
185

GRZEGORZ DOBROWOLSKI1

Szczególne „substytuty” planowania przestrzennego

I. Kszta towanie adu przestrzennego, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 (dalej jako 
„u.p.z.p”), polega na takim ukszta towaniu przestrzeni, które tworzy harmonijn  ca-
o  oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wy-

magania funkcjonalne, spo eczno–gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno–estetyczne. 

Osi gni cie tak rozumianego celu mo e nast powa  za pomoc  ró nego rodzaju 
instrumentów. Podstawow  rol  w tym zakresie odgrywa miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.z.p. okre la on przeznaczenie 
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposoby zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu.

W analizowanym zakresie (art. 15 ust. 2 u.p.z.p.) plan okre la mi dzy innymi:

 – przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przezna-
czeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania, 

 – zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 

 – wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych,

 – zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania tere-
nu, maksymaln  i minimaln  intensywno  zabudowy jako wska nik po-
wierzchni ca kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzia ki bu-
dowlanej, minimalny udzia  procentowy powierzchni biologicznie czynnej 
w odniesieniu do powierzchni dzia ki budowlanej, maksymaln  wysoko  
zabudowy, minimaln  liczb  miejsc do parkowania i sposób ich realizacji 
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, 

 – zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej.

1 Uniwersytet l ski w Katowicach.

2 Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.
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W przypadku obszarów morskich wód wewn trznych, morza terytorialnego 
i wy cznej strefy ekonomicznej przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu okre-
la si  na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-

skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.3 Mowa tu o przyjmowa-
nym w drodze rozporz dzenia ministra w a ciwego do spraw gospodarki morskiej 
oraz ministra w a ciwego do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z mi-
nistrami w a ciwymi do spraw: rodowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybo ówstwa, transportu, wewn trznych oraz 
Ministrem Obrony Narodowej, planie zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewn trznych, morza terytorialnego i wy cznej strefy ekonomicznej (art. 37a 
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej). 
W przypadku braku takiego planu pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urz dze  w polskich obszarach morskich wydaje mi-
nister w a ciwy do spraw gospodarki morskiej.

II. W obecnym stanie prawnym planowanie przestrzenne nie ma charakteru ob-
ligatoryjnego. St d organy gmin nie przyst puj  cz sto do procedury planistycz-
nej, ograniczaj c si  jedynie do uchwalania studiów uwarunkowa  przestrzennego 
zagospodarowania gminy. Bez w tpienia przyczyn  tej sytuacji jest znaczny koszt 
opracowania projektu mpzp., który wynosi przynajmniej kilkana cie tysi cy z o-
tych.4 Jednak w przypadku obszarów o intensywnej zabudowie mo e on by  zna-
cz co wi kszy. Przyk adem mo e tu by  koszt opracowania projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ródmie cia Katowic w rejonie 
ulic Ko ciuszki i Miko owskiej, który wyniós  137 311 z .5

W przypadku braku obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sposób zagospodarowania oraz warunki zabudowy terenu s  okre-
lane (art. 4 ust. 2 u.p.z.p.) poprzez wydanie decyzji o:

– lokalizacji inwestycji celu publicznego,

– warunkach zabudowy,

nosz cych zbiorcz  nazw  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu (dalej „w.z.z.t.”).

Wydawana zasadniczo przez organ wykonawczy gminy (w przypadku inwesty-
cji celu publicznego6 o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w uzgodnieniu z mar-

3 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.

4 Por. http://www.lubicz.pl/redir,1495?wiecej=4661 ; http://bip.izabelin.pl/bip/przetargi/WYNIKI_2010/06–Wybor_

plany.pdf

5 http://bip.um.katowice.pl/zamowienia_podglad.php?t=1220567928&ido=1290588835

6 Pod poj ciem inwestycji celu publicznego, w wietle art. 2 pkt 5 u.p.z.p., nale y rozumie  dzia ania o znacze-

niu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a tak e krajowym (obejmuj -
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sza kiem województwa7), decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego okre la 
szereg wymaga  dotycz cych kszta towania przestrzeni, niezb dnych do realizacji 
dalszych etapów procesu inwestycyjnego (przede wszystkim koniecznych do uzy-
skania pozwolenia na budow ). Zawiera wskazanie (art. 54 u.p.z.p.):

1) rodzaju inwestycji; 

2) warunków i szczegó owych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabu-
dowy wynikaj cych z przepisów odr bnych, 

3) linii rozgraniczaj cych teren inwestycji, wyznaczonych na mapie w odpo-
wiedniej skali.

