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Od Redakcji

Od miejscowych planów rewitalizacji po ustawę 
metropolitalną. Od problemu bezdomności po 
organizacje proobronne kraju. Od podziału zadań 
przewozowych w Gdańsku, po tożsamość me-
tropolitalną Gdańska i Gdyni. Bieżący numer „Me-
tropolitana” zawiera treści o szerszej niż zwykle 
tematyce. Otwierając pole dla dalszych, tema-
tycznych numerów – dla każdego coś innego:

R. Marchaj opisuje przebieg konsultacji społecz-
nych przy tworzeniu związku metropolitalnego 
w województwie śląskim na podstawie dedyko-
wanej temu ustawi. Czterdzieści gmin mających 
wejść w związek mogło wypowiedzieć się 
w przytoczonym przez Autora formularzu ankie-
towym. Z tekstu dowiemy się m.in. czy omawia-
ne konsultacje społeczne cieszyły się dużym 
powodzeniem.

Kontekst ustawowy porusza także J.H. Szlachet-
ko w swojej analizie prawnej tzw. ustawy rewi-
talizacyjnej. Zwraca on uwagę na wyzwania 
wynikające z konieczności odzwierciedlenia 
w uchwale upoważnienia wyznaczonego usta-
wą, tak aby go nie przekroczyć. Autor podkreśla, 
że przepisy szczegółowe ustawy duplikują prze-
pisy ogólne, ujawniając charakter edukacyjny, 
np. w przypadku wątpliwości interpretacyjnych 
dotyczących zasad harmonizowania zabudowy 
i ładu przestrzennego.

W dalszej części artykułu Szlachetko przytacza 
m.in. przypadek korzystania z elewacji przez 
współwłaściciela nieruchomości – elewacja, 
jako część wspólna, nie powinna być wydziela-
na w celu zaspokajania partykularnych potrzeb, 
natomiast powinna całości pracować na rzecz 
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.  

Pytanie [od red.]: jak w kontekście prawnym 
należy traktować fragmentaryczną „styropiani-
zację” budynku, szczególnie wtórnie podzielo-
nego na segmenty – temat do następnego arty-
kułu?

W tekście M. Tarkowskiego o tożsamości Gdań-
ska i Gdyni przytoczona jest potrzeba budowy 
silnych i zintegrowanych regionów metropolital-
nych jako jednej z recept na wzmocnienie ich 
pozycji konkurencyjnej. Z porównania w artyku-
le badań z innych polskich metropolii dowiemy 
się w jakim stopniu mieszkańcy obu miast utoż-
samiają się z Trójmiastem.

Kontynuując temat Gdańska, J. Wincek opisuje 
na podstawie badań ankietowych ponad 10 tys. 
mieszkańców, jego tzw. „modal split”. Od za-
mierzchłych czasów człowiek poświęca ok. jed-
nej godziny na codzienne podróże – i nie inaczej 
jest dzisiaj [przyp.red.]. Z artykułu dowiemy się 
jakie nastąpiły w Gdańsku zmiany udziału podró-
ży odbywanych m.in. samochodem indywidual-
nym, transportem zbiorowym, rowerem, w tym 
udziału podróży ze względu na ich długość oraz 
łączenie środków podróży.

Dwa artykuły w bieżącym numerze traktują 
o problemach w szerszym kontekście. W pierw-
szym o organizacjach proobronnych pisze  
J. Wałdoch. Przytacza on możliwości policzenia 
osób faktycznie aktywnych w tej dziedzinie oraz 
stopień wyszkolenia jaki reprezentują a następ-
nie ocenia w jakim stopniu weryfikacja tego 
przyniesie korzyści samym organizacjom, sa-
morządom i państwu. W kontekście lokalnym, 
Wałdoch opisuje możliwość wykorzystania 
przez gminę oddziału formacji strzeleckiej, jako 
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pełnoprawnego partnera w systemie zarządzania 
kryzysowego.

Natomiast w tekście o bezdomności R. Mę-
drzyckiego poruszany jest kontekst prac Komi-
tetu Regionów UE. W artykule warto zwrócić 
uwagę na kilka poruszonych kwestii, po pierw-
sze, że bezdomność to nie tylko brak dachu nad 
głową. Po drugie, że powoduje ona utratę wpły-
wów z podatków, co hamuje rozwój gospodar-
czy i budowę społeczeństwa na zasadach trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju. W związku 
z tym Autor odpowie na pytanie czy kryminali-

zacja bezdomności byłaby zgodna z zasadą 
równego traktowania i godności ludzkiej.

Ponownie liczę, skład kolejnego, 7-go już nume-
ru Przeglądu Naukowego Metropolitan wzbudzi 
Państwa zainteresowanie. Zachęcam też do kry-
tycznych wypowiedzi na łamach Czasopisma, 
zarówno odnoszących się do poruszanych już 
tematów i artykułów, jak i opisu i oceny bieżą-
cych wydarzeń.

Piotr Marek Smolnicki 
starszy redaktor

����Piotr Marek Smolnicki jest doktorantem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na 
Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmuje się badaniem relacji pomiędzy 
ujawniającymi się rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w mobilności ludzkiej a struk-
turami przestrzennymi metropolii. Zajmuje się m.in. planowaniem przestrzennym, organizowa-
niem partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, a ostatnio także sporządzaniem 
projektów uchwał krajobrazowych.



Tożsamość metropolitalna mieszkańców 
Gdańska i Gdyni – zarys problemu  
i wstępne wyniki badań
The metropolitan identity of the inhabitants of Gdansk and Gdynia – 
an outline of the problem and preliminary results of research

dr Maciej Tarkowski

����dr Maciej Tarkowski – adiunkt w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego na Wydziale Oceanografii i Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak pokazują doświadczenia zagraniczne procesowi metropolizacji towarzyszy kształtowanie się terytorialnych orientacji 
politycznych, które muszą być oparte o identyfikację z danym terytorium. Ten rodzaj identyfikacji kształtuje się również 
w regionie metropolitalnym Trójmiasta, którego policentryczna struktura jest katalizatorem integracji. Sondaż uliczny 
przeprowadzony w Gdańsku i Gdyni w 2014 r. potwierdził silną lokalną autoidentyfikację mieszkańców obu miast. Jednak 
wykazał także istnienie fundamentów tożsamości metropolitalnej m. in. w formie silnego utożsamiania się respondentów 
z Trójmiastem czy dostrzegania wspólnoty celów rozwojowych obu miast, a co za tym idzie konieczności współpracy 
w ramach jednej organizacji metropolitalnej.

As foreign experiences show, the process of metropolization is accompanied by the formation of territorial political orien-
tations, which must be based on identification with the territory. This type of identification is also occurring in the Tri-City 
metropolitan region, whose polycentric structure is a catalyst for the process. On the one hand, a street survey in Gdańsk 
and Gdynia in 2014 confirmed strong local identification of the inhabitants of both cities. On the other hand, it also de-
monstrated the existence of the foundations of metropolitan identity, among others, in the form of strong identification of 
the respondents with the Tri-City area or the perception of common development goals of both cities, and thus the need 
to cooperate within one metropolitan organization.

Słowa kluczowe: Gdańsk, Gdynia, region metropolitalny, tożsamość metropolitalna, Trójmiasto
Keywords: Gdańsk, Gdynia, metropolitan identity, metropolitan region, Tri-City
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DLACZEGO TOŻSAMOŚĆ JEST WAŻNA W PROCESIE 
BUDOWY REGIONU METROPOLITALNEGO?

Kształtowanie się metropolii jest jednym z następstw 
globalizacji kapitalizmu. Coraz liczniejsze i intensyw-
niejsze powiązania społeczne i gospodarcze o zasię-
gu ponadnarodowym skutkują między innymi nasile-
niem konkurencji. Budowa silnych i zintegrowanych 
regionów metropolitalnych jest jedną z recept na 
wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej – pozycji 
węzłowej w globalnej przestrzeni przepływów1, która 
zapewni jej mieszkańcom stabilność i dobrobyt. 
Duże polskie miasta również próbują w ten sposób 
wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną. Dzieje się 
to jednak w specyficznych warunkach2. Integracja 
Polski z UE dostarczyła instrumentów do rozwiązania 
problemów narosłych w toku transformacji ustrojo-
wej. Wykorzystanie modernizacyjnej szansy, jaką 
dają fundusze strukturalne UE, w naturalny sposób 
absorbuje uwagę władz miast. Formalno-prawna zło-
żoność projektów, presja czasu, a także konkurencja 
o środki finansowe raczej nie jest czynnikiem inten-
syfikującym metropolitalną współpracę, chyba że 
jest to warunkiem koniecznym pozyskania funduszy. 
Z drugiej strony trudności jakie wiążą się z optymal-
nym zaprojektowaniem, a następnie funkcjonowa-
niem i utrzymaniem inwestycji, coraz wyraźniej 
uświadamiają potrzebę wzmacniania metropolitalne-
go poziomu współrządzenia dużymi miastami. 

Problematyka konkurencyjności w świecie powiązań 
translokalnych oraz koordynacji i rozwoju dużych or-

ganizmów miejskich znalazła się w centrum nauko-
wej debaty na temat rozwoju regionalnego. M. Lac-
kowska i Ł. Mikuła3 zwracają jednak uwagę, że 
rozważania te skupiają się głownie na zagadnieniach 
strukturalnych i funkcjonalnych, pomijając kwestę 
utożsamiania się mieszkańców ze strukturą metro-
politalną. Jednocześnie argumentują, że realna i sku-
teczna instytucjonalizacja współrządzenia metropolią 
musi opierać się na identyfikacji mieszkańców z jej 
obszarem. Jeżeli przyjąć, za koncepcją reżimu miej-
skiego, że głównym narzędziem współrządzenia są 
koalicje oparte nie tylko na bilansie korzyści i kosz-
tów, ale także na solidarności, lojalności, zaufaniu 
i wzajemnej pomocy4, to do ich tworzenia niezbędny 
jest wspólny mianownik, na którym budowane są 
wymienione wartości. Tym mianownikiem jest iden-
tyfikacja z obszarem metropolii, rozumiana na pozio-
mie indywidualnym jako zespół pozytywnych odczuć 
wobec tego obszaru5. 

A. Lidström6 wskazuje na związek pomiędzy identyfi-
kacją z danym terytorium a adresowaną do niego 
polityką. Wyróżnia on trzy główne typy terytorialnej 
orientacji politycznej – lokalny i dwa metropolitalne7. 
Te ostatnie kształtują się w warunkach dalece posu-
niętej separacji funkcji, cechującej regiony metropo-
litalne i wymuszanej przez nią mobilności. Pierwsza 
z nich – intermunicypalna – dotyczy najczęściej rela-
cji rdzeń – peryferie regionu metropolitalnego. Miesz-
kańcy peryferii mogą być istotnie zainteresowani 
kierunkami rozwoju głównego miasta, gdyż w nim 
pracują i korzystają z usług komercyjnych oraz pu-

1  M. Smętkowski, Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, Studia 
Regionalne i Lokalne 4 2001, s. 83–101.

2  I. Sagan, Integrate to compete: Gdańsk–Gdynia metropolitan area, Urban Research & Practice 7 
2014, s. 302–319.

3  M. Lackowska, Ł. Mikuła, How metropolitan can you go? Citizenship in Polish city-regions, 
Journal of Urban Affairs on-line 2015, s. 1-16.

4  I. Sagan, Teoria reżimu miejskiego, Czasopismo Geograficzne 71 2000, s. 279–297.
5  M. Lewicka, Ways to make people active: The role of place attachment, cultural capital, and 
neighbourhood ties, Journal of environmental psychology 25 2005, s. 381–395.

6  A. Lidström, Territorial Political Orientations in Swedish City-Regions, Journal of Urban 
Affairs on-line 2015, s. 1-17.

7  Wskazuje również na możliwość nie posiadania lokalnej orientacji politycznej.
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blicznych. Dla mieszkańców tych miast kierunki roz-
woju obszarów peryferyjnych także mogą mieć zna-
czenie, gdyż są to często obszary zamieszkane przez 
krewnych lub są miejscem spędzania czasu wolne-
go. Druga z orientacji ma charakter metropolitalny 
właściwy – tzn. dotyczy regionu metropolitalnego 
jako całości. Kształtuje się ona w procesie poszuki-
wania rozwiązań problemów które wymagają współ-
pracy lokalnych społeczności. Chodzi o kwestie takie 
jak: transport zbiorowy, ochrona środowiska, dostęp 
do usług publicznych. A. Lidström zauważa, że 
wszystkie trzy orientacje się wzajemnie nie wyklu-
czają. Mogą mieć różną siłę w zależności od poru-
szanego zagadnienia.

