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Obszar ograniczonego użytkowania 
oraz strefa przemysłowa – regulacja 

Prawa Ochrony Środowiska

Streszczenie:

Artykuł rozważa dwie konstrukcje prawne wprowadzone przez art. 135‒136d ustawy 
z dnia 21 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska – obszar ograniczonego użyt-
kowania oraz strefę przemysłową. Oba obszary mają charakter stref specjalnych. Tekst 
zaczyna się od nakreślenia ogólnych podstaw konstytucyjnych dla ograniczenia prawa 
korzystania z nieruchomości, przechodząc następnie do odróżnienia analizowanych 
konstrukcji względem uregulowań art. 130‒134 Prawa ochrony środowiska tj. ograniczeń 
związanych z ochroną zasobów środowiska. Rozważając regulacje obszaru ograniczo-
nego użytkowania oraz strefy przemysłowej, zwrócono uwagę na niespójności zarów-
no w tekście ustawy, jak i w doktrynalnej wykładni przepisów, zabierając jednocześnie 
głos w dyskusji na temat wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na gruncie 
art. 135‒135d Prawa ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania, 
strefa przemysłowa, prawo publiczne, ograniczenie praw do nieruchomości

1. Wstęp

Gwarantem uprawnień i wolności chronionych przez prawo jest Konstytucja RP2. Tak 
też jest w przypadku prawa do nieruchomości. Najistotniejszym natomiast gospodarczo 
i najpełniejszym prawem, które umożliwia korzystanie z nieruchomości, jest prawo 

1  Autor jest studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.; 
dalej: Konstytucja RP).
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własności, które jest definiowane przez art. 140 Kodeksu cywilnego3 w sposób nega-
tywny. Prawo własności jest również przedmiotem szerokiej ochrony konstytucyjnej, 
bowiem odnosi się do niego kilka kluczowych przepisów ustawy zasadniczej.

Po pierwsze, Konstytucja RP deklaruje ochronę prawną dla własności i prawa dzie-
dziczenia w art. 21 ust. 1. Już jednak w ust. 2 ww. artykułu dopuszcza ona wywłaszcze-
nie. Jest ono uwarunkowane jego publicznym celem i słusznym odszkodowaniem, które 
osoba, której prawa zostają uszczuplone wskutek wywłaszczenia, musi otrzymać. Szcze-
gółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami4. 
W tym miejscu należy jedynie zwrócić uwagę, że pojęcie „wywłaszczenie” wiąże się 
nie tylko proste pozbawienie własności nieruchomości, ale również np. ograniczonego 
prawa rzeczowego.

Po drugie, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP określa enumeratywnie przesłanki i cele 
ograniczenia wolności i praw gwarantowanych przez Konstytucję. Wśród nich ustrojo-
dawca wymienia m.in. ochronę środowiska. Ponadto, takie ograniczenie jest „wciągnię-
te” explicite do materii ustawowej. Inne uregulowanie tej kwestii w demokratycznym 
państwie prawnym jest niemożliwe. Dodatkowo, art. 31 ust. 3 in fine stanowi, że ograni-
czenia wolności i praw konstytucyjnych nie mogą naruszać istoty tych wolności i praw.

Po trzecie, podobne uregulowania co art. 31 ust. 3, dotyczące już bezpośrednio 
prawa własności, zawiera art. 64 Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza przewiduje tutaj 
również tylko ustawową możliwość ograniczenia prawa własności oraz wymóg niena-
ruszania istoty prawa własności5. Elementem wyróżniającym przepis art. 64 względem 
art. 21 ust. 2 jest to, że ten pierwszy odnosi się również do innych praw majątkowych. 
Nie widać zatem żadnych przeciwskazań, aby art. 64 Konstytucji RP odnieść również 
np. do praw obligacyjnych, takich jak najem czy dzierżawa. Należy tutaj zaznaczyć, 
że ustrojodawca nakazuje uszanować istotę prawa jedynie w przypadku własności, nie 
zaś innych praw majątkowych. Art. 64 nie wspomina jednak, w odróżnieniu od art. 21 
ust. 2, o słusznym odszkodowaniu6.

