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Prof. dr hab. Andrzej Matan  

 

 

 Ocena  rozwiązań testu sprawdzającego z zakresu wykładu –  

        planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

1. Istota „władztwo planistycznego” przysługującego gminie.  

 

Problem był omawiany w materiałach wykładowych i tak też zreferowany w większości 

odpowiedzi. Czasami uzupełniano to dodatkowymi uwagami oraz orzeczeniami. 

 

  Typowa odpowiedź:  

 

Istota władztwa planistycznego została określona w art. 4 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwana dalej ”u.p.z.p.”.  Zgodnie z  

art. 4 ust. 1  „ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego”, a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jak stanowi art. 6 ust. 1,  kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób 

wykonywania prawa własności nieruchomości. Władztwo planistyczne gminy jest ograniczone 

w szczególności przez ustawy, zawierające regulacje dotyczące normowania stosunków 

społecznych, które dotyczą władania nieruchomościami gruntowymi. Władztwo planistyczne 

gminy, na co warto zwrócić uwagę, powinno być wykonywane w sposób demokratyczny. 

Uchwalanie planu miejscowego należy  do wyłącznej właściwości rad gmin, zaś  wydawanie 

decyzji lokalizacyjnych należy co do zasady do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 

posiadających demokratyczną legitymację. Demokratyczne rozstrzyganie o przeznaczeniu i o 

zasadach zagospodarowania terenów wzmacniają dodatkowo te przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, które gwarantują obywatelom szeroki udział w procedurze 

poprzedzającej uchwalenie planu miejscowego.  

Uwagi uzupełniające – przykładowo: 

 

Na ograniczenie władztwa planistycznego gminy  
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W tym miejscu warto wskazać, że gruntami rolnymi, których nie wolno samowolnie 

przeznaczać na cele nierolnicze ani wyłączać z produkcji rolnej, są m.in. grunty określone w 

ewidencji gruntów jako użytki rolne (art. 2 ust. 1 pkt 1 ), zaś gruntami leśnymi, których nie 

wolno samowolnie przeznaczać na cele nieleśne ani wyłączać z produkcji leśnej, są m.in. grunty 

określone mianem lasów zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 1. Przeznaczenie rolne lub leśne 

określonych gruntów jest  efektem decyzji samego ustawodawcy, który wyjątkowo przewiduje 

możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w drodze planów miejscowych (art. 

7 u.o.g.r.1.), a niekiedy także przy zastosowaniu innych prawnych form niż plany miejscowe. 

 

O źródłach i istocie władztwa planistycznego  

Zgodnie z wyrokiem WSA II SA/Po 1019/18: z dnia 6 lutego 2019 r. przyjmuje się, że 

o władztwie planistycznym gminy stanowi art. 3 ust. 1 u.p.z.p. ("Kształtowanie i prowadzenie 

polityki przestrzennej na terenie gminy (...) należy do zadań własnych gminy") i rozumie się 

przez nie przekazanie przez ustawodawcę gminie kompetencji w zakresie władczego 

przeznaczania i ustalania zasad zagospodarowania terenu. 

 

2. Stosunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) do planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Odpowiedzi stanowiły przytoczenie stosownego fragmentu wykładu (czasami dosłowne), z 

odwołaniem do postanowień  art. 44 ust. 1 u.p.z.p., który  nakazuje wprowadzenie ustaleń planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego (m.p.z.p.) w zakresie  

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz przytoczeniem 

postanowień ust. 2,3 i 4 tego przepisu.  

Trzeba jednak było dokonać bardziej szczegółowej analizy  i zwrócić uwagę na kilka innych 

kwestii związanych z wprowadzaniem ustaleń planu wojewódzkiego do m.p.z.p., takich jak: 

1/ procedurę stosowaną w tym przypadku - wprowadzenie ustaleń planu wojewódzkiego  

wymaga uprzedniego uzgodnienia  terminu realizacji inwestycji  oraz  warunków 

wprowadzenia ich do planu miejscowego, przeprowadzanego przez  marszałka województwa 

z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta.  

