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STANIS AW PRUTIS1

Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie 

(za o enia modelowe a rzeczywisto )

1. Planowanie przestrzenne w badaniach Profesora Waleriana Pa ki

W dorobku naukowym Profesora Waleriana Pa ki motyw przewodni stanowi  
relacje pomi dzy w asno ci  gruntow  a planowaniem przestrzennym. Relacje po-
mi dzy tymi kategoriami prawnymi le a y w g ównym nurcie zainteresowa  ba-
dawczych Profesora, czego dowodem jest rozprawa habilitacyjna na temat: „W a-
sno  gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne”.2

Zdaniem Autora studium, wykonywanie w asno ci gruntowej w sferze korzy-
stania wymaga istnienia samej przestrzeni produkcyjnej i trwa ego uzbrojenia tej 
przestrzeni (przede wszystkim w zabudow  mieszkaln  i gospodarcz ) oraz w a ci-
wej organizacji obszarowej i u ytkowej stworzonego gospodarstwa. St d te  w sfe-
rze korzystania z gruntu planowanie przestrzenne powinno realizowa  lub wspó -
realizowa  z innymi rodkami organizacyjno–prawnymi gospodarki przestrzennej 
trzy zadania:

A. Chroni  zasoby gruntowe przed ich przeznaczeniem na cele nierolnicze 
i przed jako ciow  ich degradacj .

B. Organizowa  tereny budowlane i zabudow , wi c je z potrzebami produk-
cji rolnej.

C. Kszta towa  sam sposób zagospodarowania istniej cego rolniczego zasobu 
gruntowego, a zw aszcza jego struktur  obszarow  i u ytkow .3

Pomimo zmiany ustroju politycznego i gospodarczego w ostatnich dwudziestu 
latach podstawowe zadania planowania przestrzennego w sferze korzystania z rolnej 
przestrzeni produkcyjnej nie uleg y zasadniczej zmianie. Zmieni y si  natomiast, co 
oczywiste, instrumenty i mechanizmy prawne planowania przestrzennego w ogól-
no ci, w tym tak e stosownie w zagospodarowaniu przestrzeni rolniczej.

1 Uniwersytet w Bia ymstoku.

2 Opublikowana w cyklu prac naukowych Uniwersytetu l skiego, Katowice 1978.

3 Ibidem, s. 98 i 99.
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Sytuacja ta stwarza dobr  okazj  do porównania systemów planowania prze-
strzennego: stworzonego w ramach socjalistycznej gospodarki planowej ko ca lat 
70-tych ubieg ego wieku oraz obowi zuj cego i stworzonego w gospodarce rynko-
wej w oparciu o ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r.4 Tak si  bowiem sk ada, i  pomimo diametralnych ró nic pomi dzy 
obydwoma systemami gospodarczymi, w instrumentach planowania przestrzennego 
obu okresów zachodzi wiele podobie stw.

Porówna  dokona  mo emy nie tylko w sferze normatywnego modelu organi-
zacyjno–prawnego planowania przestrzennego, lecz tak e w wietle praktycznych 
do wiadcze  stosowania mechanizmów planowania. Profesorowi Walerianowi Pa -
ce zawdzi czamy bowiem nie tylko opracowanie ww. studium prawnego, lecz tak e 
przeprowadzenie bada  empirycznych w tym zakresie. W latach 1973–74 w o miu 
ówczesnych powiatach przeprowadzone zosta y, pod kierunkiem Prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego, badania w temacie: „Wp yw instrumentów prawnych na prze-
strzenn  struktur  rolnictwa w Polsce”, w ramach którego Walerian Pa ko opraco-
wa  „Planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych oraz rejonizacja rolnicza 
jako rodki kszta towania produkcyjnej przestrzeni rolniczej”.5

Do wiadczenia empiryczne pokaza y, e nie nale y idealizowa  planowania 
przestrzennego, poniewa  pomi dzy normatywnym modelem organizacyjno–praw-
nym planowania przestrzennego, a rzeczywisto ci  gospodarcz  zachodzi y istot-
ne rozbie no ci co do stopnia realizacji zada  stawianych przed planowaniem prze-
strzennym w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

Warto przypomnie  krytyczn  ocen  rzeczywisto ci planistycznej dokonan  
wówczas przez Waleriana Pa k , zaznaczaj c, i  sformu owania u yte w publikacji 
musia y mie  tak e na uwadze dzia aj c  wówczas cenzur . W podsumowaniu swo-
jego opracowania W. Pa ko zawar  m.in. nast puj ce konstatacje:

1. W planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich w a ciwe miejsce win-
no znale  planowanie regionalne, obejmuj ce nie tylko tereny wielkich inwestycji 
rolnych (np. terenów melioracyjnych) ale i ca e regiony przyrodniczo–ekonomicz-
ne pokrywaj ce si  cz sto z obecnymi granicami województw. Plany te powinny 
by  prost  konsekwencj  planów rozwoju spo eczno–gospodarczego województw. 
Planowanie regionalne nie mo e by  jednak wyrazem lokalnych interesów woje-
wództw, ale elementem ogólnokrajowych za o e  przestrzennych gospodarki yw-
no ciowej i rolnictwa.

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647.