W związku z powyższymi uregulowaniami konstytucyjnymi ustawodawca ma pra-
wo ograniczać prawo korzystania z nieruchomości ze względu na potrzebę ochrony śro-
dowiska. Takie ograniczenia przewiduje dział IX ustawy Prawo ochrony środowiska7. 
Art. 129 ustawy stanowi ogólny przepis dotyczący wszelkich ograniczeń na podstawie 

3  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 380 z późn. zm.; 
dalej: k.c.).

4  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.).
5  W związku z wyżej opisanym art. 21 ust. 2 Konstytucji, dopuszczającym przecież wywłaszczenie, takie 
ograniczenie jak też stosunek tych dwóch przepisów do siebie, są trudne do interpretacji. Wyklucza się 
tutaj relację lex specialis/lex generalis; por.: Ł. Kamiński, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu ad-
ministracyjnoprawnego ograniczenia prawa własności nieruchomości w świetle sprawiedliwości i zaufania 
do władz publicznych [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, 
red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, według którego obydwa przepisy stanowią 
osobne podstawy ograniczenia prawa własności.

6  Ibidem.
7  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 672 
z późn. zm.; dalej: p.o.ś.).
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tego działu. Art. 130‒134 p.o.ś. odnoszą się zaś do ograniczeń nałożonych na poszcze-
gólne nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska. W dalszej części działu 
ustawodawca wprowadza dwie bardziej globalne konstrukcje prawne ograniczające 
prawo korzystania z nieruchomości, mianowicie obszar ograniczonego użytkowania 
oraz strefę przemysłową. Obie konstrukcje obejmują nie poszczególne nieruchomości, 
lecz pewne obszary, na których obowiązują inne restrykcje związane z prawem ochro-
ny środowiska. Zatem wpływ na korzystanie z nieruchomości jest w tym przypad-
ku pośredni, w przeciwieństwie do regulacji art. 130‒134 p.o.ś. Takie sformułowanie 
przepisów wiąże się ze specyficznym ratio tych konstrukcji, które wynika z pewnych 
szczególnych uwarunkowań na terenie obszaru np. zakład przemysłowy uzasadniający 
utworzenie strefy przemysłowej. 

2. Obszary ograniczonego użytkowania

2.1. Pojęcie obszaru ograniczonego użytkowania

Opierając się na doktrynie8 i orzecznictwie można zdefiniować obszar ograniczonego 
użytkowania jako obszar specjalny, na którego terenie niektóre standardy wymogów 
jakości środowiska albo nie obowiązują albo ich restrykcje są ograniczone. Wskazuje 
się też, że ograniczają one sposób korzystania z nieruchomości, które są objęte jego 
zasięgiem, czyli obejmują więcej niż jedną nieruchomość9. Ponadto doktryna definiuje 
obszary ograniczonego użytkowania jako „obszary objęte ograniczeniami w sposobie 
korzystania z nieruchomości, wprowadzonymi w drodze przepisu prawa miejscowego 
ze względu na wymagania ochrony zasobów środowiska”10. Nie przedstawiono jed-
nak w Prawie ochrony środowiska, nawet przykładowo, rodzajów ograniczeń, którymi 
mogą zostać objęte nieruchomości położone na terenie obszaru11. Obszary te tworzy się 
na terenach, gdzie dochodzi do przekroczeń standardów jakości środowiska. Głównym 
ich celem jest zredukowanie ich do jak najmniejszego poziomu12. 

Obszar ograniczonego użytkowania prowadzi, co oczywiste, do ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości. Może to robić, po pierwsze, poprzez zmniejszenie wolności 
(swobody) w korzystaniu z nieruchomości, którą korzystający posiada. Po drugie, ogra-
niczenie może polegać na wskazaniu dodatkowych warunków technicznych budynków13.