Rosnące zainteresowanie problematyką tożsamości 
metropolitalnej wpisuje się w szerszy nurt rozważań 
na temat tożsamości jako takiej. Jak zauważa Bau-
man w rozmowie z Vecchim8 kwestia tożsamości 
zaczęła być zagadnieniem społecznie istotnym w sy-
tuacji, kiedy konieczne stało się samookreślenie 
w tym zakresie. Jako przykład podaje kształtowanie 
się tożsamości narodowej w następstwie formowa-
nia się państw narodowych. Można przyjąć, że ana-
logiczny proces zachodzi obecnie. Kształtowanie się 
regionów metropolitalnych powoduje, że kwestia 
tożsamości metropolitalnej nabiera znaczenia zarów-
no w życiu codziennym jak i w dyskursie naukowym.

TRÓJMIEJSKA TOŻSAMOŚĆ METROPOLITALNA 
W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

Znaczenie tożsamości w kształtowaniu regionu me-
tropolitalnego jest także dostrzegane w przypadku 
Trójmiasta. Punktem wyjścia do większości rozwa-

żań na ten temat jest odwołanie się do szerokiego 
katalogu trudności we współpracy pomiędzy Gdań-
skiem i Gdynią – głównymi ośrodkami tego regionu. 
Najogólniej dotyczą one powielania punktowych in-
westycji infrastrukturalnych i barier w harmonizacji 
funkcjonowania infrastruktury sieciowej9. Sztandaro-
wym przykładem jest ciągle nieukończona integracja 
taryfowo-biletowa w transporcie zbiorowym. Nie 
wspominając o integracji organizacyjno-funkcjonal-
nej. Jak zauważa M. Szmytkowska10, nadmierna kon-
kurencja i brak instytucjonalizacji współpracy sprzy-
jają unifikacji obu miast w wymiarze morfologicznym 
i funkcjonalnym, co z kolei może podmywać funda-
menty lokalnej tożsamości. To z kolei może urucha-
miać procesy służące jej umocnieniu, które w nieza-
mierzony sposób mogą utrudniać metropolitalną 
integrację, wzmacniając wzajemne niechęci i brak 
zaufania.

Za jedno ze źródeł problemów w integracji regionu 
metropolitalnego Trójmiasta autorzy badań na ten te-
mat uznają kwestie tożsamości. I. Sagan11 wskazuje 
na trzy problemy: nazwy związku metropolitalnego, 
akceptacji metropolitalnego modelu zarządzania oraz 
integracji miasto-wieś. Dla problematyki poruszanej 
w niniejszym artykule szczególnie istotne są dwa, 
wymienione na początku, zagadnienia. Pierwsze 
z nich, choć może wydawać się błahe, jest bardzo 
poważne, gdyż wprost wynika z deficytu metropoli-
talnej tożsamości. Po długich dyskusjach stowarzy-
szenie samorządowe, którego celem jest harmoniza-
cja rozwoju regionu metropolitalnego określone 
zostało mianem „Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–
Gdynia–Sopot”. Dopóki nosiło nazwę „Gdański Ob-
szar Metropolitalny” władze Gdyni odmawiały akce-
su. Kompromis został wypracowany na początku 

8  Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, 2007.
9  M. Czepczyński, The making of the Gdańsk metropolitan region. Local discourses of powers, 
identities and hopes, Quaestiones Geographicae 33 2014, s. 57-66; I. Sagan, Integrate to 
compete, s. 302–319; M. Szmytkowska, Potencjał trójmiejskiej przestrzeni metropolitalnej – 
pola integracji i dezintegracji, Studia Miejskie 13 2014, s. 27–36.

10  M. Szmytkowska, Potencjał trójmiejskiej przestrzeni metropolitalnej – pola integracji 
i dezintegracji, s. 27–36.

11  I. Sagan, Integrate to compete, s. 302–319.
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2014 r. pod groźbą utraty ok. 1 mld zł środków z fun-
duszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych. Przyjęcie mechanizmu wydat-
kowania tych środków, przynajmniej czasowo, 
zakończyło dyskusję dotyczącą drugiego problemu –  
modelu zarządzania strukturami metropolitalnymi. 
Władze Gdańska i Gdyni miały odmienne poglądy na 
ten temat. O ile przedstawiciele pierwszego z miast 
preferowali model możliwie szerokiej koordynacji 
rozwoju regionu metropolitalnego, o tyle przedstawi-
ciele drugiego skłaniali się ku rozwiązaniu polegają-
cemu na współpracy na rzecz rozwiązywania kon-
kretnych problemów. Autorka wskazuje na kilka 
źródeł wymienionych problemów. Niewątpliwie defi-
cyt tożsamości odnoszącej się do terytorium regionu 
metropolitalnego pociąga za sobą brak symboliki, 
która mogła by być podstawą bardzie jednolitej na-
zwy. Deficyt tożsamości metropolitalnej po części 
ma wynikać z bardzo silnego przywiązania do lokal-
nej samorządności. Jej stosunkowo niedawna resty-
tucja oraz pamięć doświadczeń wyniesionych z ży-
cia w państwie totalitarnym mają zniechęcać do 
scedowania części władzy na poziom metropolitalny. 
W dziedzictwie totalitaryzmu I. Sagan dostrzega tak-
że inne przeszkody dla metropolitalnej integracji. 
Chodzi o nieumiejętność negocjacji i współpracy. 
Dodatkowo wskazuje również na historycznie zako-
rzenianą rywalizację między Gdańskiem a Gdynią. 

Analiza dyskursu na temat kształtowania regionu me-
tropolitalnego dokonana przez M. Czepczyńskiego12  

również zawiera wątki odnoszące się do tożsamości. 
Autor z jednej strony wskazuje istotne różnice w tym 
zakresie dzielące mieszkańców Gdańska i Gdyni. Po 
części mają one być następstwem historycznej ry-
walizacji. Doświadczenie budowy Gdyni w opozycji 
do Gdańska ma być przenoszone na następne poko-
lenia, przez co to właśnie mieszkańcy pierwszego 
z wymienionych miast mają mieć silniejsze anty-
-gdańskie, a co za tym idzie anty-metropolitalne na-
stawienie13. Dodatkowo to właśnie mieszkańców 
Gdyni cechuje szczególnie silne przywiązanie do 
miasta, o czym świadczą jednoznaczne rozstrzygnię-
cia kolejnych wyborów samorządowych, czy względ-
nie wysoki poziom zadowolenia z miejsca zamiesz-
kania. Z drugiej strony Autor podkreśla, że obok 
obaw w dyskursie wybrzmiewają nadzieje na korzy-
ści, jakie może przynieść głębsza integracja. Kształ-
towaniu pozytywnego przekazu służyć mają wyda-
rzenia społeczne i kulturalne wprost nawiązujące do 
idei metropolitalnej współpracy, czy też codzienna 
działalność mediów (telewizji, radia, prasy, portali 
internetowych) poruszająca problematykę całego re-
gionu metropolitalnego.

M. Lackowska i Ł. Mikuła14 przeprowadzili empirycz-
ne badania poczucia związków mieszkańców trzech 
dużych polskich ośrodków miejskich, w tym Trójmia-
sta z regionem metropolitalnym15. Przyjęli założenie, 
że poczucie identyfikacji metropolitalnej ma związek 
z praktykami codziennego życia, w szczególności 
z mobilnością. Najbardziej mobilni są mieszkańcy 

12  M. Czepczyński, The making of the Gdańsk metropolitan region. Local discourses of powers, 
identities and hopes.

13  Teza ta wyeksponowania w wywiadzie prasowym udzielonym przez M. Czepczyńskiego wywołała 
liczne komentarze internetowe. Autor niniejszego opracowania także uważa ją za dyskusyjną. 
Istota silnej gdyńskiej identyfikacji nie jest raczej negatywna (anty-gdańska) a pozytywna 
i wiąże się z poczuciem znaczenia, sukcesu a nieraz i awansu społecznego, jaki budowa miasta 
zapewniła ludziom, którzy przybyli do miasta z całej Polski w poszukiwaniu lepszego życia. 
To raczej tego rodzaju emocje zostały przekazane zostały kolejnym dwóm czy trzem pokoleniom 
mieszkańców miasta. Tożsamość ta mogła ulec wzmocnieniu w latach 90. XX w., kiedy to Gdynia 
lepiej adaptowała się do zmian ustrojowych niż Gdańsk.

14 M. Lackowska i Ł. Mikuła, How metropolitan can you go?, s. 1-16.
15  Badanie przeprowadzono w lipcu 2007 r. na próbie 855 mieszkańców Trójmiasta i 768 mieszkań-

ców 10 gmin podmiejskich.
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stref podmiejskich, co skutkuje silniej ugruntowanym 
poczuciem metropolitalnej tożsamości niż w przy-
padku mieszkańców miast centralnych. Wyniki ba-
dań wskazują na nieco inną sytuację Trójmiasta. Au-
toidentyfikacja metropolitalna jego mieszkańców jest 
wyraźnie silniejsza niż w przypadku pozostałych 
miast centralnych – Poznania i Wrocławia. Odnoto-
wano również dużo większą niż w wymienionych 
miastach znajomość problematyki metropolitalnej. 
Takie wyniki wytłumaczyć można bardziej zróżnico-
wanymi kierunkami codziennych migracji. W przy-
padku regionu metropolitalnego Trójmiasta powiąza-
nia rdzeń – peryferie uzupełniane są przez dodatkowy 
wymiar interakcji pomiędzy miastami rdzenia. Po-
nadto, jak zauważają Autorzy, w tym przypadku może 
kształtować się tożsamość submetropolitalna, będą-
ca następstwem silnych związków określonych ob-
szarów podmiejskich z konkretnym miastem rdzenia 
(podukłady gdański i gdyński16). 

METODA BADAŃ

Przegląd wyników dotychczasowych badań wskazu-
je na duże wagę zagadnienia tożsamości metropoli-
talnej dla formowania się tego typu regionów. 
W przypadku Trójmiasta zagadnienie to także jest 
analizowane, choć pole do dalszych badań jest nadal 
szerokie. W celu pogłębienia wiedzy na ten temat, 
w obu miastach – w Gdańsku i w Gdyni – przepro-
wadzono sondaż uliczny z wykorzystaniem kwestio-
nariusza. Jego tematyka dotyczyła znajomości i sto-
sunku do miasta sąsiedniego – mieszkańców 

Gdańska pytano o Gdynię a gdynian o Gdańsk. Nie-
które z pytań odnosiły się do kwestii autoidentyfikacji 
i problematyki współpracy metropolitalnej. Badaniu 
poddano po 300 mieszkańców każdego z miast 
w wieku 16 lat i więcej. Przeprowadzono je w termi-
nie od 7 do 16 kwietnia 2014 r.17  Wybór responden-
tów miał charakter przypadkowy – ankieterzy zasię-
gali opinii napotkanych przechodniów. Dowolność 
doboru respondenta pozostawiona ankieterowi bywa 
źródłem błędu wyboru18. Aby go zmniejszyć zastoso-
wano technikę doboru kwotowego z uwzględnieniem 
proporcji płci, wieku i aktywności zawodowej cha-
rakterystycznych dla badanych populacji. Ponadto 
miejsca realizacji ankiet – 9 rejonów w Gdańsku  
i 8 w Gdyni – wybrano w taki sposób, aby zapewnić 
dużą liczbę i różnorodność potencjalnych respon-
dentów. Były to miejsca kumulacji ruchu pieszego – 
sąsiedztwo centrów handlowych i ważnych przy-
stanków komunikacji miejskiej. Jednocześnie miej- 
sca te były oddalone od przystanków SKM w celu 
uniknięcia nadreprezentacji osób o wyższej mobilno-
ści w relacji między oboma miastami19. Przyjęty spo-
sób przeprowadzenia badania stwarzał ryzyko niedo-
statecznego uwzględnienia w próbie badawczej 
użytkowników samochodów. Ten środek transportu 
cieszy się największą popularnością w podróżach 
miejskich, szczególnie w grupie osób aktywnych za-
wodowo. W celu weryfikacji możliwego błędu doko-
nano porównania odsetka dojeżdżających do pracy 
do sąsiedniego miasta w oparciu o wyniki omawia-
nego sondażu ulicznego oraz Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2011 r. W przypadku Gdyni różnice 

16  G. Masik, Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta, 
Studia Regionalne i Lokalne 1 2010, s. 26–47.

17  Wywiady przeprowadzali studenci Uniwersytetu Gdańskiego – II roku magisterskich studiów 
uzupełniających na kierunku gospodarka przestrzenna, mający doświadczenie w tego typu pracy. 
Zostali oni przeszkoleni w zakresie prowadzenia wywiadu w oparciu o przygotowany kwestiona-
riusz. 