Podobnie sytuacja przedstawia si  w przypadku decyzji o warunkach zabudo-
wy. Zgodnie z art. 59 u.p.z.p. jest ona wymagana w przypadku zmiany zagospoda-
rowania terenu w razie braku planu miejscowego, polegaj cej na budowie obiektu 
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a tak e zmiany sposobu 
u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci, czy wreszcie zmiany zagospo-
darowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budow , z wyj tkiem tymczaso-
wej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwaj cej do roku.

Szczegó owo przedmiot decyzji o warunkach zabudowy okre la rozporz dze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymaga  dotycz cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.8 Powinna ona zawie-
ra  wymagania dotycz ce nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypad-
ku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagania 
dotycz ce ustalania: 

 – linii zabudowy, 

 – wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia ki albo 
terenu, 

 – szeroko ci elewacji frontowej, 

 – wysoko ci górnej kraw dzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geo-
metrii dachu (k ta nachylenia, wysoko ci kalenicy i uk adu po aci dacho-
wych).

Ju  pobie na analiza tre ci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu i porównanie do tre ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pozwalaj  stwierdzi , i  ich przedmiot jest bardzo zbli ony. Inaczej mówi c, decy-

cym równie  inwestycje mi dzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgl du na status podmiotu podejmuj cego 

te dzia ania oraz ród a ich Þ nansowania, stanowi ce realizacj  celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

7 Je li inwestycja ma by  realizowana na terenie zamkni tym, decyzja jest wydawana przez wojewod

8 Dz.U. Nr 164, poz. 1588.
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zja i plan okre laj  sposób zagospodarowania oraz warunki zabudowy terenu, przy 
czym pierwsza ma posta  rozstrzygni cia w sprawie indywidualnej, drugi za  w for-
m  aktu generalnego b d cego prawem miejscowym.

Powy sze cechy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu powoduj , i  jest ona czasem okre lana mianem „substytutu” planu miejsco-
wego.9 Koncepcja „substytutu” planu miejscowego zosta a równie  zaakceptowa-
na w orzecznictwie s dowoadministracyjnym. Warto tu wspomnie  cho by wyrok 
WSA w Poznaniu z dnia 24 listopada 2011 r. (IV SA/Po 573/11), gdzie S d stwier-
dzi , i  „skoro plan miejscowy musi by  zgodny z ustaleniami studium (art. 20 
u.p.z.p.), a decyzja o warunkach zabudowy jest surogatem (substytutem) mpzp., 
to wydaje si  by  oczywiste, e tak e decyzja o warunkach zabudowy musi by  
zgodna ze studium”.10

Pojawiaj  si  jednak pogl dy zupe nie odmienne. Mo na tu przytoczy  tez  
wyroku WSA w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2010 r. (II SA/Gl 545/10), gdzie S d 
uzna , e „decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi substytutu planu miejscowe-
go na danym obszarze chocia by dlatego, e nie powstaje ona w wyniku jakiejkol-
wiek procedury planistycznej. Decyzje o warunkach zabudowy nie tworz  porz dku 
prawnego i nie maj  charakteru konstytutywnego. Stanowi  szczegó ow  urz dow  
informacj  o tym, jaki obiekt i pod jakimi warunkami inwestor mo e na danym tere-
nie wybudowa  bez obrazy przepisów prawa”.

Nie wdaj c si  w spory terminologiczne, na potrzeby niniejszej publikacji mo -
na jednak przyj , i  w znaczeniu przedmiotowym (w odniesieniu do przedmiotu 
i skutków) okre lenie „substytut mpzp.” do pewnego stopnia jest uzasadnione.