5 Wyniki bada  zosta y opublikowane w pracy zbiorowej: „Wp yw instrumentów prawnych na przestrzenn  struk-

tur  rolnictwa w Polsce”, pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 1977. W ramach tego tematu prowadzi em 

badania w podtemacie: „Wp yw rozwi za  prawnych na przestrzenne rozmieszczenie inwestycji melioracyjnych 

i wodoci gowych”. W sk ad zespo u badawczego wchodzili równie : Pawe  Czelhawski, Ma gorzata Korzycka 

oraz Bohdan Zdzieniecki.
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2. „Uproszczone plany” gmin nie mog  zast pi  „pe nych” planów miejsco-
wych. Konieczna bowiem jest planowa regulacja nie tylko zabudowy wsi, ale i spo-
rz dzanie planów urz dzeniowo–rolnych, kooperacji mi dzy sektorami, produkcyj-
nej i w asno ciowej koncentracji ziemi, programowanie zmian struktury u ytków 
rolnych i struktury upraw.

3. Nast pi  winna radykalna zmiana w metodach wspó pracy organów plano-
wania gospodarczego i przestrzennego. Obowi zkiem organów planowania gospo-
darczego powinno by  nie tylko przekazywanie informacji, lecz tak e przeprowa-
dzenie g bokich analiz prognostycznych; nie schematyczne opracowania zada  
wed ug odgórnych wska ników, ale wspólna z urbanistami refleksja nad spo eczno–
gospodarczym rozwojem danego organizmu przestrzenno–administracyjnego. Naj-
lepszym chyba rozwi zaniem by aby instytucjonalna i kadrowa integracja planowa-
nia gospodarczego i przestrzennego, która te  z wolna nast puje.

4. Trudna jest ocena wp ywu wprowadzenia gmin na gospodark  przestrzenn  
w rolnictwie. Gmina mo e gwarantowa  ochron  zasobów gruntowych przed nad-
miernym wzrostem i nieracjonalno ci  lokalizacji terenów budowlanych, nie chroni 
jednak gruntów rolnych przed ekspansywno ci  przestrzenn  przemys u.

5. Ochrona gruntów rolnych winna si  wyra a  w rzeczywistym i wielolet-
nim programowaniu gospodarki gruntami rolnymi. Przeznaczenie gruntów rolnych 
na cele nierolne musi znajdowa  pe ne uzasadnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego. Obecny stan tych planów w odniesieniu do ich aktualizacji i stabil-
no ci wskazuje na konieczno  szerszego przestrzegania trybu zmian i aktualizacji 
planistycznych w omawianym zakresie. Pe na dyscyplina opracowywania i wykona-
nia zada  planowych winna obj  wszystkie podmioty dzia aj ce w przestrzeni ob-
j tej planem, niezale nie od charakteru podporz dkowania tych podmiotów w sto-
sunku do organów planowania. Regiony intensywnego rozwoju gospodarki rolnej 
nie mog  stanowi  tylko organizmu chronionego, winien im s u y  system preferen-
cji zapewniaj cych rozwój tych regionów.

6. Prawne rodki rejonizacji rolnej winny realizowa  ustalenia rejonizacji przy-
rodniczo–ekonomicznej, uwzgl dniaj c przede wszystkim perspektyw  rozwo-
ju rolnictwa. Nale a oby stworzy  organizacyjne rodki kszta towania w a ciwej 
struktury u ytków, koncentracji i specjalizacji produkcji rolnej w danym rejonie.6

Informacje na temat planowania przestrzennego uzupe ni  trzeba o stosowne 
wówczas mechanizmy planowania przestrzennego w wiejskich jednostkach osad-

6 Przytoczone konstatacje W.Pa ki stanowi  „wypisy” z ko cowego fragmentu jego opracowania (opublikowane-

go w pracy zbiorowej opisanej w przypisie 4) zatytu owanego: „Podsumowanie i propozycje”, s. 31–33.
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niczych. W zdecydowanej wi kszo ci badanych jednostek nie by o ogólnych lub 
szczegó owych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te by y zast powa-
ne przez swoiste surogaty. Pocz tkowo by y to plany wyznaczania terenów budow-
lanych, które ustalono na podstawie ustawy o terenach budowlanych na obszarach 
wsi (tzw. WTB), z tym e ogranicza y si  jedynie do zarysowania linii dziel cych 
tereny budowlane od pozosta ych trenów wsi i linii rozgraniczaj cych tereny o ró -
nym przeznaczeniu,7 s u c tylko organizacji terenów budowlanych na wsi, a nie 
organizacji ca ej produkcyjnej przestrzeni rolnej. Po reformie gminnej 1972 r. dla 
gmin nieposiadaj cych dotychczas miejscowych planów ogólnych opracowywano 
„uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego gmin”, maj ce – z za o e-
nia – funkcje ograniczone do: a) ukierunkowania planowej zabudowy wsi w do-
stosowaniu do aktualnego podzia u terytorialnego, b) zapewnienia ochrony grun-
tów rolnych, c) opanowania ywio owo ci w budownictwie na wsi.8 Wed ug oceny 
W. Pa ki uproszczone plany by y planami o zdecydowanym profilu urbanistycz-
nym, nie rozwi zywa y jednak problemu organizacji produkcyjnej przestrzeni rolni-
czej. Uproszczone plany nie mie ci y si  w istocie w ustawowej strukturze planów 
zarówno ze wzgl du na ograniczon  zawarto  tematyczn , jak i na tryb opracowa-
nia i zatwierdzania.9