18  M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, 2010.
19  Technika kwotowego doboru próby, choć pozwala ograniczyć błąd, jest techniką nieprobabili-

styczną – pozostawiając ankieterowi swobodę doboru respondenta w ramach ustalonych kwot nie 
daje jednakowej szansy wyboru każdej jednostki z populacji. Uogólnianie wyników nie może 
zatem odbywać się przy zastosowaniu metod wnioskowania statystycznego. 



były niewielkie, podczas gdy w Gdańsku okazały się 
bardziej znaczące20.

WSTĘPNE WYNIKI

Z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu 
szczególnie interesujące wydają się być wyniki odpo-
wiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, mieszkańców 
obu miast wprost zapytano o stopień utożsamiania się 
z różnymi obszarami, w tym Trójmiastem21 (ryc. 2). 
Po drugie, zadano pytanie o charakter relacji między 
oboma miastami. Miało ono na celu stwierdzenie, 

w jakim stopniu mieszkańcy są świadomi tych współ-
zależności i w jaki sposób, ich zdaniem, powinny być 
one kształtowane (ryc. 3). Zanim omówione zostaną 
wyniki warto zwrócić uwagę na kontekst, jaki stanowi 
samoocena stopnia znajomości sąsiedniego miasta 
(ryc. 1). Blisko jedna czwarta mieszkańców Gdańska 
i jedna trzecia gdynian określiła znajomość sąsiednie-
go miasta jak raczej dobrą albo bardzo dobrą22. Przyj-
mując, że wynika ona z doświadczenia przebywania 
w drugim mieście, można ostrożnie założyć, że dla 
respondentów należących do omawianej grupy, przy-
najmniej niektóre problemy metropolitalnej integracji 

20  Według danych NSP 2011 7,8% mieszkańców Gdyni wykonujących pracę najemną dojeżdżało do niej 
do Gdańska. Według wyników sondażu ulicznego (z 2014 r.) odsetek ten wynosił 9,3%. W przy-
padku pracujących mieszkańców Gdańska oba udziały wynosiły odpowiednio – 3,8% i 2,6%. 

21  Formuła sondażu ulicznego wymaga zadawania możliwie prostych pytań. Dlatego zapytano o iden-
tyfikację z Trójmiastem a nie z regionem/obszarem metropolitalnym, gdyż takie sformułowanie 
mogłoby być niejasne lub niewłaściwie zrozumiane. Analizując odpowiedzi założono, że iden-
tyfikacja mieszkańców Gdańska i Gdyni z Trójmiastem, jeżeli nie jest tożsama z identyfikacją 
metropolitalną to przynajmniej stanowi jej rdzeń.

22  Różnicę wyników w obu miastach można wytłumaczyć tym, że w Gdańsku funkcjonuje więcej miejsc 
pracy, a także skupionych jest więcej instytucji świadczących usługi publiczne (szczególnie 
specjalistycznych – szkół wyższych, specjalistycznych przychodni i szpitali). Różnice te 
przekładają się na asymetrię w codziennych migracjach między Gdańskiem a Gdynią, a co za tym 
idzie na stopień ich znajomości przez mieszkańców sąsiedniego ośrodka.

Ryc. 1. Jak Pan/Pani ocenia swoją znajomość Gdańska/Gdyni?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego
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znane są z autopsji i stanowić mogą fundament me-
tropolitalnej tożsamości. Z drugiej strony około 45% 
mieszkańców każdego z miast określa swój stopień 
znajomości sąsiedniego ośrodka w najlepszym razie 
jako raczej słaby. Nie oznacza to jednak, jak pokazują 
wyniki odpowiedzi na zadane dalej pytania, że proble-
matyka metropolitalnej integracji jest nim obca czy 
obojętna. Ich opinie siłą rzeczy muszą być jednak 
w dużej mierze kształtowane poprzez przekazu me-
dialny na temat sąsiedniego miasta i metropolitalnej 
integracji, co wydaje się podkreślać wagę działań po-
dejmowanych na tym polu. 

Punktem wyjścia do analizy poczucia metropolitalnej 
tożsamości jest kwestia autoidentyfikacji narodowej, 
która z uwagi na niemal jednorodną strukturę naro-
dowością polskiego społeczeństwa stanowi dobry 

punkt odniesienia. Ponad 80% mieszkańców obu 
miast całkowicie identyfikuje się z Polską (ryc. 2). 
Niemal tak samo silna autoidentyfikacja dotyczy mia-
sta, w którym się mieszka. Stopień utożsamienia się 
z sąsiednim miastem jest oczywiście znacznie niższy 
niż z własnym ale około 30-35% mieszkańców każ-
dego z ośrodków silnie (oceny 4 i 5 w pięciostopnio-
wej skali) utożsamia się z drugim miastem. Istnieje 
zatem spora grupa mieszkańców, wśród której wy-
kształciły się fundamenty metropolitalnej tożsamo-
ści. Potwierdza to wysoka częstość wskazań Trój-
miasta jako obszaru, z którym respondenci się silnie 
utożsamiają – nieco ponad 85% badanych w każdym 
z miast wybrało taką odpowiedź (4 albo 5 w pięcio-
stopniowej skali). W kontekście stopnia znajomości 
miasta sąsiedniego, część respondentów swoją trój-

Ryc. 2. Proszę o wskazanie w jakim stopniu utożsamia się Pan/Pani z poszczególnymi obszarami, które 
wymienię. Proszę określić stopień identyfikacji na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak identyfikacji, 
 a 5 całkowitą identyfikację

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego
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miejską autoidentyfikację opiera nie tyle na własnych 
doświadczeniach, co najprawdopodobniej na do-
świadczeniu osób im znanych albo na opiniach wy-
rażanych w publicznej debacie. Na marginesie roz-
ważań na temat tożsamościowych różnic pomiędzy 
mieszkańcami Gdańska i Gdyni, sygnalizowanych 
w omawianych publikacjach, warto zwrócić uwagę 
na stopień utożsamienia respondentów z dzielnicą 
i najbliższym sąsiedztwem miejsca zamieszkania. 
Ankietowani mieszkańcy Gdyni wyraźnie częściej de-
klarowali silną identyfikację niż gdańszczanie. Może 
wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy pozwoli 
lepiej zrozumieć istotę bardzo silnej gdyńskiej tożsa-
mości. 

Identyfikacja z danym obszarem – w tym wypadku 
Trójmiastem – powinna sprzyjać rozpowszechnianiu 

się poglądów sprzyjających zacieśnianiu współpracy 
metropolitalnej. W celu sprawdzenia jaki jest poziom 
akceptacji dla takich działań poddano ocenie sześć 
twierdzeń. Dwa pierwsze akcentowały odrębność 
obu ośrodków i potrzebę rywalizacji. Dwa kolejne 
podkreślały naturalny a zarazem pozytywny charak-
ter współzależności obu miast. Kolejne dwa miały 
charakter alternatywny i odnosiły się do kierunku dal-
szych działań – czy oba miasta powinny współpra-
cować w ramach jednej organizacji o charakterze 
metropolitalnym, czy też każde z nich powinno sku-
pić się na współpracy z lokalnymi wspólnotami z któ-
rymi są najsilniej powiązane (ryc. 3). Z jednej strony 
odpowiedzi na te pytania wskazują na duże zróżnico-
wanie poglądów, z drugiej – opinie wyraźnie podkre-
ślające potrzebę metropolitalnej integracji, w tym 

Ryc. 3. P12. Proszę Pana/Panią o określenie, czy zgadza się czy też nie, z poniższymi twierdzeniami. 
Możliwe odpowiedzi to: zdecydowanie się nie zgadzam (1), raczej się nie zgadzam (2), nie wiem (3), 
raczej się zgadzam (4) i zdecydowanie się zgadzam (5).

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego
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negujące zasadę konkurencji jako gry o sumie zero-
wej, znalazły względnie duże poparcie. Zdecydowana 
większość respondentów w obu miastach (odpo-
wiednio 73% w Gdańsku i 79% w Gdyni) nie zgodziło 
się z twierdzeniem, że rozwój jednego z miast może 
odbywać się tylko i włącznie kosztem drugiego. Jed-
nocześnie twierdzenia o wspólnocie celów i obopól-
nych korzyściach z ich osiągniecia jak i potrzebie 
współpracy w jednej organizacji metropolitalnej także 
spotkały się z wysokim poziomem akceptacji (odse-
tek odpowiedzi raczej- i zdecydowanie pozytywnych 
kształtował się na poziomie 60-70%). Co ciekawe 
ostatnie z tych stwierdzeń cieszyło się w Gdyni po-
dobną popularnością jak stwierdzenie akcentujące 
potrzebę oddzielnej współpracy z gminami i miasta-
mi, z którym jest powiązana. Tą ambiwalencję być 
może można wytłumaczyć tym, że sondaż wykony-
wany był w okresie nasilenia debaty na temat instytu-
cjonalizacji współpracy metropolitalnej. Władze Gdy-
ni publicznie reprezentowały w tym czasie pogląd, że 
bardziej skuteczną metodą współpracy jest zawiązy-
wanie koalicji w celu rozwiązania konkretnych pro-
blemów. Jednocześnie próbowały zaktywizować 
struktury współpracy samorządów północnej części 
regionu metropolitalnego. Choć intencją towarzyszą-
cą zadaniu obu pytań było stworzenie alternatywy, 
część mieszkańców Gdyni, podążając za argumenta-
cją władz, najwyraźniej doszło do przekonania, że 
różne problemy można i należy rozwiązywać w ade-
kwatnych do tego strukturach terytorialnych – raz we 
współpracy z Gdańskiem a w odmiennych przypad-
kach z innymi partnerami. 

Choć część z przedstawionych twierdzeń na rzecz 
zacieśnienia metropolitalnej współpracy spotkała się 
ze znaczącym poparciem respondentów, to należy 
zachować ostrożność w interpretacjach, gdyż miały 
one abstrakcyjny charakter – nie odnosiły się do kon-
kretnej sytuacji, w której respondenci musieliby zde-
cydować o wydatkowaniu środków na cele lokalne 
albo metropolitalne. W takiej sytuacji część z respon-
dentów, których postawy metropolitalne nie są kon-

sekwencją codziennych, osobistych doświadczeń 
a raczej mają charakter wtórny względem tonów de-
baty publicznej, nie poparłoby działań na tym pozio-
mie organizacyjnym.

WNIOSKI

Kwestia lokalnej tożsamości nabiera znaczenia 
w świecie globalnego kapitalizmu. Z jednej strony 
globalizacja może zagrażać zachowaniu dotychcza-
sowego kształtu lokalnych tożsamości, z drugiej 
stwarza szansę budowania w oparciu o nie unikato-
wych, a przez to silnych przewag konkurencyjnych. 
Jednym ze sposobów wzmacniania przewag konku-
rencyjnych dużych miast jest konsolidacja ich regio-
nów metropolitalnych. Aby tego typu działania były 
skuteczne, rozwiązaniom formalnym i strukturalnym 
towarzyszyć musi poczucie identyfikacji z takim re-
gionem. Jak pokazują doświadczenia zagraniczne 
procesowi metropolizacji towarzyszy kształtowanie 
się terytorialnych orientacji politycznych, które mu-
szą być oparte o identyfikację z danym terytorium. 
W dużych polskich miastach te procesy również się 
rozpoczęły. Zachodzą także w regionie metropolital-
nym Trójmiasta, którego policentryczna struktura 
rdzenia jest katalizatorem integracji. Przebiega ona 
nie bez trudności, między innymi z powodu różnic 
lokalnych tożsamości. Sondaż uliczny przeprowa-
dzony w Gdańsku i Gdyni w 2014 r. potwierdził silną 
lokalną autoidentyfikację mieszkańców obu miast. 
Wykazał również, że fundamenty na których budo-
wać można tożsamość metropolitalną już istnieją. 
Po pierwsze około 30% mieszkańców każdego 
z analizowanych ośrodków silnie identyfikuje się 
z sąsiednim miastem. Po drugie, nieco ponad 85% 
badanych w każdym z miast wskazało na silne utoż-
samianie się z Trójmiastem. Większość responden-
tów dostrzega również wspólnotę celów rozwojo-
wych obu miast, a co za tym idzie konieczność 
współpracy w ramach jednej organizacji metropoli-
talnej. Przytoczone wyniki traktować należy z ostroż-
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nością. Forma kwestionariusza wykorzystywanego 
dla potrzeb sondażu ulicznego nie pozwala na głęb-
sze poruszenie problemów. Respondenci postawieni 
przed konkretnym problemem – np. decyzji o aloka-
cji funduszy publicznych na cele lokalne i metropoli-
talne albo przekazaniu części kompetencji władz lo-
kalnych na szczebel metropolitalny byliby bardziej 
ostrożni w wyrażaniu akceptacji dla pogłębiania me-
tropolitalnej integracji. Dalsze badania powinny 
uwzględniać tego typu kontekst, co pozwoli lepiej 
zrozumieć poziom i charakter akceptacji mieszkań-
ców dla metropolitalnej integracji.
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Poniższy artykuł opisuje proces przeprowadzania obligatoryjnych konsultacji społecznych w procesie tworzenia związku 
metropolitalnego w województwie śląskim. W jego treści opisano zarówno przepisy prawne stanowiące podstawę dla 
przeprowadzanych działań, jak również faktyczny przebieg konsultacji społecznych przeprowadzonych jednocześnie 
w 41 gminach. W przedmiotowym artykule opisano szczegółowo, ilu mieszkańców uczestniczyło w poszczególnych 
gminach w konsultacjach oraz jaki ich procent wypowiedział się pozywanie za włączeniem ich gminy do nowo tworzo-
nego związku. Na podstawie tych danych, można wyciągnąć zarówno uniwersalne jak i bardzo konkretne wnioski co do 
poziomu partycypacji członków społeczności lokalnych w konsultacjach społecznych.  