2.2. Tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Art. 135 p.o.ś. wylicza przypadki, kiedy tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 
Ust. 1 ww. artykułu stanowi, że obszar ten tworzy się, gdy z przeglądu ekologicznego, 

8  Zob. A. Kosieradzka-Federczyk, Obszar ograniczonego użytkowania [w:] W. Federczyk, A. Fogel, A. Ko-
sieradzka-Federczyk, Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, oraz powołane 
tam orzecznictwo i literatura.

9  Ibidem.
10  J. Rotko, Komentarze do ustawy – Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002, s. 144. 
11  A. Kosieradzka-Federczyk, op.cit.
12  Ibidem.
13  B. Rakoczy [w:] Z. Bukowski et al., Prawo ochrony środowiska. Komentarz.
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z oceny oddziaływania na środowisko lub z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo 
zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub 
innego obiektu. W związku z tym ustawa traktuje obszar ograniczonego użytkowa-
nia jako środek niejako subsydiarny względem innych rozwiązań. Dalej ust. 1 mówi, 
że obszar ograniczonego użytkowania tworzy się tylko dla oczyszczalni ścieków, skła-
dowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii 
i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 
i radiolokacyjnej. 

Zgodnie z art. 135 ust. 5 p.o.ś. obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania może wynikać z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu art. 5 ustawy 
o drogach publicznych14. W tym przypadku obszar wyznacza się na podstawie analizy 
porealizacyjnej, na sporządzenie której jest wyznaczony termin roczny od dnia oddania 
obiektu do użytkowania. Analizę tą przedstawia się w terminie 18 miesięcy od oddania 
obiektu do użytkowania. 

Ponadto, ust. 6 art. 135 p.o.ś. obliguje do utworzenia obszaru dla instalacji wymagają-
cych pozwoleń zintegrowanych innych niż wymienionych w ust. 1. Przepis wprowadza 
tutaj dwa terminy, będące przesłankami utworzenia obszaru. Obszar ograniczonego 
użytkowania tworzy się, po pierwsze, dla ww. instalacji, dla których pozwolenie na bu-
dowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 roku, a których użytkowanie 
rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 roku. Obszary dla tych instala-
cji tworzy się, gdy mimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być 
dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu.

Należy podkreślić, że organ nie ma możliwości odmowy utworzenia obszaru, gdy 
ustawowe przesłanki zostają spełnione, a ustawa stanowi dla niego obowiązek w tym 
względzie. Ze względu na to, że obszary te są tworzone w drodze aktu prawa miejscowe-
go, to nie możemy mówić tutaj o bezczynności w rozumieniu art. 149 ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi15, która jest odnoszona do postępo-
wania jurysdykcyjnego. Niepodjęcie uchwały przez odpowiedni organ nie może być 
w związku z tym przedmiotem skargi na podstawie p.p.s.a. Takie zaniechanie pra-
wodawcze organu stanowiącego podlega natomiast zaskarżeniu do sądu administra-
cyjnego na podstawie odpowiednio art. 88 w związku z art. 87 ustawy o samorządzie 
powiatowym16 oraz art. 91 w związku z art. 90 ustawy o samorządzie województwa17.

Formą utworzenia obszaru jest uchwała rady powiatu lub sejmiku województwa. 
Zasadniczo organem podejmującym uchwałę jest organ stanowiący powiatu. W przy-
padkach jednak, gdy obszar ograniczonego użytkowania tworzy się dla przedsięwzięcia 
mogącego zawsze oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu 

14  Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.).
15  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U.2016.718 j.t. ze zm.; dalej: p.p.s.a.).

16  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2016.814 j.t. ze zm.).
17  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2015.1392 j.t. ze zm.).
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informacji o środowisku18 lub dla zakładów lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowa-
na instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, uchwałę podejmuje 
sejmik województwa. Uchwała podejmowana w obu przypadkach ma charakter aktu 
prawa miejscowego, gdyż jest aktem generalnym i abstrakcyjnym19. Trzeba też uznać, 
że jako taki akt, uchwała o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania może być 
zaskarżona do sądu administracyjnego20. 