Dla dope nienia obrazu planowania przestrzennego lat 70-tych minionego wie-
ku pozwol  sobie przytoczy  moj  ocen  poczynion  w toku bada  nad przestrzen-
nym rozmieszczeniem inwestycji melioracyjnych i wodoci gowych. Otó  zaskaku-
j cym spostrze eniem by o stwierdzenie neutralnej roli instrumentów planowania 
przestrzennego w kszta towaniu struktury przestrzennej omawianych inwestycji. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim spowodowany by  on 
specyfik  dzia ania instrumentów planowania przestrzennego w kszta towaniu prze-
strzeni dla celów produkcji rolnej. Instrumenty planowe o szerokiej skali przestrzen-
nej (planowanie regionalne), okre laj ce kierunki produkcji, zakre la y ogólnie gra-
nice terenów produkcji rolnej, ewentualnie – intensywnej produkcji; natomiast plany 
o ma ej skali przestrzennej (plany miejscowe, uproszczone plany zagospodarowania 
przestrzennego gmin) s u y y w zasadzie wyznaczaniu terenów budowlanych na ob-
szarach wsi i umo liwia y ochron  gruntów rolnych. Plany zagospodarowania prze-
strzennego okre la y zatem produkcyjn  przestrze  rolnicz  i na tym ko czy o si  
ich dzia anie – instrumenty planowania przestrzennego nie dzia a y „wewn trz” pro-
dukcyjnej przestrzeni rolniczej, nie okre la y sposobu jej rolniczego wykorzystywa-
nia.10

7 Ustawa z 31.01.1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz rozporz dzenie Przewodnicz cego 

KBUiA z 31.05.1961 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania terenów budowlanych na wsi (Dz.U.Nr 30, poz.150).

8 Por. uchwa a Rady Ministrów z 6.04.1974 r. w sprawie opracowania uproszczonych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin (M.P. nr 15, poz. 95).

9 W. Pa ko, jw. s.16.

10 S. Prutis, Wp yw instrumentów prawnych na przestrzenn  struktur  rolnictwa w Polsce, s. 55.
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Celowo, dla charakterystyki do wiadcze  empirycznych dotycz cych planowa-
nia przestrzennego, u y em formy „wypisów” z ówczesnych wypowiedzi W.Pa ki. 
Chcia em bowiem pokaza , i  znakomicie rozró nia  on spojrzenie racjonalisty (po-
kazuj cego ratio legis danej regulacji, jej celów i zada ) oraz empirysty, obna aj -
cego s abo ci i mankamenty w praktyce funkcjonowania mechanizmów planowania 
przestrzennego w rolnictwie przed czterdziestu laty.

W badaniach teoretycznych W. Pa ko, okre laj c najistotniejsze funkcje pla-
nów zagospodarowania przestrzennego jako narz dzi gospodarki przestrzennej, za 
podstaw  uzna : 1) funkcj  synchronizacji wszelkich organizacyjno–prawnych rod-
ków gospodarki przestrzennej oraz 2) funkcj  koordynacji przestrzennej wyra aj -
c  si  w tre ci planów, a dotycz c  zarówno sfery przedmiotowej (tj. koordynacji 
dzia a ), jak i sfery podmiotowej, a wi c organizowania wspó pracy dzia aj cych 
w przestrzeni jednostek i kojarzenia ich interesów.11

W badaniach empirycznych Autor wykaza , i  na znacznym obszarze kra-
ju funkcje planowania przestrzennego nie by y realizowane z powodu braku pla-
nów miejscowych; w pe nieniu funkcji koordynacyjnej planowanie gospodarcze do-
minowa o nad planowaniem przestrzennym. Z powodu braku mocy przerobowych 
instytucji planowania przestrzennego klasyczne instrumenty – plany miejscowe – 
zast powane by y ró nego rodzaju substytutami czy surogatami, takimi jak: projek-
ty wyznaczenia terenów budowlanych, czy uproszczone plany zagospodarowania 
przestrzennego gmin, tworzonych na podstawie ustawy z 1972 roku.12

Odnosz c ówczesne mechanizmy planowania do zada , jakie powinny spe nia  
w rolnictwie odnotowa  trzeba, e mechanizmy te spe nia y swoj  rol  w zakre-
sie organizacji terenów budowlanych na wsi, w mniejszym stopniu chroni y zasoby 
gruntowe przed ich przeznaczeniem na cele nierolne (dominacja instrumentów pla-
nowania gospodarczego), natomiast kszta towanie sposobu zagospodarowania ist-
niej cego rolniczego zasobu gruntowego nie nale a o do sfery oddzia ywania plano-
wania przestrzennego.

2. Wspó czesny obraz planowania przestrzennego na obszarach 

wiejskich

By  mo e zaskoczeniem dla Czytelnika niniejszego opracowania b dzie kon-
statacja, e po up ywie blisko 40. lat, przy wprowadzeniu zmian w ustroju politycz-
no–gospodarczym naszego kraju, wej ciu w ycie nowych regulacji ustawowych 
w zakresie planowania przestrzennego, realia funkcjonowania mechanizmów pla-

11 W. Pa ko, W asno  gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej, s. 76. Autor wyró ni  tak e funkcj  infor-

macyjn  planów s u c  jawno ci i pewno ci ycia spo eczno–gospodarczego.

12 Ustawa z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (tekst jedn. Dz.U. z 1973 r. Nr 

47, poz. 277 ze zm.).
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nowania przestrzennego w rolnictwie wykazuj  daleko id ce podobie stwa do stanu 
z okresu bada  prowadzonych przez Profesora Waleriana Pa k .