The article describes the process of carrying out obligatory social consultations in the process of creating a metropolitan 
union in the Silesia province. It describes both the legal provisions underpinning the activities carried out as well as the 
actual conduct of social consultations carried out simultaneously in 41 municipalities. This article describes in detail how 
many residents participated in the various municipalities in the consultation, and what percentage of them claimed to be 
involved in inclusion of their municipality in the newly created union. Based on this data, both universal and very specific 
conclusions can be drawn regarding the level of participation of local community members in social consultations.
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I. WPROWADZENIE

W dniu 7 kwietnia 2017 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku me-
tropolitalnym w województwie śląskim1. Określa 
ona zarówno proces tworzenia, jak i podstawo-
we zasady funkcjonowania związku metropoli-
talnego, definiowanego jako „zrzeszenie” gmin. 
W tym sensie jest on podmiotem dodatkowym, 
funkcjonującym obok jednostek zasadniczego 
podziału terytorialnego państwa na terenie wo-
jewództwa śląskiego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.m.woj.ś.,  gminy ma-
jące utworzyć związek metropolitalny muszą 
spełniać następujące warunki2. Po pierwsze, 
muszą charakteryzować się istnieniem silnych 
powiązań funkcjonalnych oraz procesów urba-
nizacyjnych. Po drugie, muszą być położone na 
obszarze spójnym pod względem przestrzen-
nym. Po trzecie,  gminy, które mają utworzyć 
związek metropolitalny muszą być zamieszkałe 
łącznie przez co najmniej dwa miliony miesz-
kańców3. 

Zgodnie z założeniami zawartymi w u.z.m.woj.ś. 
związek ten wykonuje zadania publiczne w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność, ma 
osobowość prawną, podlega ochronie sądowej, 
posiada organ stanowiący (Zgromadzenie Związ-
ku) oraz wykonawczy (Zarząd), a także wykonuje 
zadania przewidziane ustawowo. Członkami 
związku metropolitalnego utworzonego w woje-
wództwie śląskim mogą być tylko gminy. Szcze-
gólną rolę ustawodawca przewidział dla Miasta 
Katowice oraz jego organów. Nie tylko jest ono 
jedyną gminą, która obligatoryjnie musi uczestni-
czyć w związku, ale jego organy odgrywają rów-
nież istotną rolę w procesie tworzenia związku4. 

Pojęcie „związku metropolitalnego” pojawiło się 
po raz pierwszy na gruncie ustawy z dnia 9 paź-
dziernika 2015 roku o związkach metropolital-
nych5. Powołana wyżej ustawa obowiązywała 
463 dni. Została ona uchylona w dniu 7 kwietnia 
2017 roku. Na jej podstawie nigdy nie został 
utworzony żaden związek metropolitalny z uwa-
gi na brak rozporządzenia wykonawczego okre-
ślającego wymogi formalne wniosku6. 

1 Dz. U. z 2017 r., poz. 730, dalej: "u.z.m.woj.ś.". 
2  Analizując szczegółowo treść, art. 1 ust. 2 u.z.m.woj.ś. można dostrzec, iż ustawodawca przy-
najmniej częściowo wzorował się na treści art. 5 u.z.m. definiującego obszar metropolitalny. 
W obu przepisach jest mowa o powiązaniach funkcjonalnych pomiędzy gminami tworzącymi związek 
metropolitalny, zaawansowaniu procesów urbanizacyjnych oraz pojawia się minimalna liczb 
mieszkańców gmin mających tworzyć związek metropolitalny. Więcej na temat definicji obszaru 
metropolitalnego zob. R. Gajewski [w:]  T. Bąkowski (red.), Ustawa o związku metropolitalnym. 
Komentarz, Warszawa 2016, s. 36-42.

3  Zob. art. 1 ust. 2 u.z.m.woj.ś.
4  Więcej na temat związku metropolitalnego w województwie śląskim zob. B. Dolnicki, R. Marchaj, 
Koncepcja związku metropolitalnego w województwie śląskim, Sam. Ter. 2017 nr 7-8.

5  Dz. U. z 2015 r., poz. 1890, dalej: „u.z.m.”
6  Więcej na temat ustawy o związku metropolitalnym zob.: T. Bąkowski (red.), Ustawa o związ-
kach metropolitalnych. Komentarz, Warszawa 2016, B. Dolnicki, Samorząd terytorialny wyd. 6, 
Warszawa 2016, s. 563-579, J.H. Szlachetko, K. Borówka, Związek Metropolitalny [w:] J.H. 
Szlachetko, R. Gajewski (red.), Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu 
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II.  PROCEDURA TWORZENIA ZWIĄZKU METROPO-
LITALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Procedura tworzenia związku metropolitalnego 
na podstawie u.z.m.woj.ś. jest złożona oraz wie-
loetapowa. Wymaga ona dokonania licznych 
czynności faktycznych oraz prawnych. Zakłada 
ona udział wielu podmiotów, w tym: rad gmin 
oraz mieszkańców gmin mających utworzyć 
przyszły związek metropolitalny, Rady i Prezy-
denta Miasta Katowice, Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Ministra ds. 
Administracji i Rady Ministrów. Z mocy prawa 
organem odpowiedzialnym za przygotowanie 
wniosku o utworzenie związku metropolitalnego 
w województwie śląskim jest Rada Miasta Kato-
wice. W prace organizacyjne związane z tworze-
niem związku metropolitalnego zaangażowane 
było także biuro Górnośląskiego Związku Metro-
politalnego z siedzibą w Katowicach.   

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.z.m.woj.ś., Rada Mini-
strów może, w drodze rozporządzenia utworzyć 
w województwie śląskim związek metropolital-
ny, ustalić jego nazwę i siedzibę jego władz oraz 
określić jego obszar i granice przez wskazanie 
gmin wchodzących w skład tego związku. Wy-
żej opisane rozporządzenie może być wydane 
tylko na podstawie wniosku ministra właściwe-
go do spraw administracji publicznej, który to 
z kolei musi być sporządzony na podstawie 
wniosku rady miasta Katowice składanego za 
pośrednictwem Wojewody7. 

Jednym z najważniejszych (obligatoryjnych) 
elementów procedury utworzenia związku me-
tropolitalnego jest przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gmin mających go 
utworzyć. Wymóg ten wynika bezpośrednio 
z treści 7 ust. 1 pkt 1 u.z.m.woj.ś.8, a także po-
średnio art. 5 ust. 4 pkt 4 u.z.m.woj.ś.9, oraz 5 
ust. 5 pkt 1 u.z.m.woj.ś10. Dopiero opierając się 

terytorialnego na obszarach metropolitalnych, Gdańsk 2016, s. 91-126, T. Bąkowski, Realiza-
cja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości [w:] 
B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017, s. 57-64, J.H. 
Szlachetko, K. Borówka, Związek Metropolitalny [w:] J.H. Szlachetko, R. Gajewski (red.), 
Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metro-
politalnych, Gdańsk 2016, s. 91-126.

7  Istotnym novum względem regulacji zawartych u.z.m. jest zastrzeżenie w treści art. 4 ust. 1 
u.z.m.woj.ś., iż „Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia” utworzyć związek metropoli-
talny. Wprowadzenie do treści przepisu partykuły „może”, jest równoznaczne z przyznaniem 
Radzie Ministrów swobody decyzyjnej, czy pomimo dopełnienia wszelkich wymagań formalnych 
przez gminy, wojewodę oraz ministra ds. administracji utworzyć związek metropolitalny, czy 
nie. W żadnej innej materialnej ustawie samorządowej ustawodawca nie posługuje się tego ro-
dzaju sformowaniem. W przypadku dokonywania szeroko pojętych zmian terytorialnych dotyczących 
gmin ustawodawca wypowiada się kategorycznie: „Rada Ministrów tworzy, łączy, dzieli, znosi 
gminy”. Nowością względem regulacji zawartej w u.z.m. jest także zobowiązanie Rady Ministrów 
zawarte w treści art. 4 ust. 1 u.z.m.woj.ś, by wydając przedmiotowe rozporządzenie miała na 
względzie (inne) istniejące formy współpracy gmin, powiązania funkcjonalne i zaawansowanie 
procesów urbanizacyjnych, oraz układ osadniczy i przestrzenny uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe.

8 Więcej na ten temat zob. pkt IV.
9  Zgodnie z powołanym przepisem, wniosek o utworzenie związku metropolitalnego musi zawierać 
wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

10  W myśl powołanego przepisu, do wniosku o utworzenie związku metropolitalnego dołącza się 
uchwały rad gmin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami uchwały rad gmin 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.



METROPOLITAN NR 1 (7)/2017  21

na wynikach konsultacji społecznych, rady gmin 
lub miast zobowiązane są podjąć uchwalę wyra-
żającą wolę wspólnoty samorządowej udziału 
w nowo tworzonym związku metropolitalnym 
w województwie śląskim. 

Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia 
związku metropolitalnego zostały przeprowa-
dzone w kwietniu oraz maju 2017 roku przez 
łącznie 41 gmin11. W skali polskiego samorządu 
były jednymi z największych konsultacji spo-
łecznych, uwzględniając zarówno liczbę gmin, 
które je przeprowadzały oraz łączną liczbę 
uprawnionych do udziału mieszkańców. 41 gmin 
przeprowadzających jednocześnie konsultacje 
społeczne, zamieszkałe jest przez  2.279.560 
osób, co stanowi 49,9% ludności województwa 
śląskiego12.

III. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 u.s.g., w wypadkach prze-
widzianych ustawą oraz w innych sprawach waż-
nych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej 
terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

Konsultacje społeczne stanowią formę demo-
kracji bezpośredniej o charakterze opiniodaw-
czym (nierozstrzygającym)13. Dzięki temu or-
gan administracji publicznej może zapoznać się 
z opinią mieszkańców na konsultowany temat, 
a mieszkańcy dowiadują się, jakie plany mają 
organy władzy publicznej. W znaczeniu funkcjo-
nalnym konsultacje społeczne są formą uczest-

niczenia mieszkańców w procesie wypracowy-
wania przez organy gminy rozstrzygnięć, dzięki 
czemu mieszkańcy mogą prowadzić wstępną 
społeczną kontrolę nad działaniami gminy. In-
stytucja gminnych konsultacji społecznych nie 
została zdefiniowana w sposób normatywny. 
Ustawodawca w art. 5a u.s.g. wypowiedział się 
jednak wprost co do ich istoty, wyznaczając ich 
zakres podmiotowy oraz przedmiotowy14. Stro-
na podmiotowa procesu konsultacji społecz-
nych obejmuje zawsze dwie strony. Uczestni-
kiem konsultacji społecznych jest zawsze organ 
konsultujący (decydent) uprawniony do roz-
strzygania o sposobie wykonywania zadań pu-
blicznych. Jego rolą jest rozstrzygnięcie spra-
wy, która była przedmiotem konsultacji oraz 
zorganizowanie konsultacji społecznych pod 
względem prawnym i technicznym. Drugim 
uczestnikiem konsultacji społecznych jest zbio-
rowy podmiot konsultowany, czyli mieszkańcy 
jednostki samorządu terytorialnego przeprowa-
dzającej konsultacje. Są oni stroną czynną pro-
cesu konsultacji, ich zadaniem jest wyartykuło-
wanie swojego stanowiska, w odpowiedzi na 
żądanie (wezwanie) konsultującego. Zakres 
przedmiotowy konsultacji społecznych został 
wyznaczony w treści art. 5a ust.1 u.s.g. Na 
jego podstawie wyróżnić można dwa rodzaje 
konsultacji społecznych, tj. konsultacje obliga-
toryjne, przeprowadzone na podstawie przepi-
su ustawowego oraz konsultacje fakultatywne, 
rozpisywane w innych przypadkach ważnych 
dla gminy.

11  Miasto Katowice z mocy prawa jest członkiem związku metropolitalnego, dlatego też wymóg 
przeprowadzenia konsultacji społecznych go nie dotyczył. 

