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ochrona przyrody w Polsce polega na za-
chowaniu, zrównoważonym użytkowa-
niu oraz odnawianiu zasobów, tworów 
i składników przyrody1. obowiązkiem or-
ganów administracji publicznej jest dba-
łość o przyrodę będącą dziedzictwem i bo-
gactwem narodowym2. Adresatem tego 
obowiązku są wszystkie organy admini-
stracji bez względu na to, czy wykonują 
zadania w zakresie ochrony przyrody, czy 
też nie3. W dobie postępującej urbaniza-
cji i niekontrolowanego rozwoju aglome-
racji obowiązek ten nabiera szczególne-
go znaczenia.

Wprowadzenie
Na tle kraju województwo podlaskie wy-
różnia się wyjątkowymi wartościami przy-
rodniczymi. Ponad 70% powierzchni woje-
wództwa zajmują obszary objęte różnymi 
formami ochrony przyrody. to tutaj zacho-
wały się duże kompleksy leśne – puszcze 
Białowieska, Knyszyńska i Augustowska, 
najbardziej naturalne w Europie Środkowej 
Bagna Biebrzańskie, malownicze krajo-
brazy północnej Suwalszczyzny oraz 
Pojezierza Sejneńskiego.

Jednym z istotnych zagrożeń dla śro-
dowiska przyrodniczego oraz ładu prze - 

Racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego

Inwestycje na obszarach chronionych

Działania samorządu lokalnego na Podlasiu dotyczące lokalizacji inwestycji na obszarach 
chronionych były niewystarczające dla zachowania ładu przestrzennego oraz nie zapew-
niały warunków gwarantujących właściwą ochronę tych wyjątkowych terenów. W więk-
szości gmin w bardzo małym stopniu korzystano z narzędzia, jakim jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zaledwie 10% powierzchni gmin objętych było 
planami, a pozostałą powierzchnią gospodarowano nie na podstawie prawa miejscowego, 
lecz opierając się na indywidualnych decyzjach administracyjnych. Stan ten, w połączeniu  
z  brakiem aktualnych studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, nie pozwala na racjonalne kształtowanie przestrzeni na obszarach objętych  
ochroną przyrody i położonych w bezpośredniej bliskości jezior i rzek.

ToMaSz aMbrozik

1 Art. 2 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (DzU.2013.627 ze zm.).
2 Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
3 Zob. K. Gruszecki: Ustawa�o�ochronie�przyrody.�Komentarz, LEX 2013.
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strzennego4 jest rozproszona i niekontro-
lowana zabudowa. Zdaniem twórców naj-
nowszego „Raportu o stanie samorządności  
terytorialnej w Polsce”, nieuporządkowane 
i niekontrolowane gospodarowanie prze-
strzenią jest jedną z głównych słabości (dys-
funkcji) samorządu terytorialnego i prowa-
dzi do patologicznego kształtowania relacji 
przestrzennych. W ich ocenie, gospodar-
ka gruntami, zwłaszcza zasady scaleń oraz 
podziałów gruntów, a także zasady wyko-
rzystania ich na cele publiczne, zostały 
uregulowane w całkowitym oderwaniu od  
ekonomicznych aspektów procesów urba-
nizacyjnych, a przede wszystkim od fak-
tycznych kosztów budowy infrastruktu-
ry publicznej. 

Stosowany w praktyce model eksten-
sywnej i rozproszonej zabudowy wolno-
stojącej powoduje znaczny wzrost kosz-
tów uzbrojenia terenów; w Polsce jest on 
nawet kilkanaście razy większy niż w in-
nych krajach europejskich5.

Na koniec 2012 r. miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego6 objęto 
27,9% powierzchni Polski. Zróżnicowanie 
regionalne objęcia planami nie zmienia się 
w zbyt dużym stopniu od dłuższego czasu. 

Największe zróżnicowanie (powyżej 50%, 
w tym w niektórych powiatach powyżej 
75%) charakteryzuje przede wszystkim po-
łudniową część kraju. Najmniejsze nato-
miast (poniżej 10%) dotyczy województwa 
kujawsko-pomorskiego (4,9%), lubuskiego  
(7,3%) i podkarpackiego (7,9%). W woje-
wództwie podlaskim miejscowymi pla-
nami objęto zaledwie 14,9% powierzchni  
województwa (w porównaniu z 2010 r. 
był to wzrost tylko o 0,5 punku procen-
towego)7.