2/ obowiązek i formę ustalania kosztów wprowadzania –  ustalanie kosztów wprowadzania, 

zwrotu wydatków na odszkodowania (chodzi m.in.  o obniżenie wartości nieruchomości w 

konsekwencji wprowadzania ustaleń-  art. 36 u.p.z.p.) oraz  kwoty przeznaczone na pokrycie 

zwiększonych kosztów realizacji zadań gminnych następuje  w drodze umowy.   Stronami 

umowy są marszałek województwa  oraz  wójt, burmistrz albo prezydentem miasta. 
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3/ tryb rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy – rzecz niezwykle istotna, zażywszy 

na  charakter tej umowy, która może wydawać się umową publicznoprawną (stronami są 

podmioty publiczne, przedmiot zaś to kwestia  wykonywania zadania publicznego), a to z kolei 

stawiałoby pod znakiem zapytania możliwość poszukiwania ochrony sądowej (sądy cywilne 

nie są generalnie właściwe w sprawach nie mających cywilnoprawnego charakteru, zaś sądy 

administracyjne nie mają w zakresie swoje właściwości umów publicznoprawnych).   

Ustawodawca  w art. 44 ust. 4 u.p.z.p. problem ten rozwiązuje  poddając   spory w tym zakresie 

jurysdykcji  sądów powszechnych. 

 

3. Wpływ postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy na sposób zagospodarowania nieruchomości objętych tym aktem. 

Środki ochrony prawnej przysługujące właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu). 

 

Odpowiedzi były bardzo różne, przeważnie bardzo ogólne i dotyczyły w ogóle charaktery 

studium, zasad jego sporządzania, stosunku do m.p.z.p., możliwości zaskarżenia z 

wykorzystaniem art. 101 u.s.g. itd.  

Pytanie może nie było zbyt jasno sformułowane, ale jeśli przeczytamy go ze zrozumieniem 

to widzimy, co autor (pytania) miał na myśli. Chodzi o to czy postanowienia studium mają 

wpływ na  sposób zagospodarowania nieruchomości objętych tym aktem, a więc na 

wykonywanie prawa własności, a jeśli tak,  to czy właściciel może się przed tym (takimi 

postanowieniami, które naruszają jego prawo własności) bronić. 

Nie budzi żadnej wątpliwości, że postanowienia studium mają wpływ na uprawnienia 

właściciela nieruchomości, co prawda nie bezpośrednio, ale pośrednio, ze względu na 

związanie rady gminy studium (art. 9 ust. 4 u.p.z.p. -  ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych). Zatem już na etapie sporządzenia studium 

dochodzi (może dojść) do naruszenia tych interesów, stąd dopuszcza się  (obecnie, nie zawsze 

tak było) zaskarżanie studium z wykorzystaniem art. 101 u.s.g. Sąd administracyjny w wyniku 

takiej skargi będzie badała dwa elementy: po pierwsze – czy doszło do naruszenia interesu 

prawnego; po wtóre – czy doszło do istotnego naruszenia zasad sporządzania studium, istotnego 

naruszenia trybu sporządzania bądź naruszenia właściwości organów  (art. 28 ust. 1 u.p.z.p.). 

Interes właściciela znajduje ochronę jedynie w takim zakresie, w jakim druga z tych przesłanek 

została spełniona. W istocie rzeczy w zakresie, w jakim gmina przekroczyła uprawnienia 

wynikające z władztwa planistycznego. Jeśli doszło do naruszenia interesu prawnego 

właściciela w sposób legalny,  a więc w ramach  władztwa, skarga zostanie oddalona.     
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4. Bezpośrednie skutki przyjęcia (zmiany) MPZP dla  właściciela (użytkownik wieczystego).  