12  1 Dane GUS; stan na 30.06.2016 r. Cytat za wnioskiem o utworzenie związku metropolitalnego 
w województwie śląskim stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/799/17 Rady Miasta Katowice 
z dnia 29 maja 2017 r.

13  Więcej na temat konsultacji społecznych zob. R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, 
Warszawa 2016, J. Szlachetko, Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w sta-
nowieniu aktów prawa miejscowego przez organ jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2016, 
s. 122 i nast.

14  R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016, s. 126.
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Katalog form, w których mogą być przeprowa-
dzane konsultacje społeczne jest otwarty. Ozna-
cza to, że w zależności od woli lokalnej społecz-
ności mogą być stosowane wszelkie działania, 
które skutecznie służą realizacji celów konsulta-
cji. Na podstawie obecnie obowiązujących prze-
pisów dopuszczalne jest poszukiwanie oraz 
tworzenie nowych form uczestniczenia obywa-
teli w procesie konsultacji do tej pory niezna-
nych lub niestosowanych w praktyce. Współ-
cześnie można wyróżnić co najmniej kilkanaście 
form konsultacji społecznych, które są najczę-
ściej wykorzystywane. Należą do nich m.in: 
otwarte spotkania z mieszkańcami oraz badania 
opinii mieszkańców za pośrednictwem ankiet 
lub sondaży, które mogą być wypełniane osobi-
ście (pisemnie lub drogą elektroniczną) lub 
przez ankieterów. Ponadto, konsultacje społecz-
ne mogą być przeprowadzane w innych for-
mach zapewniających zainteresowanym bezpo-
średni kontakt z decydentem (kolegialnym lub 
monokratycznym). Jedną z dopuszczalnych 
form przeprowadzania konsultacji społecznych 
jest także budżet obywatelski.

IV. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI  
SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZANYCH W SPRAWIE  
UTWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.z.m.woj.ś., wyda-
nie rozporządzenia o utworzeniu związku metro-

politalnego wymaga zasięgnięcia opinii organów 
stanowiących gmin, poprzedzonych przeprowa-
dzeniem konsultacji z mieszkańcami15. Powoła-
ny wyżej przepis bezpośrednio koresponduje 
z treścią art. 4a ust. 1 u.s.g16 oraz art. 3a  ust. 1 
u.s.p., w których także przewidziano obowiązek, 
przeprowadzenia konsultacji społecznych przed 
wydaniem odpowiedniej opinii przez organ sta-
nowiący. Opinie rad gmin wydawane na podsta-
wie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.z.m.woj.ś. posiadają 
charakter niewiążący dla Rady Ministrów, wyda-
jącej rozporządzenie o utworzeniu związku me-
tropolitalnego w województwie Śląskim. Nie-
udzielnie opinii także nie blokuje możliwości 
utworzenia związku, bowiem w myśl art. 7 ust. 
3 u.z.m.woj.ś. w przypadku niewyrażenia opinii, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 2 mie-
sięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, 
wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełnio-
ny. Analogiczne rozwiązanie wprowadzone zo-
stało w u.s.g. i u.s.p., gdzie niewydawanie opinii 
przez rady oraz nieprzeprowadzenie konsultacji 
społecznych było metodą blokowania zmian te-
rytorialnych dokonywanych z inicjatywy Rady 
Ministrów17.   

W myśl art. 7 ust. 4 u.z.m.woj.ś., wydanie roz-
porządzenia o utworzeniu związku metropoli-
talnego w województwie śląskim wymaga po-
zytywnej opinii rad co najmniej 70% gmin, 
które mają wejść w skład związku metropolital-
nego.

15  Obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych poprzedzających wydanie opinii przez organ 
stanowiący gminy, stanowi także element procedury dokonywania szeroko pojętych zmian tery-
torialnych, o których mowa art. 5a u.s.g.

16  W myśl powołanego przepisu wydanie rozporządzenia (dotyczącego szeroko pojętych zamian te-
rytorialnych) wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicz-
nej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsul-
tacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub 
województw - dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z zastrze-
żeniem ust. 2.
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V. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA 
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Uchwała określająca zasady oraz tryb przepro-
wadzenia konsultacji społecznych może mieć 
charakter abstrakcyjny lub indywidualny18 
Uchwała abstrakcyjna powinna określać formę 
oraz zasady organizacji i przeprowadzania 
wszystkich konsultacji społecznych na terenie 
gminy. Uchwała indywidualna będzie regulować 
konkretne konsultacje przeprowadzane w okre-
ślonym stanie faktycznym. Każde z powyższych 
rozwiązań ma swoje zalety. Podjęcie przez radę 
gminy abstrakcyjnej uchwały powoduje, że 
możliwe jest przyjęcie stałego modelu przepro-
wadzania konsultacji i wypracowanie pewnej 
praktyki w tym zakresie. Należy postawić tezę, 
że będzie to rozwiązanie korzystne dla dużych 
jednostek, przygotowujących znaczną liczbę 
konsultacji fakultatywnych. Drugie rozwiązanie, 
w postaci podejmowania indywidualnej uchwały 
dotyczącej każdej inicjatywy prowadzenia kon-
sultacji społecznych, posiada ten walor, że po-
zwala stworzyć odpowiedni model konsultacji 
w danej sytuacji. Rozwiązanie to będzie najbar-
dziej optymalne dla gmin, w których konsultacje 
społeczne przeprowadzane są sporadycznie.

Ponadto uchwała w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji społecznych musi za-
wierać w swojej treści odpowiednią regulację. 
W praktyce obserwuje się także inne rozwiąza-
nie. Część rad gmin podejmuje uchwałę, której 

załącznikiem – będącym częścią uchwały – jest 
regulamin przeprowadzania konsultacji społecz-
nych.

VI. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE 
UTWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

U.z.m.woj.ś. nie wskazuje, który podmiot powi-
nien wystąpić do zainteresowanych rad gmin 
z wnioskiem o wyrażenie odpowiedniej opinii 
i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Rozwiązując powstały problem praktyczny, 
Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr 
XXXIX/767/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku  
w sprawie zwrócenia się do rad gmin o przepro-
wadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie 
wejścia w skład tworzonego na terenie woje-
wództwa śląskiego związku metropolitalnego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim, a także o podjęcie 
przez rady gmin i Sejmik Województwa Śląskie-
go uchwał zawierających opinie o których mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 tej ustawy. Na podstawie 
wyżej powołanej ustawy Rada Miasta Katowice 
zwróciła się do 40 organów stanowiących gmin 
z terenu województw śląskiego19 z wnioskiem 
o przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz 
wydanie odpowiedniej opinii. Dodatkowo, kon-
sultacje społeczne w sprawie wejścia w skład 
tworzonego na terenie województwa śląskiego 

17  Przykładowo, zgodnie z art. 4a ust. 3 u.s.g., w przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa 
w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia 
opinii uznaje się za spełniony. Przepis art. 4a ust. 3 u.s.g. w obecnym brzmieniu został 
dodany na mocy ustawy z dnia 30 maja 2001 r. W uzasadnieniu wskazanej ustawy wyjaśniono je-
dynie lakonicznie, że „zmiany w art. 4 i art. 4a sprowadzają się do wprowadzenia, obok wy-
mogu konsultowania zmian terytorialnych gmin z mieszkańcami, bardziej jednoznacznego wymogu 
zasięgania opinii organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialne-
go”, Druk Sejmowy nr 2144 Sejm RP III kadencji.

18  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 marca 2007 r., IV SA/Gl 1456/06, LEX nr 915359.
19  Zob. tabele nr 1
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związku metropolitalnego przeprowadzono 
w Katowicach, co z punktu widzenia prawnego 
nie było konieczne. Miasto Katowice, jako jedy-
na jednostka samorządu terytorialnego z terenu 
województwa śląskiego obligatoryjnie musi 
wejść w skład tworzonego związku.  

Poniższa mapa ukazuje wszystkie gminy, na te-
renie których przeprowadzono konsultacje spo-
łeczne, a tym samym te, które mają współtwo-
rzyć związek metropolitalny w województwie 
śląskim.

W celu usprawnienia procedury przeprowadza-
nia konsultacji społecznych, w szczególności 
przez gminy nieposiadające abstrakcyjnej 
uchwały o przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych, opracowano jednolity projekt uchwa-
ły, mającej inicjować ten proces. Został on za-
stosowany w 14 gminach20. Poniższa tabela 
pokazuje, które gminy nie posiadają abstrakcyj-
nej uchwały w sprawie przeprowadzania kon-
sultacji, a które posiadają oraz jakie są ich naj-
ważniejsze warunki.  

20  Zob. przykładowo: Uchwała nr XL/453/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 kwietnia 2017 roku 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zabrze, dotyczą-
cych wejścia Miasta Zabrze do tworzonego związku metropolitalnego; Uchwała nr XXXIV/540/17 
Rady Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczących wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku 
metropolitalnego.

Mapa 1. Gminy, które przeprowadzają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia związku metropoli-
talnego

Źródło: http://www.gzm.org.pl/project/s,88.htm
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VII. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Na terenie wszystkich gmin mających utworzyć 
związek metropolitalny w województwie śląskim 
przeprowadzono konsultacje społeczne korzy-
stając z tego samego formularza konsultacyjne-
go. Za jego sprawą mieszkańcy mogli odpowie-
dzieć na pytanie, czy są za wejściem (swojej 

gminy) w skład tworzonego na terenie woje-
wództwa śląskiego związku metropolitalnego. 
Uwzględniając zastosowaną metodę badawczą, 
przeprowadzone konsultacje posiadały charak-
ter ilościowy, a nie jakościowy, co należy ocenić 
pozytywnie. Pełna treść wykorzystanego formu-
larza konsultacyjnego znajduje się poniżej. 

Tab. 1. Gminy, które przeprowadzają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia związku metropolital-
nego

Nazwa 
gminy

Nr uchwały  
dot. konsultacji 

(uchwała  
generalna)

Czas  
na przeprowadzenie 

konsultacji

Czas  
na powiadomie-

nie rady 
o wynikach 
konsultacji

Łączny  
minimalny czas  

na przeprowadzenie 
konsultacji

Będzin Brak

Bieruń XII/9/2016 „w terminach dogod-
nych dla potencjalnie 
zainteresowanych”

Brak regulacji Brak łącznego terminu

Bobrowniki Brak

Bytom XXIII/301/16 Brak terminu Brak regulacji Brak łącznego terminu

Chełm Śl. Brak

Chorzów Brak

Dąbrowa 
Górnicza

XXXIX/814/14 Min. 14 dni roboczych, 
Termin rozpoczęcia 
i czas trwania określa 
prezydent w zarządzeniu

na najbliższej 
sesji po 
zakończeniu 
konsultacji

Brak łącznego terminu, ale 
konsultacje muszą trwać 
co najmniej 14 dni 
roboczych

Gierałtowice Brak

Gliwice XLIII/922/2014 14 dni Brak regulacji Brak łącznego terminu, ale 
konsultacje muszą trwać 
co najmniej 14 dni

Imielin XXVII/179/2017 Brak Max. 7 dni 14 dni plus czas jaki 
zostanie wyznaczony na 
przeprowadzenie 
konsultacji

Katowice XXXVIII/ 
860/2013

Brak najbliższa sesja 14 dni plus czas jaki 
zostanie wyznaczony na 
przeprowadzenie 
konsultacji

Knurów Brak



26  METROPOLITAN NR  1 (7)/2017

Nazwa 
gminy

Nr uchwały  
dot. konsultacji 

(uchwała  
generalna)

Czas  
na przeprowadzenie 

konsultacji

Czas  
na powiadomie-

nie rady 
o wynikach 
konsultacji

Łączny  
minimalny czas  

na przeprowadzenie 
konsultacji

Lędziny LIV/392/09 14 dni (przy wyborze  
formularza ankietowego)

Najbliższa sesja 
po zakończeniu 
konsultacji

Min. 21 dni

Łaziska 
Górne

XV/164/11 Brak Brak Brak

Mierzęcice Brak

Mikołów XIV/247/2011 Nie krócej niż 5 dni Brak regulacji Min. 12 dni

Mysłowice LVI/1065/14 Co najmniej 14 dni Brak regulacji Same konsultacje trwają 
co najmniej 14 dni

Piekary 
Śląskie

XXII/230/2008 Brak Najbliższa sesja 
rady

14 dni plus czas, jaki 
zostanie wyznaczony  
na przeprowadzenie 
konsultacji

Pilchowice II/13/10 Zależy od formy: 14 dni 
roboczych (w formie 
uwag, opinii, wniosków) 
14 dni – ankietowe 
badanie opinii, Brak 
terminu przy zebraniu

W terminie  
30 dni  
(na tablicy 
ogłoszeń 
i w BIPie)