W ustawie o ochronie przyrody wyszcze-
gólniono dziesięć form ochrony zasobów 
przyrodniczych (m.in. parki narodowe,  
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000). W Polsce tereny objęte 
ochroną przyrody zajmują 12 561 226 ha 
(40,2% powierzchni kraju). Istotnym skład-
nikiem systemu ochrony są 983 obszary 
Natura 2000, których łączna powierzch-
nia wynosi 6 826 856 ha8. 

W województwie podlaskim tereny 
przyrody chronionej zajmują 1 423 658,2 
ha (70,5% powierzchni województwa), 
zaś dominującą formę stanowią obsza-
ry Natura 2000, w liczbie 34, o łącznej 

4 Ład przestrzenny – ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w upo-
rządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

5 J. Hausner [red]: Narastające�dysfunkcje,�zasadnicze�dylematy,�konieczne�działania.�Raport�o�stanie�samo-
rządności�terytorialnej�w�Polsce, Kraków 2013, s. 14.

6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej „miejscowym planem”) – akt prawa 
miejscowego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospo-
darowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tek-
stowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

7 Według danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
8 Z informacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że aktualne dane dotyczące: użyt-

ków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych oraz pomni-
ków przyrody są w trakcie aktualizacji i weryfikacji lub będą dostępne po zakończeniu tych prac przez  
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
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powierzchni 637 612,4 ha9. W skontrolo-
wanych gminach tereny objęte różnymi 
formami ochrony przyrody obejmują 189 
017,1 ha, co stanowi 80,5% ich ogólnej po-
wierzchni (234 881,2 ha). Spośród tych 
gmin najwięcej obszarów chronionych (30 
oraz 519 pomników przyrody) znajduje się 
w gminie Białowieża; stanowią one 100% 
powierzchni gminy (20 320 ha). Najmniej 
takich obszarów (5 oraz 3 pomniki przy-
rody) jest w gminie Drohiczyn; obejmu-
ją one 35% powierzchni gminy (7290 ha). 

Dokumentacja planistyczna

Podstawowym aktem prawnym regulu-
jącym sposób gospodarowania przestrze-
nią jest ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym10. Artykuł 1 
ust. 1 normuje zasady kształtowania po-
lityki przestrzennej przez jednostki sa-
morządu terytorialnego i organy admini-
stracji rządowej, a także zakres i sposoby 
postępowania w sprawach przeznaczania 
terenów na określone cele oraz ustalania 
zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 
W celu przyjęcia polityki przestrzennej 
gminy, w tym lokalnych zasad zagospoda-
rowania przestrzennego, rada gminy po-
dejmuje uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy11. Studium sporządza się dla obsza-
ru w granicach administracyjnych gminy. 
Ustalenia studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejsco-
wych. Studium nie jest aktem prawa miej-
scowego (art. 9 ust. 1, 3, 4 i 5 upzp). Rada 
gminy, w celu ustalenia przeznaczenia tere-
nów, w tym dla inwestycji celu publicznego 
oraz określenia sposobów ich zagospoda-
rowania i zabudowy, podejmuje uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Integralną częścią uchwały jest  
załącznik graficzny przedstawiający gra-
nice obszaru objętego projektem planu. 
Miejscowy plan sporządza się obowiąz-
kowo, jeżeli wymagają tego przepisy od-
rębne. Plan jest aktem prawa miejscowego  
(art. 14 ust. 1, 2, 7 i 8 upzp).

W przypadku braku planu określenie 
sposobów zagospodarowania i warun-
ków zabudowy terenu następuje przez 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, przy czym 
lokalizację inwestycji celu publicznego 
ustala się decyzją o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego, a sposób zagospoda-
rowania terenu i warunki zabudowy dla  
innych inwestycji – decyzją o warunkach  
zabudowy.

Kontrola NIK
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
10 gmin, 5 powiatów oraz 5 powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego, aby 
sprawdzić, jak w latach 2010–2013 orga-
ny administracji samorządowej i rządowej 

9 Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku.
10 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DzU.2012.647 ze zm.); zwana 

dalej „upzp” lub „ustawą o planowaniu przestrzennym”.
11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zwane dalej: „studium”) 

jest przyjmowane uchwałą rady gminy, określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zago-
spodarowania przestrzennego.
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wykonywały zadania w zakresie lokalizacji 
inwestycji na obszarach objętych ochro-
ną przyrody oraz jak reagowały na przy-
padki samowoli budowlanej12. Badane 
jednostki znajdują się w województwie  
podlaskim. 

Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne na obszarach chronionych

Politykę przestrzenną gminy określa się 
w studium, które sporządzane jest dla ca-
łego obszaru gminy. Uwzględnia się w nim 
uwarunkowania wynikające w szczególno-
ści ze stanu środowiska (w tym wymagań 
ochrony środowiska), przyrody oraz wystę-
powania obiektów i terenów chronionych 
na podstawie przepisów odrębnych. W stu-
dium ustala się obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, ochrony przy-
rody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. 
W 7 na 10 skontrolowanych urzędów gmin 
(miast) studium – jako akt o charakterze 
planistycznym – było nieaktualne. W do-
kumentach tych nie uwzględniono – co 
stanowiło naruszenie prawa13 – aktual-
nych uwarunkowań wynikających z po-
łożenia na terenach gmin obszarów chro-
nionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, 
„Dolina Narwi”, „Pojezierze Sejneńskie”, 
„Puszcza i Jeziora Augustowskie”, „Pojezie-
rze Północnej Suwalszczyzny” oraz Parku 
Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska, 
w tym na przykład obowiązującego od 

5 października 2004 r. zakazu lokalizo-
wania obiektów budowlanych w pasie sze-
rokości 100 m od linii brzegów rzek, je-
zior i innych zbiorników wodnych14. Nie 
określono także 30 (spośród 116) znaj-
dujących się na terenach gmin obszarów  
objętych różnymi formami ochrony przy-
rody oraz aktualnych uwarunkowań wy-
nikających z występowania tych obsza-
rów (np. rezerwatów przyrody, obszarów 
Natura 2000 czy użytków ekologicznych).

W większości gmin (80%) nie dokony-
wano i nie przedstawiono radzie gminy 
analizy zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym gminy. Zgodnie z art. 32 ust. 1-2 
upzp, takie analizy powinny być przepro-
wadzane co najmniej raz w czasie kadencji 
rady, to jest począwszy od 11 lipca 2003 r. 
do 27 października 2006 r., od 12 listo-
pada 2006 r. do 12 listopada 2010 r. i od 
21 listopada 2010 r. do 21 listopada 2014 r. 
Na skutek braku tych działań nie ocenia-
no aktualności studium oraz miejscowych 
planów, a rady gmin nie podjęły uchwał 
w sprawie aktualności tych dokumentów.

Stopień pokrycia powierzchni woje-
wództwa podlaskiego miejscowymi pla-
nami wynosił na koniec 2012 r. średnio 
14,9%. W skontrolowanych gminach miej-
scowymi planami objęto średnio 10,2% 
ich powierzchni, lecz w poszczególnych 
gminach odsetek ten był dość zróżnico-
wany. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. 

12 Szczegółowe ustalenia zawiera Informacja o wynikach kontroli Lokalizacja�inwestycji�na�obszarach�obję-
tych�ochroną�przyrody�w�województwie�podlaskim, nr ewid. 22/2014/P13136/LBI, na podstawie której 
przygotowano niniejszy artykuł.

13 Art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 9 oraz ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 32 ust. 3 upzp.
14 Zakaz ten został utrzymany w rozporządzeniach nr 7/05, 9/05, 19/05, 20/05 i 21/05 Wojewody Podla-

skiego z 25.02.2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, „Dolina Na-
rwi”, „Pojezierze Sejneńskie”, „Puszcza i Jeziora Augustowskie” i „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
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Rysunek 1. Powierzchnia skontrolowanych gmin ogółem, w tym objęta miejscowymi planami

   Powierzchnia gminy pokryta mpzp w ha

   Powierzchnia gminy ogółem w ha

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Białowieża

Drohiczyn

Giby

Gródek

Jeleniewo

Krasnopol

Mielnik

Narewka

Supraśl

Szypliszki

Źródło: Informacja o wynikach kontroli, patrz przyp. 12.
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wyniósł od 0,02% w gminie Giby do 100% 
w gminie Drohiczyn. Na obszarach skon-
trolowanych gmin obowiązywało łącznie 
98 miejscowych planów, w tym 14 uchwa-
lonych w latach 2010–2013. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę 
na potrzebę podjęcia działań w celu zwięk-
szenia powierzchni gmin objętej miejsco-
wymi planami, zwłaszcza na obszarach 
przyrody chronionej.