Elementy uchwały określa wprost art. 135 ust. 3a p.o.ś. Stosownie do tego przepisu 
uchwała określa:
– granice obszaru,
– ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
– wymagania techniczne budynków,
– sposób korzystania z terenów.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, obszar ograniczonego użytkowania 
musi być wyznaczony bardzo precyzyjnie, na podstawie poświadczonej przez właściwy 
organ kopii mapy ewidencyjnej21 (nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie 
drogi krajowej). B. Rakoczy wprost uważa, że po pierwsze, organ nie może wprowadzać 
ograniczeń innych niż te, które wskazuje ustawa (problem w tym, że wśród przepi-
sów regulujących obszary ograniczonego użytkowania ustawodawca nie wylicza tych 
ograniczeń choćby przykładowo – patrz wyżej) oraz po drugie, organ musi kierować 
się treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, tzn. traktować zawsze te ograniczenia jako 
ultima ratio, jako subsydiarny środek osiągniecia celu ochrony środowiska z art. 31 
ust. 3 Konstytucji22. Wymagania techniczne dotyczą także już istniejących budynków, 
przez co wiążą się niejednokrotnie z koniecznością dostosowania ich do nowych wy-
magań określonych w uchwale. W związku z tym art. 136 ust. 3 p.o.ś. podciąga rów-
nież te koszty pod pojęcie szkody z art. 129 ust. 2 p.o.ś., ucinając wszelkie dyskusje, 
które mogłyby się pojawić. Należy przy tym stwierdzić, że roszczenie o pokrycie tych 
kosztów nie jest zależne od ich faktycznego poniesienia tj. orzeczenie sądu przyznające 
odszkodowanie może mieć charakter uprzedni względem momentu ich poniesienia23. 

2.3. Roszczenia przyznane przez ustawę w związku 
z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania

Przepisem ogólnym dotyczącym odszkodowania lub wykupu z powodu ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania jest art. 129 p.o.ś. Art. 136 p.o.ś. wyraźnie prze-
widuje, że dla uzyskania odszkodowania lub wykupu właściwą jest droga sądowa przed 

18  Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2016.353 j.t.).

19  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 sierpnia 2009 r., II SA/Gl 139/09, LEX nr 564508 oraz Wyrok 
NSA z dnia 18 lipca 2006 r., I OSK 669/06, LEX nr 275445.

20  K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz.
21  Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2004 r., OSK 1151/04, OSP 2005/11/127.
22  B. Rakoczy, op.cit.
23  Wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2008 r., I ACa 2/08, M. Prawn. 2010/12/692.
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sądami powszechnymi. To wyraźne stwierdzenie ustawodawcy zasługuje na aprobatę, 
bowiem przepis adresowany jest nie do organów stosujących prawo, które z założenia 
mają obowiązek je znać, ale do poszkodowanego ustanowieniem obszaru ograniczo-
nego użytkowania, który nie jest profesjonalistą w tej dziedzinie.

Problemy interpretacyjne sprawia natomiast określenie użyte przez ustawodawcę 
w ust. 2 art. 136 p.o.ś., który określa podmiot odpowiedzialny do wypłaty odszkodo-
wania lub wykupu nieruchomości. Jest nim według ww. przepisu ten, którego dzia-
łalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru 
ograniczonego użytkowania. B. Rakoczy przedstawia dwa alternatywne rozumienia 
tego sformułowania24. W świetle pierwszego z nich, osobą zobowiązaną jest tutaj pro-
wadzący przedsięwzięcie, którego działalność spowodowała utworzenie obszaru ogra-
niczonego użytkowania. Drugi sposób wykładania tego przepisu przyjmuje, że zobo-
wiązanym będzie podmiot publicznoprawny, który uchwalił akt prawa miejscowego 
ustanawiający obszar ograniczonego użytkowania. B. Rakoczy stanowczo opowiada 
się za drugą ewentualnością i należy ten pogląd podzielić. Jako argument B. Rakoczy 
przywołuje m.in. fakt, że z mocy art. 134 p.o.ś. do zapłaty odszkodowania lub nabycia 
nieruchomości zobowiązane są podmioty publiczne oraz to, że ograniczenia powo-
dujące szkodę są wprowadzane nie przez podmioty prywatne, ale przez uchwały rady 
powiatu lub sejmiku województwa25. 