Minimum 21 dni

Psary XII/119/2015 Nie mniej niż 14 dni Brak 17 dni

Pyskowice XXI/140/2016 Brak terminu na najbliższej 
sesji

Brak

Ożarowice Brak

Radzionków Brak

Ruda Śląska 304/XVII/2007 14 dni - tylko przy 
wyborze formy –  
„zebrań z mieszkańca-
mi”

W TERMINIE  
14 DNI od 
wydania 
zarządzenia 
o przyjęciu wyni-
ków konsultacji

Min. 21 dni

Rudziniec Brak

Siemianowi-
ce Śląskie

262/2012 Czas rozpoczęcia 
i zakończenia Prezydent 
określa w zarządzeniu

Brak Brak
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Nazwa 
gminy

Nr uchwały  
dot. konsultacji 

(uchwała  
generalna)

Czas  
na przeprowadzenie 

konsultacji

Czas  
na powiadomie-

nie rady 
o wynikach 
konsultacji

Łączny  
minimalny czas  

na przeprowadzenie 
konsultacji

Siewierz XLV/339/10 
z 18.03.10

Minimum 14 dni 
w przypadku badania 
ankietowego

Na najbliższej 
sesji

Co najmniej 21 dni

Sławków Brak

Sosnowiec 609/
XXXVI/2013

Czas rozpoczęcia 
i zakończenia konsultacji 
określa Prezydent 
w zarządzeniu

Brak obowiązku 
powiadomienia 
Rady – tylko 
mieszkańców 
„najpóźniej w cią-
gu 1 miesiąca”

Brak

Sośnicowice XXIV/236/2005 Czas rozpoczęcia 
i zakończenia konsultacji 
określa burmistrz 
w zarządzeniu

Na najbliższej 
sesji

7 dni + czas konsultacji

Świerklaniec XXVIII/269/08 Co najmniej 14 dni 
w przypadku badania 
ankietowego

Na najbliższej 
sesji

Co najmniej 14 dni (przy 
wyborze badania 
ankietowego)

Świętochło-
wice

Brak

Tarnowskie 
Góry

XXVI/319/2012 Brak terminu na pierwszej 
sesji zwołanej po 
zakończeniu 
konsultacji

Brak łącznego

Tychy Brak

Wojkowice XVII/127/2011 
Zmieniona 
XI.164.2015

Co najmniej 14 dni 
w zależności od formy 
konsultacji

Najbliższa sesja 
po zakończeniu 
konsult.

21 dni

Wyry XXVI/234/08 Brak terminu Na najbliższej 
sesji

Co najmniej (więcej niż) 
niż 14 dni od dnia 
wydania zarządzenia

Zabrze Brak

Zbrosławice XVIII/214/08 Brak terminu Na najbliższej 
sesji

Brak danych

Źródło: Powyższe dane zostały opracowane oraz udostępnione przez Biuro Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego.
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FORMULARZ KONSULTACYJNY

w sprawie wejścia ………………….. w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego 

związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku 

o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM ……..............………. W SKŁAD TWORZONEGO  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO, O KTÓRYM MOWA  
W ART. 1 UST.2 I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM? 

Proszę zaznaczyć “X” w jednej rubryce, przy jednej wybranej odpowiedzi

    TAK

   NIE

METRYCZKA:*

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….....

Adres zamieszkania ………………………………………………………………..……

*  Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą  

wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

OŚWIADCZENIE

Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r.  

poz. 922) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników konsultacji społecznych 

w sprawie wstąpienia ………………………………… do tworzonego Związku Metropolitalnego. 

Organem będącym administratorem danych osobowych jest …………………….z siedzibą 

w ……………………….      przy ul……………………………………... Przysługuje mi prawo 

wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
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VIII. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH  
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W przeprowadzonych konsultacjach społecz-
nych łącznie wzięło udział 12477 osób,         
z czego zdecydowana większość, bo 10526 
wyraziło wolę wejścia gminy ich zamieszkania           
w skład nowotworzonego związku metropolital-
nego. Najwięcej mieszkańców uczestniczyło 

w konsultacjach społecznych w Katowicach 
oraz w Chorzowie, gdzie liczba uczestników 
konsultacji przekroczyła tysiąc. Jednogłośnie  
za wejściem swojej gminy do związku metropo-
litalnego wypowiedzieli się mieszkańcy: Bieru-
nia, Chełmu Śląskiego, Knurowa, Sośnicowic. 
Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych 
zawarte zostały w tabeli poniżej.  

Miasto termin konsultacji tak nie nieważny razem %  tak %  nie 

Będzin 13-27 kwietnia 320 19 21 360 94% 6%

Bieruń 12-25 kwietnia 89 0 10 99 100% 0% 

Bobrowniki 13-26 kwietnia 110 11 8 129 91% 9%

Bojszowy 28 kwietnia - 11 maja 167 14 2 183 92% 8%

Bytom 14-27 kwietnia 366 19 30 415 95% 5%

Chełm Śląski 14-27 kwietnia 34 0 0 34 100% 0%

Chorzów 12-26 kwietnia 1165  140 45 1350 89% 11%

Czeladź 14-27 kwietnia 485 24 79 588 95% 5%

Dąbrowa Górnicza 13 kwietnia - 5 maja 107 5 0 112 96% 4%

Gierałtowice 14-27 kwietnia 211 3 7 221 99% 1%

Gliwice 14-27 kwietnia 694 93 16 803 88% 12%

Imielin 26 kwietnia - 10 maja 150 24 13 187 86% 14%

Katowice 26 kwietnia - 9 maja 1315 89 185 1589 94% 6%

Kobiór 21 kwietnia - 4 maja 273 27 13 313 91% 9%

Knurów 14-27 kwietnia 109 0 4 113 100% 0%

Lędziny 12-26 kwietnia 47 4 0 51 92% 8%

Łaziska Górne 14-27 kwietnia 504 6 17 527 99% 1%

Mierzęcice 13-26 kwietnia 99 2 0 101 98% 2%

Mikołów 19 kwietnia - 3 maja 76 5 3 84 94% 6%

Mysłowice 14-27 kwietnia 99 7 3 109 93% 7%

Ożarowice 14-27 kwietnia 76 55 4 135 58% 42%

Tab. 2. Wyniki konsultacji społecznych w sprawie utworzenia związku metropolitalnego
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Piekary Śląskie 26 kwietnia - 5 maja 82 5 3 90 94% 6%

Pilchowice 21 kwietnia - 4 maja 179 3 1 183 98% 2%

Psary 18 kwietnia - 5 maja 18 3 0 21 86% 14%

Pyskowice 13-26 kwietnia 653 17 49 719 97% 3%

Radzionków 13-27 kwietnia 348 19 10 367 95% 5%

Ruda Śląska 12-26 kwietnia 343 7 18 368 98% 2%

Rudziniec 13-26 kwietnia 13 6 0 19 68% 32%

Siemianowice 
Śląskie

13-26 kwietnia 169 10 10 189 94% 6%

Siewierz 19 kwietnia - 4 maja 313 7 4 324 98% 2%

Sławków 13-26 kwietnia 219 6 8 233 97% 3%

Sosnowiec 11-24 kwietnia 142 43 5 190 77% 23%

Sośnicowice 21 kwietnia - 4 maja 67 0 8 75 100% 0%

Świerklaniec 13-26 kwietnia 273 95 2 370 74% 26% 

Świętochłowice 14-27 kwietnia 252 0 10 262 100% 0%

Tarnowskie Góry 13-24 kwietnia  345 14 29 388  96% 4%

Tychy 14-27 kwietnia 409 76 48 533 84% 16%

Wojkowice 21 kwietnia - 4 maja 92 19 3 114 83% 17%

Wyry 28 kwietnia - 11 maja 218 2 0 220 99% 1%

Zabrze 13-26 kwietnia 156 7 15 178 96% 4%

Zbrosławice 14-27 kwietnia 120 6 5 131 95% 5%

 Razem 10562 752 688 12477 90% 10%

Źródło: Powyższe dane zostały opracowane oraz udostępnione przez Biuro Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego





Podział Zadań Przewozowych  
w Gdańsku – stan istniejący  
i potencjał zmian   
Modal split in Gdańsk – existing state and potential for change

Jarosław Wincek

�����Jarosław Wincek – architekt, urbanista; starszy projektant w Biurze Rozwoju Gdańska; współautor opracowania 
Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) 

Jak najczęściej podróżują Gdańszczanie? Jaki dystans pokonują w codziennej drodze do pracy, szkoły?  Jaką część 
swoich codziennych dojazdów samochodem mogliby zamienić na pieszy spacer lub przejażdżkę rowerem? Czy Gdańsk 
można określić mianem „miasta krótkich odległości”? Czy możliwe jest by w Gdańsku – jak w Kopenhadze – podróże 
rowerem stanowiły 30% wszystkich przemieszczeń? Gdańskie Badania Ruchu z 2016 r. dostarczyły danych, których 
analiza przybliża do odpowiedzi na powyższe pytania.

What is the most common way of everyday travel among citizens of Gdańsk? What distance do they take in their daily 
commute to work, school? What part of their daily commute by car could they replace by walking or biking? Can Gdansk 
be referred to as "city of short distances"? Is it possible in Gdansk - as in Copenhagen – that share of biking accounted 
for  30% of all movements? The Gdansk Traffic Research of 2016 provided data that can help to find answers to the 
above questions.

Słowa kluczowe: podział zadań przewozowych, modal split, mobilność, badania ruchu, długość podróży

Keywords: division of transport tasks, modal split, mobility, traffic research, travel length
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MODAL SPLIT – CO Z NIEGO WYNIKA

Zrealizowane w 2016 r. Gdańskie Badania Ruchu 
(GBR 2016)1 dały informacje na temat bieżących 
zachowań transportowych mieszkańców Gdań-
ska. Na podstawie badań ankietowych ponad 10 
tys. reprezentatywnych mieszkańców Gdańska 
ustalony został m.in. podział zadań przewozo-
wych między poszczególne środki transportu 
(tzw. modal split). 

Zgodnie z wskazaniami europejskiej platformy 
zarządzania mobilnością – EPOMM2 podział za-
dań przewozowych jest wskaźnikiem najlepiej 
charakteryzującym jakość polityki mobilności 
w mieście. Według EPOMM europejskie miasta 
o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. 
są podobne w zakresie średniej liczby wykony-
wanych podróży przez przeciętnego mieszkańca 
w ciągu dnia oraz czasu na nie poświęcanego. 
Zwykle poświęca on od 1 do 1,5 godziny dzien-
nie na przemieszczanie się, wykonując w tym 
czasie średnio od 3 do 4 podróży. Najważniejsza 
różnica między miastami polega, według EPO-
MM, właśnie na odmiennym doborze środków 
komunikacji używanych do tych przemieszczeń. 
Dlatego też podział zadań przewozowych okre-
ślający preferencje mieszkańców odnośnie wy-
borów środka przemieszczania się jest wskaźni-
kiem silnie specyficznym określającym lokalne 
uwarunkowania danego miasta.  

Zgodnie z podziałem zadań przewozowych wy-
konanym w oparciu o GBR 2016 udział trans-

portu indywidualnego to 41,2 %, transportu 
zbiorowego – 32,1 %. Podróże rowerowe stano-
wią 5,9 %, a piesze 20,8%.

Co ciekawe wyniki GBR 2016 – podobnie jak ba-
dania prowadzone w ostatnich latach w innych 
polskich miastach – wskazują znacznie mniejszą 
niż wskazuje EPOMM średnią liczbę dziennych 
podróży (ruchliwość: w Gdańsku – 2,1, w Po-
znaniu – 1,83, we Wrocławiu – 1,874). Może to 
świadczyć o niskiej aktywności komunikacyjnej 
mieszkańców, ale też podważać rzetelność da-
nych ujawnianych przez ankietowanych. Podsta-
wowym źródłem danych dotyczących zachowań 
transportowych mieszkańców są badania ankie-
towe. Skrupulatne relacjonowanie wszystkich 
podróży (w przypadku GBR 2016 o podróży 
w przypadku dystansu przekraczającego 250m, 
która ma określony cel – motywację, a jej począ-
tek lub koniec zlokalizowany jest na terenie Gdań-
ska) istotnie wydłuża i tak dość żmudną czyn-
ność wypełniania tzw. dzienniczka podróży –  
stanowiącego podstawową część ankiety. 

Jakkolwiek wskazywana przez EPOMM uniwer-
salność wskaźnika podziału zadań przewozo-
wych może w związku z powyższym budzić 
pewne kontrowersje, to z całą pewnością jest on 
cenną wskazówką charakteryzującą lokalnie 
uwarunkowaną strukturę zachowań transporto-
wych mieszkańców. 

Wprost z podziału zadań przewozowych wszyst-
kich podróży niestety niewiele wynika odnośnie 

1  “Gdańskie Badania Ruchu 2016”, http://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/inne-opracowa-
nia-urbanistyczne/282-gdanskie-badania-ruchu-2016.