Fundament normatywny planowania przestrzennego w XXI wieku stanowi usta-
wa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.13 Zakres 
przedmiotowy regulacji okre la art. 1, zgodnie z którym: „Ustawa okre la: 1) zasady 
kszta towania polityki przestrzennej przez jednostki samorz du terytorialnego i or-
gany administracji rz dowej, 2) zakres i sposoby post powania w sprawach prze-
znaczania terenów na okre lone cele oraz ustalenie zasad ich gospodarowania i za-
budowy – przyjmuj c ad przestrzenny i zrównowa ony rozwój za cel tych dzia a ”.

ad przestrzenny, w rozumieniu ustawy, oznacza takie ukszta towanie prze-
strzeni, które tworzy harmonijn  ca o  oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych rela-
cjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno–gospodarcze, 
rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno–estetyczne. Zrównowa ony rozwój, 

w rozumieniu prawa ochrony rodowiska,14 to taki rozwój spo eczno–gospodarczy, 
w którym nast puje proces integrowania dzia a  politycznych, gospodarczych i spo-
ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa o ci podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo liwo ci zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb poszczególnych spo eczno ci lub obywateli zarówno wspó cze-
snego pokolenia, jak i przysz ych pokole .

Harmonijny i zrównowa ony rozwój stanowi  cel i podstaw  dzia a  w zakre-
sie racjonalnego zagospodarowania przestrzennego, podejmowanych w kszta towa-
niu i prowadzeniu polityki przestrzennej na terenie gminy. Planowanie przestrzenne 
w gminie obejmuje 2 etapy:

1) etap sporz dzenia studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego; w studium uwzgl dnia si  zasady okre lone w koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenie strategii rozwoju i plan 
zagospodarowania województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina 
dysponuje takim opracowaniem; studium sporz dza si  dla obszaru w grani-
cach administracyjnych gminy; studium nie jest aktem prawa miejscowego 
(art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2) etap sporz dzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; sporz dzanie planów jest fakultatywne – plan miejscowy 
sporz dza si  obowi zkowo, je eli wymagaj  tego przepisy odr bne (art. 14 
ust. 7 ustawy); plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a postano-
wienia planu nie mog  narusza  postanowie  studium.

13 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647.

14 Art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z pó n. zm.).
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Elementy konstrukcyjne normatywnego modelu planowania przestrzennego za-
pewniaj  logiczne powi zanie pomi dzy kolejnymi dokumentami projektuj cymi 
zagospodarowanie przestrzeni gminy: 1) strategi  rozwoju gminy, 2) studium uwa-
runkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 3) miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zapewnienie adu przestrzennego 
i zrównowa onego rozwoju konkretnej gminy, przy u yciu ww. mechanizmów, jest 
procesem niezwykle skomplikowanym, czasoch onnym oraz kosztownym, dlatego 
te  zachodzi du a rozbie no  pomi dzy modelem normatywnym a realnymi proce-
sami zagospodarowania przestrzeni danej gminy.

Co si  tyczy rolniczej przestrzeni produkcyjnej, regulacja ustawowa, w swym 
uj ciu modelowym, na pierwszym miejscu stawia ochron  zasobu gruntów rolnych. 
Wymagania ochrony rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony grun-
tów rolnych i le nych – zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy – w planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym uwzgl dnia si  „zw aszcza”, a zatem funkcja ochrony 
gruntów rolnych nale y do g ównych celów planowania przestrzennego. W studium 
okre la si  „w szczególno ci”: obszary, dla których gmina zamierza sporz dzi  
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagaj ce 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne (art. 
10 ust. 2 pkt 9 ustawy). Gdy chodzi o tre  planów miejscowych w relacji z ochro-
n  gruntów rolnych pozostaj  uregulowania dotycz ce przeznaczenia terenów oraz 
linii rozgraniczaj cych tereny o ró nym przeznaczeniu, zasad ochrony i kszta towa-
nia adu przestrzennego (art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy).

W zakresie organizowania terenów budowlanych i zabudowy na obszarach wsi 
dzia a  maj  instrumenty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w którym okre la si  zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospoda-
rowania terenu, szczególnie warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (art. 15 ust. 2 pkt 6 oraz 9 ustawy).

Natomiast gdy chodzi o trzecie zadanie planowania przestrzennego w rolnic-
twie, a mianowicie: kszta towanie samego sposobu zagospodarowania rolniczego 
zasobu gruntowego, to jedynie w studium przewiduje si  okre lanie kierunków i za-
sad kszta towania rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej (art. 10 ust. 2 pkt 9 
ustawy).

Aktualny model normatywny planowania przestrzennego po wi ca organiza-
cji przestrzeni rolniczej nie mniej uwagi ni  regulacja prawna lat 70-tych ubieg ego 
wieku. Odpowied  na pytanie, czy jest to model adekwatny do organizowania pro-
cesów rozwojowych wspó czesnego rolnictwa, jest z o ona. Z jednej strony, wyda-
je si , i  pe ny model planowania przestrzennego (studium + plan miejscowy) jest 
a  nazbyt perfekcyjny (a przez to oci a y i kosztowny) dla organizacji produkcyj-
nej przestrzeni rolniczej. Z drugiej strony, podstawowy strumie  rodków na rozwój 
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rolnictwa po wej ciu Polski do Unii Europejskiej kierowany jest, w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie tylko dla rolnictwa, ale powi zany jest z roz-
wojem ca ego obszaru wiejskiego jako obszaru wielofunkcyjnego. Poniewa  poj -
cie obszaru wiejskiego nie jest równowa ne z produkcyjn  przestrzeni  rolnicz , 
koncepcja wielofunkcyjnych obszarów wiejskich powinna mie  swój wyraz i od-
zwierciedlenie w instrumentach i mechanizmach planowania przestrzennego, a tym-
czasem przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie po-
wi caj  problematyce obszarów wiejskich szczególnego zainteresowania.15