III. Okre lenie warunków niektórych kategorii przedsi wzi  (zw aszcza stano-
wi cych inwestycje celu publicznego) w drodze decyzji o warunkach zabudowy te-
renu w niektórych przypadkach mo e okaza  si  jednak niemo liwe albo przynaj-
mniej bardzo utrudnione. Akt taki mo e zosta  wydany w przypadku, gdy na danym 
terenie brak obowi zuj cego mpzp. Gdy plan za  istnieje, a planowana inwestycja 
(przedsi wzi cie) nie jest z nim zgodne, to przy stosowaniu ogólnych zasad okre-
lonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jedynym roz-

wi zaniem jest zmiana planu (najcz ciej równie  studium), co jest procedur  d u-
gotrwa , zw aszcza e wymaga przeprowadzenia najcz ciej strategicznej oceny 

9 Por. A. Barczak, Zadania samorz du terytorialnego w ochronie rodowiska. Warszawa 2006, s. 87; H. Izdebski, 

A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego 

pa stwa prawnego, Warszawa 2007, s. 52; J. Go dziewicz–Biecho ska, Decyzja o warunkach zabudowy i zago-

spodarowania terenu (cechy szczególne), „Pa stwo i Prawo” 2010, nr 2, s. 95–108; L.J. Kami ski, Decyzja o lo-

kalizacji inwestycji publicznej, „Wspólnota” 2006, nr 30; A. Ostrowska, Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 

2009 r., II OSK 1951/08, „Samorz d Terytorialny” 2010, nr 11, s. 77 i nast. 

10 Por. tak e wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 marca 2010 r. II SA/Sz 26/10. Wszystkie orzeczenia Centralna 

Baza Orzecze  S dów Administracyjnych.
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oddzia ywania na rodowisko.11 Niezale nie od tego realizacja cz ci przedsi wzi  
jest uzale niona od dokonania wyw aszcze  nieruchomo ci czy ich scale . Okre le-
nie lokalizacji niektórych kategorii przedsi wzi  (zwi zanych cho by z energetyk  
j drow  czy liniami kolejowymi) wymaga okre lenia bardzo szczegó owych wyma-
ga  technicznych czy zakresu prowadzonych prac.

St d te , w celu umo liwienia realizacji niektórych inwestycji ustawodawca 
zdecydowa  si  na wprowadzenie szczegó owych zasad realizacji poszczególnych 
ich kategorii. Nast puje to wedle regu  ustalonych w tzw. „specustawach”. Wyda-
ne na ich podstawie decyzje (zezwolenia na realizacj  inwestycji) okre laj  szcze-
gólny tryb lokalizacji zamierze , cz sto wy czaj c ogólne zasady przewidziane 
ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatwierdzaj  projekty po-
dzia u nieruchomo ci czy wreszcie reguluj  zagadnienia zwi zane z uzyskaniem od-
powiednich tytu ów prawnych do nieruchomo ci. Warto zwróci  wreszcie uwag , i  
w odniesieniu do wydawania cz ci wspomnianych zezwole  zosta a wprowadzo-
na szczególna procedura ich wydawania, gdzie ograniczono mi dzy innymi niektó-
re uprawnienia stron na przyk ad w zakresie mo liwo ci wzruszania decyzji osta-
tecznych.

Z analizowanego punktu widzenia decyzje zezwalaj ce na realizacj  inwestycji 
o charakterze publicznym mo na podzieli  na dwie grupy. Pierwsz , odwo uj c si  
do terminologii W. Radeckiego, mo na okre li  jako decyzje (pozwolenia) „budow-
lane”. Okre laj  one przede wszystkim lokalizacj  inwestycji (teren i warunki reali-
zacji) oraz stanowi  zezwolenie na jej realizacj . W tym zakresie pe ni  zatem funk-
cj  zarówno w.z.z.t. jak i pozwolenia na budow . Druga grupa decyzji (które mo na 
by okre li  mianem „lokalizacyjnych”) s u y, w analizowanym zakresie, wskazaniu 
miejsca realizacji przedsi wzi cia oraz okre leniu jego podstawowych parametrów.

IV. Najbardziej znanym (a i najcz ciej stosowanym) rozstrzygni ciem zalicza-
nym do pierwszej z wy ej wskazanych grup jest wydawana na podstawie ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych12 decyzja o zezwoleniu na realizacj  inwesty-
cji drogowej. Stanowi ona instrument upraszczaj cy procedury zwi zane z lokaliza-
cj  dróg krajowych, okre leniem warunków ich realizacji, czy wreszcie uzyskaniem 
odpowiednich tytu ów prawnych do nieruchomo ci w granicach projektowanej dro-
gi. Decyzja o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej rozstrzyga zarówno 
w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej, jak i stanowi zezwolenie na realizacj  
(w istocie pozwolenie na budow ) samego przedsi wzi cia. Przy jej wydawaniu nie 

11 Por. G. Dobrowolski, Rola ocen oddzia ywania na rodowisko w procesie podejmowania przedsi wzi  inwesty-

cyjnych, (w:) Gospodarowanie przestrzeni  „nad” i „pod” gruntem. XX Krajowa konferencja rzeczoznawców ma-

j tkowych. Katowice 2011, s. 167–178.