2  “TEMS - The EPOMM Modal Split Tool”, http://www.epomm.eu/tems/about_tems.phtml].
3  „BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ - ETAP I 2013 r.”,  
http://www.plantap.pl/assets/Uploads/Tekst-etap-I.pdf.

4  „Kompleksowe Badania Ruchu – Wrocław 2010.”, Biuro Inżynierii Transportu, Poznań 2011 r.
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potencjału jego zmiany. Oczywiście porównując 
wyniki GBR 2016 z badaniami z 2009 r.5 można 
negatywnie ocenić zjawisko wzrostu udziału po-
dróży odbywanych samochodem indywidual-
nym (wzrost z 39,2% do 41,2%) m.in. kosztem 
udziału podróży odbywanych transportem zbio-
rowym (spadek z 37,5% do 32,1%), odnotować 
utrzymanie udziału podróży pieszych (było: 
21,3%, jest 20,8%), bądź docenić istotny wzrost 
udziału podróży odbywanych rowerem (było 
2,0% – jest 5,9%). Nie wiadomo jednak jaka 
część udziału poszczególnych środków trans-
portu wynika z uwarunkowań topograficznych 
i funkcjonalnych, a jaka z nawyków komunika-
cyjnych mieszkańców, które w większym stopniu 
mogą być kształtowane przez aktywną politykę 
mobilności i przez to ulegać zmianie. Czy dekla-
racja zwiększenia udziału ruchu rowerowego do 
15%6 jest możliwa do spełnienia? A może dzisiej-
sze prawie 6% to granica, której prawie na pewno 
nie uda się przekroczyć? Czy optymalny modal 
split dla Gdańska to równy udział podróży odby-
wanych samochodem indywidualnym, komuni-
kacją zbiorową i aktywnie (pieszo lub rowerem)?

GDAŃSK – MIASTO KRÓTKICH ODLEGŁOŚCI?

W znalezieniu odpowiedzi m.in. na powyższe 
kwestie pomocne może być opracowanie po-
działów zadań przewozowych oddzielnie dla 
grup podróży poszczególnych długości. Dobór 
przedziałów długości na potrzeby tej analizy po-
winien być skorelowany z dystansami optymal-
nymi dla poszczególnych środków transportu. 
Tak zagregowane dane powinny pozwolić na 
ocenę stanu istniejącego i oszacowanie zakresu 
możliwych zmian.

W opracowaniu niemieckiego stowarzyszenia 
miast przyjaznych ruchowi pieszemu i rowero-
wemu AGFS – „Nahmobilität 2.0”7 nakreślono 
wizję optymalnej struktury  długości podróży dla 
miast niemieckich. Podróże długości do 3km, 
wykonywane głównie pieszo powinny stanowić 
ok. 35% wszystkich przemieszczeń, podróże 
długości od 3 do 7 km, pokonywanych przede 
wszystkim rowerem – ok. 20%. Przemieszczenia 
o długości powyżej 10-12 km, wykonywane 
w większości transportem zbiorowym oraz sa-
mochodem indywidualnym powinny łącznie sta-
nowić nie więcej niż 40% wszystkich podróży. 
Natomiast optymalny podział zadań przewozo-
wych – według AGFS – miałby w związku z po-
wyższym kształtować się następująco:
• samochód indywidualny: 20-35%,
• transport zbiorowy: 5 – 35%,
• rower + e-rower: 18 – 50%
• podróże piesze: 20 – 40%

Powyższa wizja jest bardzo ogólna i wydaje się, 
że należy ją bardziej traktować jako wskazanie 
pożądanego kierunku zmian niż precyzyjnego 
wytyczenia ich celu. Niemniej jednak – z pewny-
mi modyfikacjami, o czym poniżej – posłużyła 
przyjęciu założeń niniejszej analizy.

Wydaje się, że dystans 3 km – sugerowany 
przez AGFS – może być dla podróży pieszej zbyt 
długi. Dlatego, na potrzeby opracowania podzia-
łów zadań przewozowych dla grup podróży po-
szczególnych długości w oparciu o GBR 2016, 
pierwszy przedział, optymalny dla pieszych 
przemieszczeń, ograniczono do podróży o dłu-
gości od 0 do 1,99 km. 

Analiza danych dotyczących ponad 21 tys. po-
dróży zebranych podczas badania dostarcza cie-

5  „Gdańskie Badania Ruchu 2009”, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2009 r.
6  W 2009 r. Gdańsk przyjął tzw. Kartę Brukselską, której zapisy zobowiązują jej sygnatariuszy 
m.in. do zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r.

7  “Nahmobilität 2.0“, http://www.agfs-nrw.de/fachthemen/nahmobilitaet-20.html.
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kawych i miejscami zaskakujących wyników.  
Podróże mieszczące się w przedziale długości 
do 2 km stanowią ponad jedną trzecią wszyst-
kich podróży (34,37%). Kolejne 39,05% to po-
dróże na dystansie od 2 do 7 km. Przemieszcze-
nia na odległość od 7 do 15 km to dalsze 21,19%, 
a powyżej 15 km  – 5,39%. Jako długość podró-
ży przyjęto odległość między środkiem ciężkości 
rejonu komunikacyjnego, w obszarze którego 
wskazywano początek podróży, a środkiem cięż-
kości rejonu komunikacyjnego, gdzie znajdował 
się jej koniec. Odległość mierzona była wzdłuż 
sieci drogowej, co w przypadku podróży pie-
szych i rowerowych mogło dać wyniki długości 
podróży nieco inne niż rzeczywiście pokonywa-
ne (raczej zawyżone).

Porównanie wyników GBR 2016 z wizją AGFS 
jest nieco utrudnione z uwagi na różnie przyjęte 
przedziały długości podróży, o czym wspomnia-
no powyżej. Niemniej jednak wyraźnie widać, że 
w Gdańsku udział podróży długości do 7 km, 
które potencjalnie mogłyby być pokonywane 
w większości pieszo lub rowerem  wynosi 

73,42%, co w zestawieniu z wartością 60% 
wskazywaną przez AGFS jako „cel do osiągnię-
cia” może być pozytywnie zaskakujące.

Na potrzeby określenia podziału zadań prze- 
wozowych w GBR 2016 uwzględnione zostały 
wszystkie środki transportu używane według 
wskazań ankietowanych w trakcie ich podróży. 
Dla przykładu: podróż długości 8km, której od-
cinki wykonywane były kolejno: pieszo (500 m), 
autobusem (2,5 km) i SKM (5 km)  powodowała 
w równym stopniu wzrost udziału tych trzech 
środków transportu. Określenie podziału zadań 
przewozowych dla poszczególnych grup długości 
podróży – na potrzeby niniejszego opracowania –  
wymagało przyjęcia założeń metodologicznych. 
Podróże, podczas których przemieszczający się 
zmienił środek komunikacji na inny, należący do 
innej grupy, zostały wydzielone w oddzielnej gru-
pie „podróży łączonych”. Nie zaliczono do nich 
podróży odbywanych z użyciem różnych środ-
ków komunikacji,  należących do tej samej gru-
py. I tak: podróż wykonywana rowerem i następ-
nie SKM, to według przyjętej klasyfikacji podróż 

Rys. 1. Udział podróży poszczególnych długości. 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane GBR 2016.
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łączona, natomiast podróż z wykorzystaniem 
autobusu i SKM została włączona do grupy po-
dróży odbywanych komunikacją zbiorową.  
Z uwagi na fakt, że każda podróż zaczyna się 
i kończy przemieszczeniem pieszym – tego ro-
dzaju zmiana środka transportu nie powodowała 
zaliczenia do grupy podróży łączonych.

PODRÓŻE 0 – 1,99 KM

Dystans 2 km statystyczny pieszy bez trudu po-
konuje w czasie 30 min. Przemieszczenia na tę 
odległość, o czym wspomniano powyżej stano-
wią 34,37% wszystkich podróży w Gdańsku. 
Struktura podziału zadań przewozowych dla po-
dróży w tym przedziale długości powinna być 
zdominowana przez podróże piesze. Wydaje się, 
że wartość udziału przemieszczeń samochodem 
indywidualnym na tym dystansie powinna być 
ograniczona do kilku procent. Niestety w Gdań-
sku ich udział, wynoszący 22,28%, jest niepoko-
jąco wysoki. Pełen podział zadań przewozowych 
dla podróży w przedziale 0 – 1,99 km przedsta-
wia rys.2.

 PODRÓŻE 2 – 6,99 KM

W przedziale podróży długości od 2 do 7 km, 
obejmującym 39,05% wszystkich przemiesz-
czeń w Gdańsku, duży udział powinny mieć po-
dróże odbywane rowerem. Tymczasem z ankiet 
GBR 2016 wynika, że udział podróży odbywa-
nych tym środkiem transportu ustępuje wartości 
udziału podróży pieszych i – co ciekawe – jest 
nieco mniejszy niż udział podróży rowerowych 
w przedziale odległości do 2 km. Prawie połowa 
podróży (48,46%) w tym przedziale długości od-
bywana jest samochodem indywidualnym – co 
jest niewątpliwie wartością istotnie wyższą niż 
byłaby pożądana. Na rys. 3 zaprezentowano po-
dział zadań przewozowych dla podróży długości 
od 2 do 6,99 km.

 

PODRÓŻE 7 – 14,99 KM I POWYŻEJ 15 KM

W podziałach zadań przewozowych – rys. 4. i 5. 
– wykonanych dla kolejnych dwóch przedziałów 
długości podróży (wielkość udziału – odpowiednio 
21,19% i 5,39 % wszystkich podróży w Gdańsku)  

Rys. 2. Podział zadań przewozowych dla podróży o długości 0 – 1,99 km. 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane GBR 2016.
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widać przede wszystkim dominację samochodu 
indywidualnego. Udział komunikacji zbiorowej 
rośnie nieco wraz z wydłużaniem się dystansu. 
Pozostałe środki transportu, a także podróże łą-
czone – pełnią jedynie marginalną rolę. 

 JAKI POTENCJAŁ ZMIANY? WNIOSKI.

Powyższa analiza z pewnością wymaga pogłę-
bienia. Warto byłoby zbadać motywacje i loka-
lizacje w przestrzeni przemieszczeń realizo- 
wanych środkami komunikacji nadmiernie  

Rys. 3. Podział zadań przewozowych dla podróży o długości 2 – 6,99 km. 

Rys. 4. Podział zadań przewozowych dla podróży o długości 7 – 14,99 km.  

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane GBR 2016.

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane GBR 2016
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używanymi w poszczególnych przedziałach 
długości podróży. W szczególności dotyczy to 
podróży samochodem indywidualnym w dwóch 
pierwszych przedziałach długości podróży. 
W celu prawidłowej oceny jaka część najkrót-
szych podróży odbywanych samochodem po-
winna zostać wyeliminowana należałoby także 
zbadać udział w tym zbiorze podróży stanowią-
cych etap dłuższej podróży łączonej.  

Pozytywnie należy ocenić wysoki udział krótkich 
podróży o długości nie przekraczającej 7 km, 
mimo pasmowej i mało zwartej struktury prze-
strzennej miasta. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na jedynie symbo-
liczny udział podróży łączonych. Wyłącznie 
w przedziale podróży długości 15 km i więcej 
jego wartość przekroczyła nieznacznie 1%. Wy-
nik ten wskazuje na wciąż nikły udział podróży 
z użyciem tzw. systemów Park&Ride, czy Bi-
ke&Ride – mimo rosnącego zaangażowania mia-
sta w realizację dedykowanej im infrastruktury.

Jaki jest więc potencjał zmian w podziale zadań 
przewozowych przy zachowaniu dzisiejszej, 

bardzo korzystnej struktury długości podróży? 
Powyższe dane wskazują, że największe pole 
do zmian dają działania zmierzające do zastą-
pienia części podróży wykonywanych samo-
chodem na dystansie do 7 km innymi środkami 
komunikacji. Zredukowanie udziału przemiesz-
czeń wykonywanych samochodem w pierw-
szym przedziale długości podróży do ok. 10%, 
a w drugim do ok. 30% (co byłoby celem nie-
zwykle ambitnym, ale być może docelowo real-
nym), przy równomiernym ich zastąpieniu 
przez pozostałe środki transportu (z wyłącze-
niem przemieszczeń pieszych w przedziale po-
wyżej 2 km) spowodowało by spadek udziału 
samochodu w globalnym modal split o 9%.

Natomiast osiągnięcie udziału 15% ruchu ro- 
werowego wydaje się przy zachowaniu obecnej 
struktury długości podróży zadaniem bardzo 
trudnym. Przejęcie części nadmiarowych (o któ-
rych mowa powyżej) przemieszczeń odbywa-
nych obecnie samochodem na dystansie do  
7 km spowodowałoby wzrost całkowitego udzia-
łu ruchu rowerowego do niespełna 11,5%. 