W 90% skontrolowanych gmin (miast) 
stwierdzono, że 75% (zbadanych przez 
NIK) obowiązujących miejscowych pla-
nów było nieaktualnych. Nie uwzględnio-
no w nich bowiem granic obszarów Natura 
2000 oraz ograniczeń wynikających z usta-
nowienia rezerwatów przyrody, obszarów 
chronionego krajobrazu, a także obsza-
rów Natura 2000, co stanowiło narusze-
nie art. 15 ust. 2 pkt 3 i 715 w związku 

15 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 i 7 ustawy o planowaniu przestrzennym, w miejscowym planie określa się 
obowiązkowo m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody oraz granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
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z art. 32 ust. 3 upzp oraz art. 73 ust. 1 pkt 1 
Prawa ochrony środowiska16.

Zdaniem NIK, określenie granic i spo-
sobów zagospodarowania obszarów ob-
jętych ochroną przyrody w miejscowych 
planach jest konieczne w celu zminima-
lizowania skutków zagrożeń związanych 
z lokalizacją inwestycji. Miejscowe plany 
są dokumentem planistycznym gminy 
stanowiącym akty prawa miejscowego. 
Zatem ustalenie w nich zakazów i ograni-
czeń w zagospodarowaniu przestrzennym 
gmin, wynikających z faktu występowania 
obszarów chronionych, jest podstawą pra-
widłowego gospodarowania przestrzenią  
gminy.

Opłata planistyczna

Przepisy ustawy o planowaniu przestrzen-
nym (art. 36 ust. 4) dają gminie prawo do 
pobierania od właścicieli nieruchomości 
lub wieczystych użytkowników jedno-
razowej opłaty z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości w przypadku jej zby-
cia (tzw. opłata planistyczna). opłata 
taka może być pobierana tylko wtedy, 
gdy w uchwale o przyjęciu planu zago-
spodarowania przestrzennego określono 
procentową stawkę wzrostu wartości nie-
ruchomości, nie wyższą niż 30% warto-
ści nieruchomości. Pobierana przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) opłata 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści ustalana jest w decyzji administracyj-
nej. Decyzja taka powinna być wydana 

bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu aktu 
notarialnego. Jednostki sektora finansów 
publicznych są obowiązane do ustalania 
przypadających im należności pieniężnych, 
w tym mających charakter cywilnopraw-
ny17. W 40% skontrolowanych gmin (miast) 
nie naliczano i nie pobrano – naruszając 
tym samym prawo18 – jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści, w łącznej kwocie 100,2 tys. zł.

Warunki zabudowy

Zgodnie z art. 59 upzp, zmiana sposobu 
zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu, polegająca na 
wzniesieniu obiektu budowlanego lub wy-
konaniu innych robót budowlanych, a także 
zmiana sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego części wymaga ustale-
nia warunków zabudowy przez wydanie 
decyzji. W sytuacji gdy cała powierzch-
nia gminy nie jest pokryta miejscowy-
mi planami, zachodzi konieczność wy-
dania przez gminę decyzji o warunkach  
zabudowy.

W kontrolowanych jednostkach wyda-
no 1246 decyzji o warunkach zabudowy,  
dotyczących lokalizacji inwestycji na obsza-
rach objętych ochroną przyrody. Na spo-
rządzenie projektów decyzji przez upraw-
nionych urbanistów gminy wydały łącz-
nie 643 048 zł. W ośmiu gminach wydano 
71 (23,3% badanych postępowań) decyzji 
z naruszeniem przepisów ustawy o plano-
waniu przestrzennym19. Z kolei w siedmiu 

16 Ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU.2013.1232 ze zm.).
17 Art. 42 ust 5 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (DzU.2013.885 ze zm.).
18 Art. 37 ust. 6 w zw. z art. 36 upzp.
19 Art. 53 ust. 5c, art. 53 ust. 4 pkt 8 i art. 60 ust. 1 upzp w zw. z art. 53 ust. 4 pkt 1,2 i 6-9.
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gminach (miastach) stwierdzono niedo-
trzymanie w 167 (z 304 zbadanych) po-
stępowaniach terminu załatwienia spra-
wy, niepowiadomienie stron o przekrocze-
niu terminu, niepodanie przyczyn zwłoki 
oraz niewskazanie nowego terminu zała-
twienia sprawy, co było niezgodne z art. 35 
i art. 36 k.p.a.20. Przekroczenia terminów 
załatwiania spraw związanych z wydaniem 
decyzji o warunkach zabudowy sięgały 
nawet 174 dni. 