12 Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.
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stosuje si  równie  przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.13 Analizowana decyzja okre la tak e szereg wymaga  dotycz cych mi dzy in-
nymi powi zania drogi z innymi drogami publicznymi, okre leniem ich kategorii, 
warunki wynikaj ce z potrzeb ochrony rodowiska, ochrony zabytków i dóbr kul-
tury wspó czesnej oraz potrzeb obronno ci pa stwa czy wreszcie wskazuje nieru-
chomo ci lub ich cz ci, wed ug katastru nieruchomo ci, które staj  si  w asno ci  
Skarbu Pa stwa lub w a ciwej jednostki samorz du terytorialnego (art. 11f ustawy).

Drugim przyk adem decyzji „budowlanej” jest wydawana na podstawie usta-
wy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie lotnisk u ytku publicznego14 decyzja o zezwoleniu na realiza-
cj  inwestycji w zakresie lotniska u ytku publicznego. Dotyczy ona lotniska u ytku 
publicznego rozumianego jako „lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrz-
nych w terminach i godzinach ustalonych przez zarz dzaj cego tym lotniskiem i po-
danych do publicznej wiadomo ci”.15

Uzyskanie zezwolenia na realizacj  inwestycji w zakresie lotniska u ytku pu-
blicznego jest równoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz pozwolenia na budow  (art. 14 ustawy). Niezale nie od 
powy szych, decyzja okre la mi dzy innymi warunki (art. 8 ust. 1 ustawy) doty-
cz ce powi zania lotniska z drogami publicznymi, wynikaj ce z potrzeb ochrony 
rodowiska, ochrony dóbr kultury oraz potrzeb obronno ci pa stwa, czy dotycz ce 

ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Jednocze nie zatwierdza ona ko-
nieczne projekty podzia u nieruchomo ci (art. 9 ustawy).

Warto tu wspomnie  jeszcze o pozwoleniu na realizacj  inwestycji w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.16 Sta-
nowi ona instrument s u cy zapewnieniu realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych. Pod poj ciem tych ostatnich, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budow-
li przeciwpowodziowych, nale y rozumie : kana y ulgi, poldery przeciwpowodzio-
we, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadaj ce retencj  powodziow , suche 
zbiorniki przeciwpowodziowe, wa y przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormo-
we, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w uj ciach rzek do morza oraz budow-
le ochrony przed powodzi  morsk  – wraz z obiektami zwi zanym z nimi funkcjo-
nalnie.

13 Por. W. Radecki, Oceny oddzia ywania na rodowisko, (w:) Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony praw-

nej rodowiska, Wroc aw 2010, s. 196.

14 Dz.U. Nr 42, poz. 340.

15 Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.

16 Dz.U. Nr 143, poz. 963.
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Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacj  inwestycji jest równoznaczne 
z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego) oraz pozwolenia na budow . Okre la ona mi dzy inny-
mi (art. 9 ustawy) wskazanie linii rozgraniczaj cych teren przedsi wzi cia, okre le-
nie warunków technicznych jego realizacji, a tak e warunki wynikaj ce z potrzeb 
ochrony rodowiska i ochrony zabytków, czy te  wymagania dotycz ce ochrony 
interesów osób trzecich. Jednocze nie zatwierdza ona konieczne projekty podzia u 
nieruchomo ci i projekt budowlany. 

V. W ród aktów administracyjnych zaliczanych do drugiej grupy (decyzji „lo-
kalizacyjnych”) mo na wskaza  ca y szereg rozstrzygni  okre laj cych lokalizacj  
oraz warunki realizacji przedsi wzi cia i b d cych podstaw  do wydania pozwole-
nia na budow . 