3. Strefy przemysłowe

3.1. Pojęcie strefy przemysłowej

Strefa przemysłowa jest, podobnie jak obszar ograniczonego użytkowania, obszarem 
specjalnym, na którym dozwolone jest zasadniczo przekraczanie standardów jakości 
środowiska, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, 
poziomów hałasu oraz wartości odniesienia (art. 222 p.o.ś.). Warunkiem tych przekro-
czeń jest jednak to, że nie mogą one zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, a w szczególności 
naruszać wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że fakt, iż górne granice przekroczeń w strefie 
przemysłowej nie są określone konkretnie, nie oznacza automatycznie, że te granice nie 
istnieją26. Wskazanie przez ustawodawcę w art. 136a ust. 2 p.o.ś. wymogu niezagrażania 
życiu lub zdrowiu stanowi pojęcie niedookreślone i jest nader elastyczne w interpre-
tacji. B. Rakoczy zauważa przy tym, że kryterium to ma charakter niedookreślony 
i „uznaniowy”27. W kontekście przywołanego twierdzenia B. Rakoczego wymaga jed-
nak wyeksponowania, iż pojęcie „uznania”, do którego zdaje się nawiązywać Autor, 
należy rozumieć swoiście, a w każdym razie nie tak, jak pojęcie to pojmuje nauka 
prawa administracyjnego. W świetle niekwestionowanego oraz ugruntowanego zna-

24  B. Rakoczy, op.cit.
25  Ibidem.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
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czenia tego pojęcia, uznanie administracyjne stanowi bowiem nic innego, jak dany 
przez ustawę organowi stosującemu prawo wybór konsekwencji prawnych aktu, który 
ma zostać podjęty. Należy jednak równocześnie zaznaczyć, że tak rozumiane uznanie 
administracyjne dotyczy zawsze sfery jurysdykcyjnej działania administracji, a zatem 
stanowi sytuację zachodzącą (a zarazem instytucję wykorzystywaną) w toku stosowa-
nia prawa, natomiast nie mówi się o nim w ten sposób w kontekście procesu stanowienia 
prawa. Tymczasem należy zwrócić uwagę, iż utworzenie strefy przemysłowej następuje 
w drodze podjęcia aktu prawodawczego (aktu prawa miejscowego). Ponadto godzi się 
podkreślić, że pojęcie uznania administracyjnego nie jest tożsame ze stosowaniem 
pojęcia nieostrego (z jakim mamy do czynienia na gruncie omawianego tu przepisu). 
Organ może wszakże skorzystać z uznania, to znaczy wybrać rozstrzygnięcie spośród 
dwu lub kilku wskazanych w ustawie, już po dokonanej subsumcji – uznanie admini-
stracyjne występuje bowiem na etapie rozstrzygania. Natomiast do interpretacji pojęcia 
nieostrego może dojść zasadniczo przed subsumpcją, to jest na etapie wykładni normy 
bądź norm mających zastosowanie w sprawie – organ prowadząc wykładnię prawa 
ocenia, czy dany stan faktyczny podpada pod dane pojęcie nieostre, czy też nie28.