Wójtowie sześciu gmin wydali wa-
runki zabudowy umożliwiające lokaliza-
cję 27 obiektów budowlanych na obsza-
rach chronionego krajobrazu, w odległości  
mniejszej niż 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych21. 
Wydając warunki zabudowy, kierowa-
li się głównie przepisami rozporządzeń 
Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajo-
brazu22, stanowiących, że zakaz lokali-
zowania obiektów budowlanych w pasie 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i in-
nych zbiorników wodnych nie dotyczy te-
renów przeznaczonych na cele zabudowy  
w planach zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r., 
które utraciły moc z dniem 31 grudnia 
2003 r. Zdaniem NIK, odesłanie do planów 
zagospodarowania przestrzennego uchylo-
nych ponad 10 lat wcześniej nie służy pra-
widłowemu określeniu dopuszczalnych 

warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. Plany te zawierały bowiem 
zapisy bardzo ogólnikowe, a przez to da-
jące możliwość nadmiernej urzędniczej 
uznaniowości.

W ocenie NIK, niewydolny system kon-
troli zarządczej oraz nierzetelne wyko-
nywanie obowiązków służbowych przez  
pracowników samorządowych miały za-
sadniczy wpływ na powstanie nieprawi-
dłowości w sferze planowania przestrzen-
nego oraz na wadliwość prowadzonych  
postępowań administracyjnych w spra-
wach dotyczących ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji realizowanych 
na obszarach objętych ochroną przyrody.

Zadania starostów

W kontrolowanych starostwach wydano 
ogółem 12 604 pozwolenia na budowę, 
w tym ponad 26% (3314) na obszarach 
objętych ochroną przyrody. W trzech sta-
rostwach wydano blisko 8% decyzji z na-
ruszeniem przepisów Prawa budowlane-
go23: 3 pozwolenia były niezgodne z ustale-
niami miejscowych planów; 10 pozwoleń 
wydano z naruszeniem przepisów, w tym 
techniczno-budowlanych; 1 pozwolenie 
wydano jeszcze przed zakończeniem po-
stępowania w sprawie wyłączenia grun-
tów z produkcji rolniczej.

Rozwiązania przyjęte w art. 13 ust. 2 
i 3 ustawy o lasach24 umożliwiają zmianę 

20 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU.2013.267 ze zm.).
21 Projekty decyzji o warunkach zabudowy były uzgadniane z RDOŚ w Białymstoku.
22 Obszary chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, „Dolina Bugu”,
  „Puszcza i Jeziora Augustowskie” i „Pojezierze Sejneńskie”.
23 Art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo 

budowlane (DzU.2013.1409 ze zm.).
24 Ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (DzU.2014.1153).
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charakteru gruntu z leśnego na rolny w wy-
niku szybkiego postępowania administra-
cyjnego, prowadzonego na podstawie  
nieprecyzyjnych przesłanek („szczegól-
nie uzasadnionych potrzeb właścicieli 
lasów”), pozwalających na dużą dowol-
ność urzędników w podejmowaniu decy-
zji. taki tryb może skutkować nieprawi-
dłowościami wskazującymi na możliwość  
występowania zjawisk o charakterze korup-
cyjnym. W czterech powiatach, w 10,7% 
spraw zbadanych przez Najwyższą Izbę  
Kontroli dokonano zmiany powierzchni 
1,74 ha lasów na użytki rolne na podstawie 
niepełnego i nierzetelnego materiału dowo-
dowego uzasadniającego wydanie decyzji, 
a także z naruszeniem innych przepisów 
k.p.a. W trzech sprawach, po otrzymaniu 
decyzji zezwalających na zmianę 0,25 ha 
lasów na użytki rolne właściciele wystą-
pili do organów gmin o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy oraz pozwoleń 
na budowę, co skutkuje przeznaczeniem 
nieruchomości gruntowych na cele nierol-
nicze. Ustalenia kontroli wskazują zatem, 
że przyjęte rozwiązania prawne otwierają 
szybszą i tańszą drogę do przekształcenia 
lasów w tereny budowlane, zwłaszcza na 
terenach chronionych.