Pierwszym przyk adem mo e tu by  decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kole-
jowej – wydawana na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym.17 Stanowi ona jeden z elementów szczególnego trybu przygotowania inwe-
stycji dotycz cych linii kolejowych o znaczeniu pa stwowym. Co wa ne, mo e by  
ona wydawana na wniosek tylko jednego podmiotu, którym s  PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. (art. 9o ustawy o transporcie kolejowym).

Decyzja o lokalizacji linii kolejowej przede wszystkim okre la lokalizacj  
przedsi wzi cia, przy czym nie stosuje si  przy jej wydawaniu przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 9a–d ust. 2 ustawy). Zgod-
nie z art. 40a ustawy Prawo budowlane, „ilekro  w przepisach niniejszego rozdzia-
u jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie 

si  przez to tak e decyzj  o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu usta-
wy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym”. Wspomniana decyzja wywie-
ra wreszcie równie  szereg innych skutków zarówno w zakresie okre lenia warun-
ków realizacji inwestycji, jak i w zakresie stosunków w asno ciowych na terenie, 
gdzie ma by  realizowana. 

Drugim aktem stanowi cym swojego rodzaju odpowiednik decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzja o ustaleniu lokalizacji przed-
si wzi  Euro 2012 – wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. 
o przygotowaniu fina owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA 
EURO 2012.18 Jej specyfik  jest przede wszystkim zakres przedmiotowy obowi zku 
jej uzyskania. Dotyczy bowiem przedsi wzi  Euro 2012, niezb dnych do przepro-
wadzenia w Polsce fina owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA 
EURO 2012. Ich katalog zawiera rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 29 grud-

17 Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, ze zm.

18 Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.
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nia 2009 r. w sprawie wykazu przedsi wzi  Euro 2012.19 Warto zwróci  tu uwag , 
i  okre lenie „przedsi wzi cia EURO 2012” jest bardzo szerokie. W wietle wspo-
mnianego rozporz dzenia do tej kategorii zaliczono mi dzy innymi budow  Inte-
ligentnego Systemu Transportu „ITS Wroc aw”, rozwój szybkiej kolei miejskiej 
w Trójmie cie, budow  Europejskiego Centrum Solidarno ci w Gda sku czy wresz-
cie dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no–Epidemiologicznej w Katowicach do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki 
chorób wysoce zaka nych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsi wzi  Euro 2012 okre la lokalizacj  
przedsi wzi . Zgodnie z art. 25 ust. 4 cytowanej ustawy „ilekro  w przepisach 
prawa budowlanego jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, rozumie si  przez to tak e decyzj  o ustaleniu lokalizacji przedsi -
wzi cia Euro 2012. W odniesieniu do wydania analizowanego aktu ustawodawca 
wy czy , co do zasady, stosowanie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Decyzja ta okre la równie  mi dzy innymi linie rozgraniczaj ce te-
ren przedsi wzi cia, warunki techniczne jego realizacji, a tak e warunki wynikaj -
ce z potrzeb ochrony rodowiska i ochrony zabytków, czy te  wymagania dotycz ce 
ochrony interesów osób trzecich. Jednocze nie zatwierdza ona konieczne projekty 
podzia u nieruchomo ci (art. 24 ustawy).20 

Kolejnym wartym wspomnienia aktem jest decyzja o ustaleniu lokalizacji in-
westycji w zakresie terminalu, wydawana na podstawie ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w winouj ciu.21 Pod poj ciem tej inwestycji nale y rozumie  ter-
minal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w winouj ciu wraz z instala-
cjami, urz dzeniami i obiektami niezb dnymi dla jego uruchomienia i funkcjono-
wania (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy). W szczególno ci dotyczy to (art. 2 ust. 2 ustawy):

 – budowy infrastruktury zapewniaj cej dost p do portu zewn trznego, w tym 
falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego 
zwi zanego z wymienion  infrastruktur ,

 – poszerzenia istniej cego toru wodnego do winouj cia,

 – przebudowy istniej cego falochronu w winouj ciu,

 – infrastruktury portowej, w tym stanowiska statkowego wyposa onego 
w urz dzenia cumownicze, odbojowe i nawigacyjne, a tak e infrastruktu-
ry umo liwiaj cej zamontowanie instalacji do przesy u gazu i poboru wody 
z morza,

19 Dz.U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52 ze zm.

20 . Makowski, P. Warzel, Post powanie administracyjne w realizacji przedsi wzi  Euro 2012, (w:) Nowe proble-

my badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Bo , A. Chajbowicz, Wroc aw 2009, s. 841–843.