3.2. Przesłanki utworzenia strefy przemysłowej

Art. 136a p.o.ś. wymienia przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było 
utworzyć strefę przemysłową. Po pierwsze, tereny, na których ma być utworzona strefa 
przemysłowa, muszą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego być prze-
znaczone do działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania. W związku 
z tym tworzenie stref przemysłowych nie powoduje zmniejszenia jakości środowiska, 
bowiem ustanawiane są one na terenach o już przesądzonym przemysłowym lub pro-
dukcyjnym charakterze29. Po drugie, obszar, na którym ma powstać strefa, musi być 
jednocześnie użytkowany zgodnie z ww. przeznaczeniem. 

Po trzecie, jak już wyżej wskazano i opisano, warunkiem utworzenia strefy jest to, 
aby przekroczenia standardów nie powodowały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, 
w szczególności nie naruszały wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Użycie 
stwierdzenia „w szczególności” oznacza, że ustawodawcy nie chodziło tylko o standar-
dy BHP, ale też np. o ochronę zdrowia i życia osób zamieszkujących w pobliżu strefy. 

Po czwarte, strefa przemysłowa jest rozwiązaniem subsydiarnym przez to, że warun-
kiem jej utworzenia jest zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych, technologicz-
nych i organizacyjnych, przy czym mimo tego brak jest możliwości dotrzymania stan-
dardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza terenem zakładu lub innego 
obiektu. Owe „dostępne rozwiązania” w doktrynie są definiowane jako „rozwiązania 
możliwe do zastosowania, uwzględniające zasadę proporcjonalności, tj. rachunek kosztów 
inwestycyjnych i korzyści dla środowiska”30. B. Rakoczy stwierdza, że ustawodawca roz-
dziela przesłanki utworzenia strefy przemysłowej na te, które obligują do jej utworzenia 
28  Powyższe wywody na podstawie J. Zimmermann, Prawo administracyjne, passim.
29  Z. Bukowski, Podstawy prawne tworzenia oraz kwalifikacja prawna stref przemysłowych, Studia z Za-
kresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW 2012, nr 2, s. 12.

30  J. Rotko, op.cit., s. 145.
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oraz te, które tylko to utworzenie umożliwiają. Przesłanki obowiązkowego utworzenia 
strefy według Autora sprowadzają się do niemożliwości utrzymania standardów, pomimo 
zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. 
Z prezentowanym zapatrywaniem trudno się zgodzić. Wydaje się bowiem konieczne, aby 
wszystkie przesłanki do utworzenia strefy wystąpiły łącznie, a niespełnienie którejkol-
wiek z nich prowadzi do uniemożliwienia stworzenia strefy przemysłowej. 

Po piąte wreszcie, do utworzenia strefy przemysłowej konieczna jest pisemna zgoda 
każdego władającego powierzchnią ziemi na terenie mającym być objętym tą strefą. 
Zgoda ta wyłącza roszczenia z art. 129 ust. 1‒3 p.o.ś., z wyjątkiem sytuacji, gdy podjęto 
uchwałę, będącą w istotnym zakresie niezgodną z propozycjami dotyczącymi funkcjo-
nowania strefy, które są istotne z punktu widzenia podjęcia uchwały oraz w przypadku, 
gdy dochodzi do zmiany uchwały o utworzeniu strefy przemysłowej. K. Gruszecki pod-
nosi, że forma tej zgody jest zastrzeżona ad probationem31. Należy się z tym poglądem 
zgodzić tylko w zakresie, w jakim ma on zastosowanie do ewentualnych zarzutów pro-
cesowych ze strony zobowiązanego w postępowaniu cywilnym. Prawo administracyjne 
natomiast nie zna pojęcia rygoru zastrzeżenia formy czynności, a więc należy uznać, 
że dopóki władnący nie wyrazi zgody pisemnie, jak przewiduje ustawa, dopóty organ 
(sejmik województwa) nie ma prawa podjąć uchwały tworzącej strefę przemysłową.