W odpowiedziach zazwyczaj skutki te określono w sposób następujący (przykładowo): 

 Skutkiem przyjęcia (zmiany) MPZP dla właściciela (użytkownika wieczystego) może być 

to, że korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym 

przeznaczeniem stanie się niemożliwe lub istotnie ograniczone.    W wyniku przyjęcia (zmiany) 

MPZP może również dojść do obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości. Skutkiem 

przyjęcia (zmiany) MPZP jest także brak możliwości wydawania przez gminę warunków 

zabudowy w odniesieniu do terenów objętych planem (pozwolenia budowlane wydawane są 

bezpośrednio na podstawie planu). Poza tym, przyjęcie planu (zmiana) i zmiana 

dotychczasowego przeznaczenia terenu nie oznacza konieczności np. rozbiórki obiektów 

budowlanych, które z poprzednim planem były zgodne, ale postanowienia nowego planu 

obiektów takich nie dopuszczają. 

 

5. W nowym MPZP tereny wokół zbiornika wodnego przeznaczono pod budownictwo 

letniskowe (wcześniej była to rola), natomiast wyłączono z tego trzy działki, należące do 

osób nie będących mieszkańcami gminy (działki te nadal pozostają jako rolne). Czy w tej 

sytuacji zachodzi podstawa do zaskarżenia planu w tej części w postaci  naruszenia zasad 

sporządzania planu miejscowego (art. 28 ust. 1 u.p.z.p.) ? 

 

W odpowiedzi na to pytanie trzeba było sięgnąć do art. 28 ust. 1 u.p.z.p., gdzie określono 

podstawy nieważności (unieważnienia) MPZP. Przepis stanowi:  istotne naruszenie zasad 

sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a 

także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady 

gminy w całości lub części. 

Już w pytaniu była pewna wskazówka, aby ewentualnych podstaw do zaskarżenia 

szukać w naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego. Samo pojęcie takich zasad jest 

trudne do określenia (niema definicji ustawowej, ani te zasady nie są wprost wskazane w 

ustawie), ale z cała pewnością mogą one wynikać z Konstytucji RP. W mojej ocenie tego 

rodzaju   regulacja planistyczna ma charakter dyskryminujący (traktujemy kogoś gorzej bo nie  

jest stąd) i narusza zasadę równości (art. 32 Konstytucji RP). Na marginesie – w takiej właśnie 

sprawie i w oparciu o naruszenie zasady równości WSA w Gliwicach unieważnił plan w części 

dotyczącej tych trzech działek.   
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6. Na czym polega szczególna trwałość decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

  

Odpowiedzi prawidłowe, z przytoczeniem treści wykładu (przykładowo).  

 Szczególna trwałość tej decyzji polega na tym, że po pierwsze nie stwierdza się jej 

nieważności, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. W takiej 

sytuacji, zgodnie z art. 156 § 2 k.p.a.  stwierdza się wydanie decyzji z naruszeniem prawa, co 

oczywiści nie powoduje wyeliminowania jej z obrotu prawnego. Po drugie nie uchyla się 

decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na 

podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. (strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu), 

jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Jeśli postępowanie było 

wznowione z innych przyczyn, decyzja podlega uchyleniu. 

 

7. Czy można samowolnie  zmienić sposób zagospodarowania terenu, w sytuacji, w której 

nie wiąże się to z budową (np. poprzez jego wyrównania, nasypanie, wykopanie stawu 

itp.)? 

   

Odpowiedzi prawidłowe, z przytoczeniem treści wykładu (przykładowo): 

Nie można samowolnie  zmienić sposób zagospodarowania terenu, w sytuacji, w której nie 

wiąże się to z budową (np. poprzez jego wyrównania, nasypanie, wykopanie stawu itp.) W 

praktyce zdarza się, że dokonywana jest zmiana zagospodarowania terenu (np. poprzez 

wyrównanie działki, czy rozpoczęcie budowy)  bez uzyskania d.w.z. (samowolna zmiana 

sposobu zagospodarowania). Gmina często nie reaguje, czekając na rozwój sytuacji i 

ewentualne działania organów nadzoru budowlanego (aż przerodzi  się to w samowolę 

budowlaną). Natomiast, obowiązek uzyskania d.w.z  dotyczy także takiej zmiany 

zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem 

tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku (art. 59 ust. 2 

u.p.z.p). 