Dla przybli enia odpowiedzi na postawiony dylemat przydatne b d  konstata-
cje dotycz ce praktyki z zakresu planowania przestrzennego, b d ce tak e konse-
kwencj  regulacji prawnych wykraczaj cych poza unormowania ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

System planów zagospodarowania przestrzennego przewidziany ustaw  o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzna  trzeba – w za o eniu ustawodaw-
cy – za podstaw , swoisty „ruszt” dla dzia a  gospodarowania przestrzeni  w ró nej 
skali i zró nicowanym horyzoncie czasowym. Nie nale y wszak e idealizowa  sys-
temu planowania przestrzennego w tym sensie, e wszelkie problemy zagospodaro-
wania przestrzeni zostan  rozwi zane i za atwione dopiero z momentem pokrycia 
terenu ca ego kraju siatk  planów miejscowych. Do takiego stanu droga jest dale-
ka, a i zuniformizowany model miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego nie musi by  jedynym pomys em na mechanizmy planowania przestrzennego.

Sam ustawodawca przyj  w ustawie z dnia 27.03.2003 r. zasad , e obowi -
zuj ce w dniu wej cia w ycie ustawy miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowuj  moc do czasu 
uchwalenia nowych planów, jednak nie d u ej ni  do dnia 31 grudnia 2003 r. (art. 
87 ust. 3 ustawy). Spowodowa o to wyeliminowanie z obrotu prawnego wielu ak-
tów planowania przestrzennego. Konieczno  sporz dzenia studiów gminnych i no-
wych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowa a, e do 
chwili obecnej mniej ni  po owa obszaru kraju pokryta jest sieci  planów miejsco-
wych. Bior c za  pod uwag  skomplikowanie, czasoch onno  oraz kosztowno  
sporz dzania studiów gminnych oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego pogodzi  si  trzeba z sytuacj , e przez d ugi jeszcze okres ustawodaw-
ca b dzie zmuszony pos ugiwa  si  surogatami czy substytutami planów. Nale y 
si  zatem zastanowi , czy zmiany ustawowe w sferze planowania przestrzennego 
mog , i czy powinny prowadzi  do utraty mocy obowi zuj cej aktów prawa miej-
scowego, jakimi s  plany miejscowe. Planowanie miejscowe powinno by  procesem 
ci g ym, st d zmiany legislacyjne winny, co najwy ej, zobowi zywa  gminy do no-

15 Na ten temat por. D. obos–Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Maszynopis rozprawy habilitacyjnej, Katowice 2012, s. 45–50.
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welizacji planów, a nie do opracowania nowych. Przecie  w tych nowych planach 
i tak musi by  uwzgl dniony stan rzeczywistego zagospodarowania przestrzeni. 
Za procesem permamentnej nowelizacji planów zagospodarowania przestrzennego 
przemawia konstytucyjna zasada samodzielno ci gminy jako jednostki samorz du 
terytorialnego.

Przy braku planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu nie 
mog , si  rzeczy, by  wype niane adne funkcje oddzia ywania na wykorzysta-
nie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przewrotnie wszak e mo na stwierdzi , i  
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest najlepszym sposo-
bem ochrony gruntów rolnych, albowiem sporz dzenie planu miejscowego jest nie-
zb dne dla legalnej zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.16 
Ju  w studium uwarunkowa  i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmi-
ny okre la si  obszary, dla których gmina zamierza sporz dzi  miejscowy plan, 
w tym obszary wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol-
nicze (art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Zgodnie z art. 14 ust. 3 tej ustawy, plan miejscowy, w wyniku którego nast puje 
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych, sporz dza si  dla ca ego obszaru wyzna-
czonego w studium. Zwrot „sporz dza si  dla ca ego obszaru wyznaczonego w stu-
dium” oznacza, e je li na danym obszarze znajduj  si  grunty rolne, stanowi ce 
zwarty kompleks nieruchomo ci gruntowych wymagaj ce zmiany przeznaczenia, 
to w takim przypadku projekt planu uwzgl dniaj cy uwarunkowania studium powi-
nien by  sporz dzony dla ca ego obszaru (zwartego kompleksu nieruchomo ci grun-
towych) obj tego postanowieniami studium.17 Dopóki te prace nie zostan  wykona-
ne, zmiana przeznaczenia gruntów rolnych w trybie podstawowym – planowym nie 
mo e nast pi . Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego nast puje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie in-
westycji celu publicznego oraz okre lenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu. W przypadku braku miejscowego planu okre lenie sposobów za-
gospodarowania i warunków zabudowy terenu nast puje w drodze decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacj  inwestycji celu publicznego ustala si  w drodze decyzji o lokali-
zacji inwestycji celu publicznego (art. 50–58 ustawy),

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwesty-
cji ustala si  w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 61–67 ustawy).

16 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), przeznaczenie gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne, wy-

magaj ce zgody (o której mowa w ust. 2 art. 7 ustawy) dokonuje si  w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, sporz dzonym w trybie okre lonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym.