21 Dz.U. Nr 84, poz. 700 ze zm.
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 – gazoci gu winouj cie–Szczecin, cz cego terminal z systemem przesy o-
wym, wraz z infrastruktur  niezb dn  do jego obs ugi na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ustala przede 
wszystkim lokalizacj  przedsi wzi . W wietle art. 15 ust. 5 ustawy „ilekro  
w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, rozumie si  przez to tak e decyzj  o ustaleniu lokalizacji in-
westycji w zakresie terminalu”.

Wspomniany akt okre la równie  mi dzy innymi (art. 10 ustawy) warunki tech-
niczne realizacji inwestycji, warunki wynikaj ce z potrzeb ochrony rodowiska 
i ochrony zabytków, w tym dotycz ce przeciwdzia ania powa nym awariom prze-
mys owym, warunki ochrony przeciwpo arowej dla inwestycji, czy te  wymagania 
dotycz ce ochrony interesów osób trzecich. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji w zakresie terminalu jest tak e wi ca zarówno w zakresie procedury tworzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i przy wydawaniu de-
cyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na re-
alizacj  inwestycji drogowej (art. 10 i art. 13 ust. 2–3 ustawy).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest wyda-
wana na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us ug i sie-
ci telekomunikacyjnych.22 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tego aktu, sieci  szeroko-
pasmow  jest sie  telekomunikacyjna s u ca do zapewnienia szerokopasmowego 
dost pu do internetu. Dost p okre la si  jako szerokopasmowy, je eli wydajno  -
cza nie jest czynnikiem ograniczaj cym mo liwo  uruchomienia aplikacji dost p-
nych w sieci. Jednocze nie art. 2 ust. 1 pkt 2 definiuje sie  regionaln  jako sie  sze-
rokopasmow  realizowan  przez jednostki samorz du terytorialnego, porozumienie, 
zwi zek lub stowarzyszenie jednostek samorz du terytorialnego, porozumienie ko-
munalne, fundacj , której fundatorem jest jednostka samorz du terytorialnego, spó -
k  kapita ow  lub spó dzielni  z udzia em jednostki samorz du terytorialnego, kon-
cesjobiorc  w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub us ugi23 albo przez partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno–prywatnym24 w ramach programów 
operacyjnych.

Celem decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest lo-
kalizacja takiej sieci i okre lenie jej podstawowych parametrów. Dotyczy to mi dzy 
innymi (art. 54 ust. 2 ustawy) warunków technicznych realizacji przedsi wzi cia, 

22 Dz.U. Nr 106, poz. 675.

23 Dz.U. Nr 19, poz. 101.

24 Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.
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uwarunkowa  wynikaj cych z przepisów odr bnych czy wreszcie ogranicze  w ko-
rzystaniu z nieruchomo ci niezb dnych do realizacji regionalnej sieci szerokopa-
smowej, o ile jest to wymagane. W wietle art. 59 ust. 2 cytowanej ustawy „ilekro  
w odr bnych przepisach, w tym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
lub o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie si  przez 
to tak e decyzj  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej”.

Warto wreszcie wspomnie  o wydawanej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów ener-
getyki j drowej oraz inwestycji towarzysz cych25 decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji w zakresie budowy obiektu energetyki j drowej. Obiektem energetyki j -
drowej (art. 2 pkt 2 ustawy) jest elektrownia j drowa lub dzia aj cy na potrzeby 
energetyki j drowej:

a) zak ad wzbogacania izotopowego,

b) zak ad wytwarzania paliwa j drowego,

c) zak ad przerobu wypalonego paliwa j drowego,

d) przechowalnik wypalonego paliwa j drowego,

e) obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,

f) zak ad do wydobywania rud uranu i toru ze z ó  i do ich wst pnego przetwa-
rzania.

Pod poj ciem inwestycji towarzysz cej nale y za  rozumie  (art. 2 pkt 1 usta-
wy) inwestycj  w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesy owych w rozumie-
niu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n. zm.) koniecznych do wyprowadzenia mocy z elek-
trowni j drowej lub inn  inwestycj  niezb dn  do wybudowania lub zapewnienia 
prawid owej eksploatacji obiektu energetyki j drowej.