Zadania powiatowych  
inspektorów nadzoru budowlanego

Powiatowi inspektorzy nadzoru budowla-
nego przeprowadzili łącznie 2140 kontroli 

budów, ujawniając aż 302 samowole budow-
lane na obszarach objętych ochroną przy-
rody. W związku z tym wszczęli 302 po-
stępowania administracyjne. Kontrola  
pokazała, że trzech inspektorów nierzetel-
nie wywiązywało się ze swoich obowiązków. 
Na 114 zbadanych przez Najwyższą Izbę  
Kontroli postępowań ponad 54% było 
prowadzonych przewlekle, co uchybia-
ło wyrażonej w art. 12 § 1 k.p.a. zasadzie 
szybkości i prostoty postępowania25. Ci 
sami inspektorzy wobec 13 inwestorów 
nie podjęli skutecznych działań egzeku-
cyjnych, co uchybiało przepisom ustawy 
egzekucyjnej26.

Konkluzje
Wyniki kontroli wskazują, że:
•	Gminy	nie	są	zainteresowane	uchwa-

laniem nowych miejscowych planów27. 
tylko 14,9% powierzchni województwa 
jest objęta miejscowymi planami, a w 
skontrolowanych gminach objęcie plana-
mi jest jeszcze niższe i wynosi zaledwie 
10,2%. Wzrasta zatem rola decyzji o wa-
runkach zabudowy, która dla zdecydo-
wanej większości gmin stała się podsta-
wowym instrumentem gospodarowania 
przestrzenią. W ocenie NIK, niski sto-
pień pokrycia powierzchni gmin miej-
scowymi planami oraz nieaktualizowanie 
studiów i obowiązujących miejscowych 
planów może pogłębiać chaos w gospo-
darowaniu przestrzenią, stwarzać bariery 

25 Zasada ta nakazuje organom administracji publicznej działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie 
najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy.

26 Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU.2012.1015 ze zm.).
27 Kształtowanie polityki przestrzennej w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu należy 

do uprawnień władczych gminy. Rozwiązania wprowadzone w ustawie o planowaniu przestrzennym dają 
samorządom lokalnym pełną niezależność w sferze planowania przestrzennego na swoim terenie.



72 KoNtRolA PAńStWoWA

kontrola i audyt   Tomasz Ambrozik

rozwojowe oraz wpływać na stopnio-
wą degradację walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych Podlasia.

•	Sejmik	 Województwa	 Podlaskiego	
powinien uchwalić nowe akty praw-
ne w sprawach obszarów chronione-
go krajobrazu28. Wojewoda Podlaski 
25 lutego 2005 r. wydał 12 rozporzą-
dzeń w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu29, w których wprowadził mię-
dzy innymi zakaz lokalizowania obiek-
tów budowlanych w pasie 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorni-
ków wodnych, ale z wyłączeniem tere-
nów przeznaczonych na cele zabudowy  
w planach zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonych przed 1 stycz-
nia 1995 r., które utraciły moc z dniem 
31 grudnia 2003 r. Zdaniem NIK, ode-
słanie do planów uchylonych ponad 10 lat 
wcześniej nie służy prawidłowemu okre-
śleniu dopuszczalnych warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu. 
Wójtowie (burmistrzowie) gmin, kie-
rując się przyjętymi przez Wojewodę 
Podlaskiego rozwiązaniami prawnymi, 
wydają decyzje o warunkach zabudo-
wy (w przypadku braku miejscowych 
planów) umożliwiające lokalizowanie 
obiektów budowlanych w pasie węższym 
niż 100 m od linii brzegów rzek, jezior  
i innych zbiorników wodnych. 

W ocenie NIK, za uchyleniem przywoła-
nych przepisów rozporządzeń Wojewody 
Podlaskiego przemawiają przede wszyst-
kim względy rzetelności i celowości. Za-
kazy obowiązujące na obszarach chronio-
nych i wyłączenia z nich powinny być sko-
relowane z aktualnym przeznaczeniem 
gruntów, nie zaś z przeznaczeniem zde-
zaktualizowanym, określonym w planach, 
które wygasły ponad 10 lat wcześniej i zo-
stały opracowane w innych realiach śro-
dowiskowych, gospodarczych i praw-
nych, przeważnie na przełomie lat 80. i 90.  
XX wieku.