17 Por. T. B kowski, Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zakopane 2004, Ko-

mentarz do art. 14.
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Powy sze decyzje nazywane s  potocznie surogatem czy substytutem miej-
scowego planu zagospodarowania. Trybuna  Konstytucyjny zaj  wszak e stano-
wisko,18 e decyzja „nie stanowi substytutu planu miejscowego na obszarze, dla 
którego plan taki nie zosta  uchwalony […] przes dza jedynie o rodzaju obiektu bu-
dowlanego, który mo e zosta  na danym terenie wybudowany zgodnie z obowi zu-
j cymi przepisami prawa planistycznego. W braku planu miejscowego na terenie ta-
kim obowi zuje bowiem generalny (ogólny) porz dek planistyczny, unormowany 
wieloma ustawami szczególnymi. Decyzje o warunkach zabudowy nie tworz  per 
se porz dku prawnego i nie maj  charakteru konstytutywanego, a – nieco upraszcza-
j c – przyj  mo na, e stanowi  szczegó ow  informacj  o tym, jaki obiekt i pod 
jakimi warunkami inwestor mo e na danym terenie wybudowa  bez obrazy przepi-
sów prawa”.

W ród ustawowych warunków zabudowy, okre lonych w art. 61 ustawy, któ-
rych czne spe nienie umo liwia uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach za-
budowy g ówn  rol  spe nia wyra ony w art. 61 ust. 1 ustawy warunek dobrego 
s siedztwa.19 Od wymogu dobrego s siedztwa ustawodawca uczyni  wyj tek doty-
cz cy zabudowy zagrodowej. Przez zabudow  zagrodow  nale y rozumie  w szcze-
gólno ci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach 
le nych.20 Odst pstwo od wymogu dobrego s siedztwa w zabudowie zagrodowej 
znajduje zastosowanie w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwi -
zanego z t  zabudow  przekracza redni  powierzchni  gospodarstwa rolnego w da-
nej gminie (art. 61 ust. 4 ustawy). Swobod  w zabudowie zagrodowej maj  zatem 
lokalne towarowe gospodarstwa rolne. W przypadku zabudowy zagrodowej, czy-
li budowy w rodzinnych gospodarstwach rolnych, nie dochodzi do zmiany prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, albowiem – zgodnie z przepisem 
art. 2 pkt 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych – grunty pod wchodz cy-
mi w sk ad gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami 
i urz dzeniami s u cymi wy cznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno–
spo ywczemu s , w rozumieniu ustawy, gruntami rolnymi.

Oprócz dobrego s siedztwa, wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu 
(poza terenami zabudowy zagrodowej) dopuszczalne jest, je eli teren nie wymaga 
uzyskania zgody na zmian  przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze albo 
jest obj ty zgod  uzyskan  przy sporz dzeniu miejscowych planów, które utraci y 
moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

18 W wyroku z dnia 20 grudnia 2007, sygn. akt P 37/06.

19 Dobre s siedztwo ma miejsce wówczas, gdy co najmniej jedna dzia ka s siednia, dost pna z tej samej drogi pu-

blicznej, jest zabudowana w sposób pozwalaj cy na okre lenie wymaga  dotycz cych nowej zabudowy w zakre-

sie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wska ników kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania.

20 Przepis § 3 pkt 3 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
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przestrzennym.21 Poszanowanie wcze niejszych ustale  planistycznych co do zmia-
ny przeznaczenia gruntów rolnych jest zrozumia e, stanowi bowiem swoist  ochro-
n  praw nabytych. Natomiast na mocy przepisu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i le nych,22 zgody ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi wy-
maga przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowi cych u ytki rolne 
klas I–III, je eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekra-
cza 0,5 ha. A zatem w procesie inwestycyjnym prowadzonym w trybie wydania de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu trwale chronione s  grun-
ty rolne klasy I–III o obszarze przekraczaj cym 0,5 ha. Grunty ww. klas o obszarze 
mniejszym ni  0,5 ha oraz grunty rolne pozosta ych klas bonitacji gleby nie podle-
gaj  ochronie co do zmiany przeznaczenia przy wydawaniu decyzji o warunkach za-
budowy.

Istotny wy om w prawnej ochronie gruntów rolnych wprowadzi a ustawa z dnia 
19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych poprzez 
dodanie art. 5 „b” w brzmieniu: „Przepisów ustawy nie stosuje si  do gruntów rol-
nych stanowi cych u ytki rolne po o one w granicach administracyjnych miast”.23 
Ratio legis dokonanej zmiany upatrywa  nale y przede wszystkim w przyspieszeniu 
procesów inwestycyjnych na obszarach miast poprzez pomini cie potrzeby zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz wy czenie gruntów z pro-
dukcji rolnej. Pomini cie tych etapów w zmianie przeznaczenia gruntów nie tylko 
przyspiesza realizacj  inwestycji, lecz tak e obni a jej koszty poprzez wyelimino-
wanie op at z tytu u wy czenia gruntów rolnych z produkcji. Skoro jednak ustawo-
dawca zadecydowa  o rezygnacji z ochrony gruntów rolnych po o onych w grani-
cach administracyjnych miast, to zagadnienie ochrony gruntów rolnych przesta o 
by  elementem tre ci planu zagospodarowania przestrzennego na obszarach miej-
skich. Wydaje si  równie , e skutkiem wej cia w ycie przepisu art. 5 „b” ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le nych tereny w granicach administracyjnych miast 
uzna  nale y za teren, który nie wymaga uzyskania zgody na zmian  przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kolejn  cech  charakterystyczn  wspó czesnego ustawodawstwa w zakresie 
przestrzennego rozmieszczenia inwestycji jest okre lenie szczegó owych zasad re-
alizacji poszczególnych kategorii inwestycji w drodze specjalnych regulacji usta-
wowych (tzw. „specustawy”). Pocz wszy od 2003 roku wydano ju  osiem ustaw 
przewiduj cych regulacje specjalne.24 Ustawy te przewiduj  szczegó owe zasady re-
alizacji poszczególnych kategorii inwestycji. Realizacja inwestycji nast puje na pod-