Podstawow  funkcj  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie bu-
dowy obiektu energetyki j drowej jest okre lenie nieruchomo ci obj tych inwesty-
cj  w zakresie budowy obiektu energetyki j drowej, w tym linii rozgraniczaj cych 
obszar inwestycji, warunków technicznych jej realizacji, warunków wynikaj cych 
z potrzeb ochrony rodowiska i ochrony zabytków oraz ochrony przeciwpo arowej. 
Przy wydawaniu analizowanego aktu nie maj , co do zasady, zastosowania przepi-
sy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak e wi e ona w a ci-
we organy przy sporz dzaniu studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

25 Dz.U. Nr 135, poz. 789 ze zm.
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VI. Jak wida , ustawodawstwo polskie przewiduje mo liwo  wydawania 
znacznej ilo ci aktów administracyjnych wprowadzaj cych szczególny tryb post -
powania w sprawie lokalizacji oraz okre lania warunków realizacji przedsi wzi  
maj cych charakter inwestycji celu publicznego. Przeprowadzona tu, ze wzgl du na 
obj to  artyku u, do  pobie na analiza pozwala na wyci gni cie kilku wniosków.

Przyczyn  wprowadzenia szczególnych rozwi za  dotycz cych realizacji nie-
których inwestycji o charakterze publicznym bez w tpienia jest ch  przy pieszenia 
i uproszczenia procedur wydawania zezwole  ich dotycz cych. Przedsi wzi cia te, 
ze wzgl du na swój charakter, musz  by  realizowane w szczególnym trybie. S u  
one bowiem nie tylko inwestorowi, ale najcz ciej ogó owi spo ecze stwa. Nie bez 
znaczenia jest równie  rola, jak  wspomniane inwestycje odgrywaj  dla szeroko ro-
zumianej gospodarki narodowej.

Przedmiotem regulacji wydawanych na podstawie „specustaw” zezwole  na 
realizacj  inwestycji nie jest oczywi cie tylko sama ich lokalizacja. Okre laj  one 
najcz ciej szereg innych kwestii zwi zanych z okre leniem szczegó owych wa-
runków realizacji przedsi wzi cia. Dotyczy to przede wszystkim aspektów tech-
nicznych, wymaga  wynikaj cych z potrzeb ochrony rodowiska, ochrony dóbr kul-
tury oraz potrzeb obronno ci pa stwa, czy ochrony uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Cz  zezwole  wydawanych na podstawie „specustaw” skutkuje wresz-
cie wyw aszczeniem nieruchomo ci, wskazanych w decyzji. Najbardziej znanym 
i budz cym kontrowersje przyk adem jest decyzja o zezwoleniu na realizacj  in-
westycji drogowej, wydawana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z jej art. 12 
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej sta a si  
ostateczna, nieruchomo ci lub ich cz ci niezb dne do realizacji inwestycji staj  si  
w asno ci  odpowiednio Skarbu Pa stwa albo jednostek samorz du terytorialnego. 
Przepisy powy sze, a zw aszcza ograniczenie mo liwo ci weryfikacji ostatecznego 
zezwolenia w drodze tzw. trybów „nadzwyczajnych” oraz mo liwo ci zaskar enia 
do s du administracyjnego sta y si  nawet przedmiotem skargi do Trybuna u Kon-
stytucyjnego. Ten jednak, w wyroku z dnia 16 pa dziernika 2012 r. (K 4/2010)26 
uzna , i  zaskar one przepisy nie naruszaj  konstytucji. Trybuna  zwróci  uwag , 
i  „cech  post powania zwi zanego z przygotowywaniem inwestycji liniowych, ta-
kich jak budowa dróg, jest wkraczanie inwestora w struktur  stosunków w asno cio-
wych, cechuj cych si  w Polsce znacznym rozdrobnieniem. Prowadzi to do odej cia 
od indywidualizacji post powania administracyjnego. Przy za o onym przebie-
gu drogi wybór dzia ek, przez które ma przebiega , jest bardzo ograniczony albo 
wr cz nie istnieje, a wypadni cie cho by jednej z grupy wyw aszczanych nierucho-
mo ci mo e unicestwi  ca  inwestycj . Racjonalny ustawodawca zobowi zany by  