3.3. Wniosek o utworzenie strefy przemysłowej

Zgodnie z art. 136c ust. 1 p.o.ś. strefa przemysłowa jest tworzona na wniosek władające-
go powierzchnią ziemi, na terenach, które mają być objęte strefą przemysłową. Zdaje się, 
że organ nie może w tym przypadku działać z urzędu. Taki wniosek wynika z literalnej 
treści przepisu. Dalej ust. 2 ww. artykułu określa obligatoryjne elementy wniosku. Są to:
– uzasadnienie potrzeby utworzenia strefy przemysłowej oraz wykazanie, że mimo za-

stosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 
nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska oraz wartości odniesienia, 
o których mowa w art. 222 p.o.ś. poza terenem zakładu lub innego obiektu,

– uzasadnienie możliwości utworzenia strefy przemysłowej oraz wykazanie, że nie 
zagraża to życiu lub zdrowiu ludzi, w szczególności nie narusza wymagań norm BHP, 

– projekt granic strefy przemysłowej i plan sytuacyjny obszaru tej strefy,
– przegląd ekologiczny instalacji eksploatowanych w granicach proponowanej strefy 

przemysłowej w zakresie, o którym mowa w art. 238 pkt. 1‒3, 6 i 7 p.o.ś.,
– propozycje dotyczące funkcjonowania strefy przemysłowej istotne z punktu podjęcia 

uchwały o ustanowieniu strefy przemysłowej w zakresie art. 136d ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 p.o.ś.
Do wniosku, jako załączniki należy, zgodnie z ust. 3 art. 136c p.o.ś., dołączyć:

– wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– pisemną zgodę wszystkich władnących powierzchnią ziemi na obszarze proponowa-

nej strefy przemysłowej na objęcie ich nieruchomości tą strefą,
– kopię mapy zasadniczej proponowanej strefy przemysłowej określającej granice dzia-

łek ewidencyjnych, budynki, sieć uzbrojenia terenu i ulice.

31  K. Gruszecki, op.cit.



Karol Flisek

136 

K. Gruszecki wskazuje, jako postulat de lege ferenda, możliwość uzupełnienia 
na wezwanie organu braków formalnych wniosku przez wnioskodawcę32. Następnie 
zaś przyjmuje, że dopuszczalne jest de lege lata wezwanie wnioskodawcy do takiego 
uzupełnienia. Pogląd ten wydaje się nietrafny. Jako argument można powołać przede 
wszystkim fakt, że postępowanie w sprawie wydania uchwały o utworzeniu strefy 
przemysłowej nie jest postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym i z tego 
względu niedopuszczalne jest tutaj stosowanie uregulowań Kodeksu postępowania 
administracyjnego33. K. Gruszecki oczywiście to zauważa. Fakt ten należy jednak 
inaczej interpretować. Organ, do którego wnioskodawca złożył wniosek (tj. sejmik 
województwa34) powinien w sytuacji braków formalnych tego wniosku powiadomić 
o tych brakach wnioskodawcę oraz pozostawić ów wniosek bez rozpoznania. Nie 
powinien jednak wyznaczać nowego terminu ze względu na to, że z momentem po-
zostawienia wniosku bez rozpoznania „sprawa” kończy się zanim się zaczęła. Wnio-
skodawca może złożyć nowy wniosek mając na uwadze uwagi organu lub nie składać 
nowego wniosku. Decyzja należy oczywiście do niego.

3.4. Uchwała o utworzeniu strefy przemysłowej

Strefa jest tworzona w drodze uchwały przez sejmik województwa (art. 136d ust. 1 p.o.ś.). 
W świetle powyższych wywodów i przytoczonego orzecznictwa nie ma wątpliwości, 
że uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego. Ustawa przewiduje obowiązkowe 
uzgodnienie projektu uchwały z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym 
oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nieuzgodnienie projektu w tym 
trybie będzie przesłanką do stwierdzenia nieważności uchwały35. Odmowa uzgodnienia 
projektu uchwały powoduje w związku z tym odmowę ustanowienia strefy przemy-
słowej36. Elementy uchwały ustawa w art. 136d dzieli na fakultatywne i obligatoryjne. 
Do elementów obligatoryjnych należy określenie:
– granic i obszaru strefy przemysłowej,
– rodzaju działalności, których prowadzenie jest dopuszczalne na terenie strefy prze-

mysłowej z uwagi na możliwość występowania przekroczeń standardów jakości śro-
dowiska lub przekroczeń wartości odniesienia, o których mowa w art. 222 p.o.ś.