21 Ustawa ta utraci a moc dnia 11 lipca 2003 r.

22 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1256 ze zm.).

23 Dz.U. Nr 237, poz. 1657. Ustawa wesz a w ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

24 Szersze omówienie „specustaw” zawiera artyku  G. Dobrowolskiego, Szczególne „substytuty” planowania prze-

strzennego, zamieszczony w niniejszym tomie „Studia Iuridica Agraria”.
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stawie decyzji, cz cych w sobie postanowienia w zakresie lokalizacji inwestycji, 
podzia u nieruchomo ci i ich wyw aszczenia oraz pozwolenia na budow  (decyzje 
zezwalaj ce na realizacj  inwestycji). Decyzje lokalizacyjne wydawane na podsta-
wie „specustaw” okre laj  szczególny tryb lokalizacji, cz sto z wy czeniem zasad 
ogólnych przewidzianych ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
a nawet z wy czeniem przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych.

Najbardziej znan  „specustaw ” jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych.25 Decyzja o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej rozstrzyga w przed-
miocie lokalizacji drogi publicznej, jak równie  stanowi pozwolenie na budow  tego 
przedsi wzi cia. Na mocy art. 11 „i” powo anej ustawy, w sprawach dotycz cych 
zezwolenia na realizacj  inwestycji drogowej nie stosuje si  przepisów o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, a do gruntów rolnych i le nych obj tych 
decyzjami o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej nie stosuje przepisów 
o ochronie gruntów rolnych i le nych (art. 21 ust. 1 ustawy). Z podobn  sytuacj  
mamy do czynienia w przypadku inwestycji w zakresie lotnisk u ytku publicznego; 
na mocy przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji takich inwestycji26 uzyskanie zezwolenia na realizacj  inwe-
stycji w zakresie u ytku publicznego jest równoznaczne z uzyskaniem decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budow  (art. 14 
ustawy). W sprawach dotycz cych decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji 
w zakresie lotniska publicznego nie stosuje si  przepisów ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (art. 19 ust. 1 ustawy), a do gruntów rolnych i le-
nych obj tych tak  decyzj  nie stosuje si  przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i le nych (art. 17 ustawy).

Drogi publiczne oraz lotniska u ytku publicznego to kolejne ustawowe wyj tki 
od zasady ochrony gruntów rolnych, które podwa aj  znaczenie samej zasady, nie 
tyle w sensie ilo ciowym, co w sensie jej rangi. Przyzwyczajamy si , i  nacisk po-
trzeb gospodarczych mo e stanowi  zupe nie naturalne uzasadnienie do odst pstw 
od zasady. W p aszczy nie legislacyjnej wszystko jest lege artis, albowiem odst p-
stwa od regu y ustawowej podejmowane s  na podstawie ustawy. Jednak e ocena 
regulacji prawnej problemów inwestycyjnych za pomoc  „specustaw” nie mo e by  
jednoznacznie pozytywna.

Zdaniem G. Dobrowolskiego, w obowi zuj cym stanie prawnym sprawno  
procesu inwestycyjnego mo e zosta  zachowana jedynie przy wykorzystaniu ze-
zwole  wydawanych na podstawie ustaw szczegó owych. Nast puj cej w ten spo-
sób „dekompozycji” systemu planowania przestrzennego i inwestycyjnego opartego 

25 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.

26 Dz.U. Nr 42, poz. 340.
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o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – 
prawo budowlane nie nale y ocenia  negatywnie.27

Przyzna  trzeba, e szczególne rozwi zania prawne dotycz ce realizacji nie-
których inwestycji o charakterze publicznym s u  niew tpliwie przyspieszeniu 
i uproszczeniu procedur wydawania zezwole  na ich realizacj , aby w pe ni wyko-
rzysta  rodki unijne, co le y oczywi cie w interesie spo ecznym, albowiem s u y 
rozwojowi infrastruktury gospodarki narodowej.

Zg aszaj c uwagi krytyczne podnie  nale y, e dzia anie za pomoc  „spec-
ustaw” (tak e w sytuacjach inwestycji oznaczonych indywidualnie28) przypomina 
dzia ania sprzed lat 40-stu, kiedy to podejmowano decyzje o lokalizacji inwesty-
cji bez poszanowania zapisów planów zagospodarowania przestrzennego (domi-
nacja planowania gospodarczego nad przestrzennym). Istnieje równie  niebezpie-
cze stwo, e nadmierna „dekompozycja” systemu planowania przestrzennego mo e 
doprowadzi  do sytuacji, kiedy to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym stanie si  szacownym, acz niewydolnym „zabytkiem prawa”.