26 Dz.U. z 2012 r. poz. 1150.
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to za o enie uwzgl dni  i znajduje ono odzwierciedlenie w art. 31 ust. 1 i 2, które 
ograniczaj  zakres zaskar enia decyzji, przyczyniaj c si  zarówno do przyspiesze-
nia post powania, jak i wzmocnienia skuteczno ci decyzji, a w konsekwencji – s u-

 zabezpieczeniu niezak óconej realizacji inwestycji. Dlatego rozpocz cie budowy 
drogi ustawodawca traktuje jako moment, w którym ostateczna decyzja o zezwole-
niu na jej budow  wywo uje nieodwracalne skutki prawne i od tej chwili nie dopusz-
cza do stwierdzenia jej niewa no ci”. 

Podniesione uwagi dotycz ce innych skutków prawnych wywo ywanych przez 
„szczególne” substytuty planowania przestrzennego maj  charakter informacyjny. 
Nie by y one przedmiotem analizy dokonanej w tym artykule, wskazuj  jednak na 
szereg trudno ci i wieloaspektowo  omawianej problematyki.

Przewidziane przez ustawy szczególne „substytuty” planowania przestrzennego 
bez w tpienia upraszczaj  proces lokalizacji inwestycji o charakterze publicznym. 
W polskim systemie prawnym pojawi y si  one stosunkowo niedawno, jednak e 
staj  si  coraz popularniejszym instrumentem usprawniaj cym proces realizacji nie-
których przedsi wzi . Warto zwróci  uwag , i  pocz wszy od 2003 r. zosta o wy-
danych ju  osiem ustaw przewiduj cych tego typu regulacje. W analizowanym za-
kresie (lokalizacji przedsi wzi ) stanowi  one bez w tpienia rodek pozwalaj cy 
zniwelowa  niedoskona o ci polskiego systemu planowania przestrzennego.

Jak si  wydaje, w obowi zuj cym stanie prawnym sprawno  procesu inwesty-
cyjnego (w zakresie przedsi wzi  regulowanych wy ej omówionymi decyzjami) 
mo e zosta  zachowana jedynie przy wykorzystaniu zezwole  wydawanych na pod-
stawie ustaw szczegó owych. Nast puj cej w ten sposób „dekompozycji” systemu 
planowania przestrzennego i inwestycyjnego opartego o przepisy ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo budowlane nie nale y 
ocenia  negatywnie. Oczywi cie, przy stosowaniu przepisów szczególnych pojawia 
si  wiele w tpliwo ci interpretacyjnych, cz sto wymagaj cych interwencji ustawo-
dawcy. Znacz c  rol  w tym zakresie mo e równie  odegra  doktryna prawa. 

Artyku  niniejszy nie stanowi g bokiej analizy podstaw wydawania zezwole  
na podstawie ustaw szczególnych. Sygnalizuje jedynie, i  pe ni  one mi dzy innymi 
funkcj  szczególnego rodzaju substytutów planowania przestrzennego. Konieczne 
jest podj cie szerokich bada  w tym zakresie. Niestety, w nauce prawa trudno zna-
le  g bsze opracowania dotycz ce charakteru wspomnianych rozwi za .
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PRACTITULAR SUBSTITUTES OF SPATIAL PLANNING

Key words: local area development plan, public aim imvestment, real estate 
expropriation.

Lack of general planning duty along with long time required for conduction 
of procedures concerning passing (introducing changes) in local area development 
plans lead to substantial difficulties in making location of numerous investment 
of public nature (public aim investments). Unfortunately the Act of 27th March 
2003 on spatial planning and development (Journal of Laws of 2012 item 647 with 
subsequent changes) does not foresee any particular solutions. 

Therefore legislator decided to introduce particular regulations within this field. 
Decisions which approve of carrying out respective investments determining their 
location are to be solution to the above mentioned problems. The most frequently 
spatial planning and development regulations are not applied while issuing these 
decisions, although sometimes they are binding while making local plans, or issuing 
decisions on development conditions, as well as area development plans. Decisions 
which are issued within this scope can be determined as particular substitutes of 
spatial planning. However, it is worth to underline that the above mentioned acts 
determine also number of different issues connected with conditions of carrying out 
plans and can result in real estate expropriation at the area of planned undertaking, 
or at last some of them constitute consent to its construction. 