Skala i charakter stwierdzonych niepra-
widłowości stwarzają realne zagrożenie dla 
zachowania walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych Podlasia. W związku z tym 
wójtowie gmin i burmistrzowie miast po-
winni przede wszystkim zintensyfikować 
prace nad przygotowaniem nowych miej-
scowych planów, doprowadzić do zgod-
ności obowiązujących studiów i miejsco-
wych planów z przepisami prawa oraz  
rzetelnie prowadzić postępowania admi-
nistracyjne w zakresie lokalizacji inwesty-
cji na obszarach chronionych. Starostowie 
powinni wydawać pozwolenia na budo-
wę po rzetelnym sprawdzeniu zgodno-
ści projektów budowlanych z ustalenia-
mi miejscowych planów oraz zgodności 
projektów zagospodarowania działki lub 

28 Rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wydane zostały przez Wojewodę Podlaskie-
go na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu obowiązującym do 1.08.2009 r. Po 
tej dacie obszary chronionego krajobrazu wyznacza uchwałą sejmik województwa.

29 Obszary chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska” (nr 7/05), „Pojezierze Północnej Suwalszczy-
zny” (nr 20/05), „Dolina Bugu” (nr 10/05), „Pojezierze Rajgrodzkie” (nr 12/05), „Jeziora Rajgrodzkie” 
(nr 18/05), „Doliny Biebrzy” (nr 14/05), „Dolina Rospudy” (nr 17/05), „Dolina Błędzianki” (nr 16/05), 
„Dolina Narwi” (nr 9/05), „Dolina Biebrzy” (nr 15/05), „Puszcza i Jeziora Augustowskie” (nr 21/05) 
i „Pojezierze Sejneńskie” (nr 19/05).
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terenu z przepisami Prawa budowlanego. 
Powiatowi inspektorzy nadzoru budowla-
nego powinni natomiast wnikliwie i bez 
zbędnej zwłoki prowadzić postępowania 
w sprawach samowoli budowlanej oraz po-
dejmować skuteczne działania egzekucyj-
ne wobec inwestorów, którzy nielegalnie 
wznieśli obiekty budowlane. 

Efekty działań NIK
Po zapoznaniu się z ustaleniami Najwyższej 
Izby Kontroli kontrolowane jednostki pod-
jęły różnorodne działania:
•	wójtowie	gmin	(burmistrzowie	miast)	

zobowiązali się do rzetelnego prowa-
dzenia postępowań w sprawach lokali-
zacji inwestycji na obszarach chronio-
nych, niezwłocznego naliczania opłaty 
planistycznej, poczynili starania zmie-
rzające do opracowania i przedstawie-
nia radzie gminy analizy zmian w za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz 
opracowania i zaktualizowania (w miarę  
posiadanych środków finansowych) stu-
diów i miejscowych planów; 

•	starostowie	przeprowadzili	narady	robo-
cze z pracownikami odpowiedzialnymi 
za wydawanie pozwoleń na budowę oraz 
decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek 
rolny, ze szczególnym uwzględnieniem 

prawidłowości prowadzenia postępo-
wań w tych sprawach; 

•	powiatowi	inspektorzy	nadzoru	budow-
lanego poinformowali o wszczęciu zawie-
szonych postępowań w sprawach samo-
woli budowlanych oraz podjęciu przypi-
sanych prawem działań, które pozwolą 
na wyegzekwowanie nakazów rozbiór-
ki samowolnie wzniesionych obiektów 
budowlanych. 
Minister Infrastruktury i Rozwoju poin-

formował NIK, że trwają prace nad założe-
niami do projektu ustawy o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz niektórych innych ustaw, 
których głównym celem jest ograniczenie 
lub wyeliminowanie niekorzystnych zja-
wisk w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Celem planowanych regulacji jest uściśle-
nie przepisów i wyposażenie gminy w na-
rzędzia umożliwiające prowadzenie bar-
dziej racjonalnej gospodarki przestrzennej  
na swoim terenie oraz powiązanie decyzji 
o warunkach zabudowy z polityką prze-
strzenną gminy określoną w studium. 

ToMaSz aMbrozik 
Delegatura NIK w Białymstoku
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