Z kolei art. 136d ust. 4 p.o.ś. wskazuje, co może (fakultatywnie) określać uchwała 
o utworzeniu strefy przemysłowej. Do takich dodatkowych elementów ustawodaw-
ca zalicza:
– niektóre standardy jakości środowiska lub wartości odniesienia, o których mowa 

w art. 222 p.o.ś., których przekraczanie na terenie strefy jest dozwolone,
– warunki prowadzenia działalności na terenie strefy przemysłowej istotne z punktu 

widzenia nieprzekraczania standardów jakości środowiska lub wartości odniesienia, 

32  Ibidem.
33  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.; 
dalej: k.p.a.).

34  Z. Bukowski, op.cit., s. 17.
35  Ibidem, s. 17‒18. 
36  K. Gruszecki, op.cit.
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o których mowa w art. 222 p.o.ś., poza jej terenem oraz z uwagi na ochronę życia lub 
zdrowia ludzi, w szczególności wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Podsumowanie

Podsumowując, trzeba zauważyć, że przepisy regulujące obszar ograniczonego użytkowa-
nia i strefę przemysłową nie zawsze są spójne. Zdarzają się tutaj odwołania do przepisów, 
które nie istnieją (np. art. 136c ust. 1 pkt 5 p.o.ś. odnosi się do art. 136d ust. 2 pkt. 2 p.o.ś.). 
Abstrahując od powyższego godzi się jednak uznać, iż przepisy art. 135‒136d p.o.ś. wydają 
się być zbudowane w sposób odpowiedni, biorąc pod uwagę ich cel i znaczenie. Ważne 
jest, aby nie zapominać, że ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości powinny 
być zawsze traktowane jako ultima ratio (w tym przypadku ochrony środowiska) i – jako 
zbiór wyjątków – nie powinny być interpretowane rozszerzająco. 

Wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na gruncie przepisów art. 135‒136d p.o.ś. 
są możliwe do rozstrzygnięcia przez racjonalną wykładnię prawa, która jednak musi być 
w zgodzie z regułami interpretacyjnymi prawa publicznego, a nie (do czego część doktry-
ny zdaje się skłaniać) prawa prywatnego. Takie podejście interpretacyjne jest kluczowe 
ze względu na przedmiot regulacji ww. przepisów jak i całego działu IX p.o.ś., gdzie wy-
jaśnienie wszystkich niejasnych regulacji jest szczególnie ważne w perspektywie ochrony 
praw jednostki poddanej władztwu administracyjnemu.

*  *  *

The Area of Restricted Usage and the Industrial Zone – 
the Regulation of the Environmental Protection Law

The article considers two legal constructions introduced by the articles 135 to 136d of the En-
vironmental Protection Law of April 21st, 2001 – area of restricted usage and industrial zone. 
Both areas are classified as special zones. The text starts with sketching general constitutional 
basis of restricting the right to use a real estate, going subsequently to distinguishing the ana-
lysed constructions from the regulations of articles 130‒134 of the Environmental Protection 
Law, namely the restrictions in connection with the environmental resources protection. Con-
sidering the regulations of the area of restricted usage and the industrial zone, some inconsist-
encies have been pointed, both in legal provisions and their doctrinal interpretation. The text 
is also the group of claims in the discussion on the interpretational doubts coming across on 
the grounds of articles 135‒136d of the Environmental Protection Law.

Key words: environmental protection law, the area of restricted usage; the industrial 
zone, public law, restrictions of the rights to use a real estate 