„Dekompozycja” systemu planowania przestrzennego obejmuje szeroki wa-
chlarz inwestycji. Oprócz wskazanych ju  inwestycji drogowych oraz w zakresie 
lotnisk u ytku publicznego, regulacje specjalne dotycz  inwestycji w zakresie bu-
dowli przeciwpowodziowych,29 inwestycji w zakresie linii kolejowych o znaczeniu 
pa stwowym,30 lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (sieci  szerokopa-
smow  jest sie  telekomunikacyjna s u ca zapewnieniu szerokopasmowego dost -
pu do internetu),31 inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki j drowej.32

Przechodz c do oceny dostosowania regulacji w zakresie planowania prze-
strzennego do rozwi zywania problemów przestrzennych naszego rolnictwa stwier-
dzi  nale y, i  stan tej regulacji budzi wiele zastrze e . Regulacja nie odpowiada 
aktualnemu modelowi zarz dzania rolnictwem. Od czasu wej cia do Unii Euro-
pejskiej, funkcjonuj  programy rozwoju obszarów wiejskich jako obszarów wie-
lofunkcyjnych. W mechanizmach planowania przestrzennego koncepcja „obsza-
ru wiejskiego” nie znajduje odzwierciedlenia; mechanizmy te operuj  kategoriami: 
„rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej”, „zasobu gruntów rolnych”, „obszarów 
wymagaj cych zmiany przeznaczenia gruntów rolnych”. W stosunku do obszarów 
miejskich pojawi o si  okre lenie „gruntów […] po o onych w granicach admini-

27 G.Dobrowolski, op. cit., s. 198.

28 Przyk adem mo e by  ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyÞ kacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w winouj ciu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 ze zm.).

29 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budow-

li przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963).

30 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.).

31 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675).

32 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j drowej 

oraz inwestycji towarzysz cych (Dz.U. Nr 135, poz. 789 ze zm.).
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stracyjnych miast”. Obszary wiejskie nie stanowi  wyodr bnionej kategorii plani-
styczno–przestrzennej, by  mo e i z tego wzgl du, e planowaniem przestrzennym 
zajmuj  si  g ównie urbani ci b d cy specjalistami od zagospodarowania przestrze-
ni miast.

Rola mechanizmów planowania w kszta towaniu rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej uleg a znacznemu os abieniu. Regulacja ustawowa na pierwszym miejscu, 
przynajmniej formalnie, stawia ochron  zasobu gruntów rolnych. Ze wzgl du na fa-
kultatywny charakter sporz dzania planów, jedynie ze studium uwarunkowa  i kie-
runków zagospodarowania gminy mo e wynika  obowi zek sporz dzenia miej-
scowego planu m.in. dla obszarów wymagaj cych zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele rolnicze. W takiej sytuacji miejscowy plan sporz dzony jest nie 
w celu ochrony gruntów rolnych, lecz w celu racjonalnej zmiany przeznaczenia tych 
gruntów na grunty nierolnicze. W takiej sytuacji, to nie plan miejscowy, lecz brak 
planu miejscowego i postanowienia przepisu art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi  barier  przed zmniejszaniem zaso-
bów gruntów rolnych najwy szych klas bonitacyjnych. Mo na wyrazi  ubolewanie, 
e aden mechanizm ochronny nie dzia a w stosunku do gruntów rolnych po o o-

nych w granicach administracyjnych miast i na terenach niektórych rodzajów inwe-
stycji celu publicznego.

Aktualnie, sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotycz cego rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej jest rzadko ci . W zwi zku 
z tym nale y stwierdzi , e druga funkcja planu, jak  jest okre lenie zasad kszta to-
wania zabudowy oraz wska ników zagospodarowania terenu, szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu (w tym za-
kazu zabudowy), realizowana jest w nik ym stopniu. Nie stanowi to przeszkody do 
rozwoju zabudowy zagrodowej w gospodarstwach; mo e stanowi  barier  do roz-
woju innego rodzaju zabudowy na obszarach wiejskich.

Ko cowy wniosek sformu owa  mo na w sposób nast puj cy: Podobnie jak 
przed 40. laty, ogólny model normatywny planowania przestrzennego nie jest ade-
kwatny do aktualnych potrzeb organizacji rozwoju obszarów wiejskich. Rozbudo-
wany i oci a y proceduralnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dobrze s u y jako instrument organizuj cy zagospodarowanie terenów miejskich 
(w granicach administracyjnych miast). Stosowany do zagospodarowania terenów 
wiejskich koncentruje si  wokó  wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej, nie uwzgl dnia natomiast okoliczno ci, i  obszary wiejskie to nie tylko obsza-
ry produkcji rolnej, ale tak e obszary wielofunkcyjne, zamieszkiwane przez ludno  
pracuj c  poza rolnictwem. Wniosek doktrynalny to postulat, aby rozwa y  zasad-
no  wyodr bnienia dwóch kategorii miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego: obszarów miejskich i wiejskich.
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The general normative model of spatial planning is not adequate to the current 
needs of the organization of rural development. Expanded and procedurally 
unwieldy local spatial development plan serves well as an instrument of organizing 
urban development (within the administrative boundaries of cities). Used for rural 
development focuses on the use of the agricultural production space, notwithstanding 
the fact that rural areas are not only the areas of agricultural production but also 
a multifunctional areas, inhabited by people working outside agriculture. The 
doctrinal proposal is the postulate to consider the legitimacy of separation two 
categories of local spatial development plans: urban and rural.