 

8. Inwestor występuje o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budynek, który ma być 

przeznaczony pod działalność  polegającą na prowadzeniu zakładu pogrzebowego. 

Działka, na której ma być usytuowany budynek, jest położna na terenie zdominowanym 
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przez budownictwo  jednorodzinne. Czy mamy tu do czynienia z kontynuacją funkcji  i 

d.w.z. powinna być wydana (jeśli nie ma innych przeszkód) ? A jeśli budynek taki miałby 

zostać zlokalizowany na terenie budownictwa wielorodzinnego – czy to coś zmienia?   

  

Odpowiedzi bardzo różne, ale przeważnie akceptujące możliwość wydania pozytywnej 

decyzji. Jednak moim daniem nie jest to takie oczywiste. W sytuacji, w której funkcja 

mieszkalna jest traktowana jako podstawowa, to lokalizację takiego zakładu trzeba  widzieć w 

kontekście funkcji uzupełniającej czy towarzyszącej funkcji podstawowej. Wobec tego trzeba 

rozważyć czy np. lokalizacja takiego zakładu na  osiedlu domów jednorodzinnych  stanowi 

uzupełnienie funkcji mieszkaniowej (podstawowej). Zakład usługowy, obsługujący to osiedle, 

pewnie tak. Ale zakład usługowy, obsługujący całe miasto – chyba nie.  

 

 

9. Czy d.w.z. jest decyzją, na podstawie której nabywa się prawo ?  Rozważ problem jej 

wzruszenia w trybie art. 155 k.p.a. 

  W mojej ocenie, także w ocenie większości piszących,  d.w.z. jest aktem na podstawie 

którego adresat nabywa prawo i może podlegać zmianie (uchyleniu) w trybie art. 155 k.p.a.  

Charakter prawny tej decyzji jest rzeczywiście złożony, ale nie można z tego powodu 

wyłączyć ją z kręgu art. 155 k.p.a. Uznaje się często, że na tej podstawie można jedynie zmienić 

czy uchylić decyzję uznaniową, a d.w.z. taką nie jest. Natomiast jest w dużym stopniu aktem 

dyskrecjonalnym i to już otwiera drogę do zastosowania tego przepisu. Wyobraźmy sobie taki 

oto przypadek: inwestor już na etapie uzyskiwania pozwolenia budowlanego  chciałby zmienić 

szerokość elewacji frontowej i byłoby to zgodne z wynikami analizy, poprzedzającej wydanie 

d.w.z.. – jeśli zastosujemy art. 155, to d.w.z. zostanie zmieniona „od ręki”, natomiast jeśli 

odmówimy zastosowania tego przepisu to  musiałby wystąpić o wydanie nowej decyzji, a co 

za tym idzie trzeba by było powtórzyć postępowanie łącznie ze sporządzeniem nowej analizy 

(czas, koszty itd.)   

  

 

10. Jak wygląda kwestia następstwa prawnego w odniesieniu do d.w.z. ?   

           

W odpowiedziach skupiono się jedynie art. 63 ust. 3 u.p.z.p., który ma tutaj rzeczywiście 

podstawowe znaczenie.  Organ, który wydał decyzję, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz 

której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli 
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przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o 

przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.\ 

Na problem następstwa można jednak spojrzeć szerzej i np. dostrzec je w sytuacji, w której 

inny podmiot przejmuje uprawnienia wynikające z pozwolenia budowlanego (poprzedzonego 

d..w.z.). Także i taki podmiot jest (może swoistym, ale jednak) następcą pranym adresata d.w.z. 

Z jakiego (innego) tytułu wywodzimy jego interes prawny do wzruszenia d.w.z. ? 

 