Rys. 5. Podział zadań przewozowych dla podróży o długości 15 i więcej km.  

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane GBR 2016
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Szacunek globalnego podziału zadań przewozo-
wych przy zachowaniu istniejącej struktury dłu-
gości podróży, po opisanym powyżej zredukowa-
niu udziału podróży samochodem indywidualnym, 
pokazuje poniższa tabela. Z racji braku kategorii 
„podróży łączonych” w klasycznym podziale za-
dań przewozowych wielkość udziału tych podró-
ży została dodana do wartości podróży transpor-
tem zbiorowym.

Czy powyższy podział zadań przewozowych 
można uznać za optymalny dla Gdańska? Analiza 
przeprowadzona powyżej nie pozwala na jedno-
znaczną odpowiedź na to pytanie. Z całą pewno-
ścią jednak realizacja działań, których rezultatem 
byłoby osiągnięcie takich wskaźników spowodo-
wała by zauważalną, korzystną zmianę zachowań 
transportowych Gdańszczan. Trzeba bowiem 
mieć na uwadze, że podstawowym celem jest 
poprawa jakość życia w mieście, nie zaś uzyska-
nie odpowiednich wskaźników w modal split.
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0,00 - 1,99 34.37 61.15 12.85 16.00 10.00

2,00 - 6,99 39.05 7.07 16.08 46.85 30.00

7,00 - 14,99 21.19 0.60 2.57 31.52 65.31

15,00 i więcej 5.39 0.14 1.19 38.81 59.86

wynikowy  
podział zadań  
przewozowych [%]

23.9 11.3 32.6 32.2

Tab.1 Szacunek możliwego podziału zadań przewozowych w Gdańsku. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Miejscowy plan rewitalizacji  
a miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Różnice w zakresie 
przedmiotowym upoważnienia  
ustawowego
Local Revitalization Plan and Local Spatial Development Plan.  
Comparison

dr Jakub H. Szlachetko

����dr Jakub H. Szlachetko – prawnik, administratywista; przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; 
właściciel firmy "SZLACHETKO | prawnicy&urbaniści"; redaktor naczelny periodyku "METROPOLITAN. Przegląd 
Naukowy".

 W niniejszej pracy zaprezentowano dwa instrumenty planowania przestrzennego: (1) miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz (2) miejscowy plan rewitalizacji - będący szczególną formą tego pierwszego. Rozważania dotyczą 
w szczególności elementów treściowych obu planów i różnic, które w tym zakresie występują. Autor wskazuje, o jakie 
elementy treściowe bogatszy jest miejscowy plan rewitalizacji od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Two spatial planning instruments are presented in this paper: (1) a local spatial development plan and (2) a local revitali-
zation plan - a special form of the spatial planning. The considerations relate in particular to the content elements of both 
plans and the differences that exist in this respect. The author indicates which content elements are richer is the local 
revitalization plan from the local spatial development plan.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacja, 
miejscowy plan rewitalizacji

Keywords: spatial planning, local plan of spatial planning, revitalization, local plan of revitalization



METROPOLITAN NR 1 (7)/2017  41

WPROWADZENIE

Ustawa o rewitalizacji wprowadziła do porządku 
prawnego nowe zadania publiczne przede 
wszystkim po stronie gminy, ale także innych 
podmiotów administracji publicznej – przygoto-
wanie, prowadzenie oraz ocenę rewitalizacji de-
finiowanej zgodnie z art. 2 ust. 1 jako: „proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obsza-
rów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i go-
spodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowa-
dzone przez interesariuszy rewitalizacji na pod-
stawie gminnego programu rewitalizacji”.

Organy gminy, w świetle ustawy pełniące wio-
dącą rolę w tej sferze życia, programują politykę 
rewitalizacyjną (sporządzając diagnozy, wyzna-
czając obszar zdegradowany i obszar rewitaliza-
cji, ustanawiając gminny program rewitalizacji), 
a następnie ją realizują za pomocą ustawowych 
narzędzi (tj. specjalne strefy rewitalizacji, miej-
scowe plany rewitalizacji, umowy urbanistycz-
ne, partnerstwo publiczno-prywatne), jak i tzw. 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tak „twardych” 
czyli inwestycyjnych, jak i „miękkich”). W tym 
kontekście miejscowy plan rewitalizacji jawi się 
jako jedno z ustawowych narzędzi służących do 
wdrażania gminnego programu rewitalizacji 
i prowadzenia rewitalizacji w zakresie lokalnej 
polityki przestrzennej i inwestycyjnej.

Prawna regulacja miejscowego planu rewitaliza-
cji znajduje się, za sprawą art. 41 ustawy o re-
witalizacji, w art. 37f – 37i oraz art. 37n ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Miejscowy plan rewitalizacji jest autono-
miczną instytucją prawa zagospodarowania 
przestrzeni, jednak jego konstrukcja prawna 
opiera się na konstrukcji znanego w teorii i prak-

tyce prawa miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzeni. Stanowi o tym wprost art. 
37f ust. 2 u.p.z.p.: „Miejscowy plan rewitalizacji 
jest szczególną formą planu miejscowego”. Wy-
kładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że 
miejscowy plan rewitalizacji, będący szczególną 
formą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, podlega tożsamym rygorom 
prawnym. W przekonaniu utwierdza art. 37n 
ust. 1 ustawy: „W zakresie nieuregulowanym 
przepisami art. 37f–37m do miejscowego planu 
rewitalizacji stosuje się przepisy dotyczące pla-
nu miejscowego”, a także art. 37n ust. 2: „Ile-
kroć w przepisach niniejszej ustawy albo przepi-
sach odrębnych jest mowa o miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, pla-
nie miejscowym lub planach zagospodarowania 
przestrzennego, należy przez to rozumieć rów-
nież miejscowy plan rewitalizacji”.

Ze względu na powyższe miejscowy plan rewita-
lizacji, podobnie jak i miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, należy określić jako:
•  akt lokalnej polityki przestrzennej o charakte-

rze normatywnym;
•  mający charakter fakultatywny, gdyż rozstrzy-

gnięcie o jego wykorzystaniu należy do dys-
krecjonalnej decyzji organu planistycznego 
w ramach władztwa planistycznego;

•  będący aktem prawa powszechnie obowiązu-
jącego, a więc kształtującym sytuację prawną 
podmiotów niepodporządkowanych organiza-
cyjnie i służbowo organom administracyjnym 
(a w szczególności właścicielom i użytkowni-
kom wieczystym);

•  obowiązujący na obszarze wyznaczonej jed-
nostki urbanistycznej.

Szczegółowa charakterystyka konstrukcji praw-
nej miejscowego planu rewitalizacji nie jest zatem 
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potrzebna, gdyż w sposób kompleksowy – choć 
pośrednio – czyni to zarówno judykatura, jak i ju-
rysprudencja.

Miejscowy plan rewitalizacji jest aktem lokalnej 
polityki przestrzennej o charakterze normatyw-
nym, co oznacza, że jest jednocześnie zbiorem 
norm prawnych. Normy wyrażone w miejsco-
wym planie rewitalizacji są powszechnie obo-
wiązujące, gdyż w świetle konstytucyjnego sys-
temu źródeł prawa plan ten uchodzi za akt prawa 
miejscowego. Przesądza o tym ustawodawca 
w art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym stanowiąc: „Plan 
miejscowy jest aktem prawa miejscowego”. 
Kwalifikacja prawna miejscowego planu rewita-
lizacji jako aktu prawa miejscowego ma dużą 
doniosłość praktyczną. Akty prawa miejscowe-
go są aktami prawa powszechnie obowiązują-
cego, ale służącymi wykonywaniu ustawy i na 
jej podstawie wydawanymi. Działalność prawo-
twórcza podmiotów administracji publicznej ma 
charakter pochodny (wtórny) i wynika z przepi-
sów ustawy.

1.  UPOWAŻNIENIE USTAWOWE DO WYDAWANIA 
AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Działalność prawotwórcza podmiotów admini-
stracji publicznej ma charakter wtórny (pochod-
ny) wobec ustawy. Dlatego też akty wykonawcze 
(tj. rozporządzenia czy akty prawa miejscowe-
go) są wydawane „na podstawie i w granicach 
prawa” i pełnią względem ustawy wyłącznie 
funkcję służebną.

Owa „służebność” przejawia się m.in. w praw-
nej konstrukcji „upoważnienia ustawowego”. 
Akty wykonawcze są wydawane na podstawie 
i w granicach obowiązujących norm ustawo-
wych określanych mianem upoważnienia usta-
wowego. Upoważnienie ustawowe nie ma jed-

nak jednolitej konstrukcji i różni się określonymi 
elementami.

Upoważnienia składać się mogą z następują-
cych elementów konstrukcyjnych:
•  elementu podmiotowego – wskazania organu 

właściwego do wydania aktu wykonawczego, 
ewentualnie dodatkowo innych organów 
współdziałających w formie zgody, uzgodnie-
nia, porozumienia czy opinii;

•  elementu przedmiotowego – określenia spraw 
przekazanych przez ustawodawcę do uregulo-
wania w akcie wykonawczym; rekonstrukcja 
zakresu przedmiotowego upoważnienia usta-
wowego dostarcza wielu trudności w praktyce 
legislacyjnej;

•  elementu merytorycznego – wytycznych doty-
czących treści aktu, ustalających dopuszczal-
ne lub niedopuszczalne rozwiązania prawne.

W judykaturze i jurysprudencji wyróżnia się: (1) 
upoważnienie generalne (ogólne) oraz (2) upo-
ważnienie szczegółowe. Upoważnienie general-
ne daje większą swobodę organom prawotwór-
czym, gdyż składają się na nie wyłącznie element 
podmiotowy i przedmiotowy. Takie upoważnie-
nie jest podstawą wydawania niektórych aktów 
prawa miejscowego, w szczególności tych 
o charakterze ustrojowo-organizacyjnym i prze-
pisów porządkowych. Upoważnienie szczegóło-
we składa się z elementu podmiotowego, przed-
miotowego i merytorycznego, a więc zakres 
związania organów prawotwórczych przepisami 
ustawy jest znacznie silniejszy. Na podstawie 
upoważnień szczegółowych wydawane są 
wszystkie rozporządzenia oraz niektóre akty pra-
wa miejscowego, a dokładniej te określane jako 
wykonawcze, a wśród nich – miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego i ich szcze-
gólna forma, czyli miejscowe plany rewitalizacji.

Niezwykle istotnym – i trudnym zarazem – proce-
sem jest rekonstrukcja upoważnienia ustawowe-
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go. Organ prawotwórczy sporządzając i wydając 
dany akt musi działać na podstawie i w granicach 
upoważnienia. Naruszenie upoważnienia ustawo-
wego, w tym przekroczenie granic zakresu 
przedmiotowego upoważnienia powoduje wadli-
wość aktu wykonawczego i stanowi podstawę 
do jego wyeliminowania z porządku prawnego 
(stwierdzenie nieważności, unieważnienie) przez 
właściwy organ (np. sąd administracyjny). Dlate-
go też ważne jest precyzyjne określenie zakresu 
przedmiotowego upoważnienia ustawowego.

2.  ZAKRES PRZEDMIOTOWY UPOWAŻNIENIA 
USTAWOWEGO DO WYDAWANIA  
MIEJSCOWYCH PLANÓW REWITALIZACJI

Zakres przedmiotowy upoważnienia ustawowe-
go do uchwalenia miejscowego planu rewitali-
zacji wynika z co najmniej kilku przepisów usta-
wy, a przede wszystkim z art. 15 oraz art. 37g 
ust. 2 u.p.z.p. Należy jednak zaznaczyć, że:
•  art. 15 u.p.z.p. – stosowany do miejscowych 

planów rewitalizacji w zw. z art. 37n ustawy 
– określa tzw. obligatoryjne (art. 15 ust. 2) 
oraz fakultatywne (art. 15 ust. 3) ustalenia 
planistyczne miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego;

•  art. 37g ust. 2 u.p.z.p. wprowadza „nowość 
normatywną” i – przynajmniej w sferze dekla-
ratywnej – „poszerza” i „pogłębia” zakres 
przedmiotowy upoważnienia ustawowego do 
uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji.

Elementy treściowe wynikające z art. 37g ust. 2 
ustawy są więc „dedykowane” wyłącznie miej-
scowym planom rewitalizacji, a zatem organ 
planistyczny nie może ich zawrzeć w „zwyczaj-
nym” planie.

W miejscowym planie rewitalizacji, poza ele-
mentami wymienionymi w art. 15 ust. 2 i 3, 
określa się w zależności od potrzeb:

1)  zasady kompozycji przestrzennej nowej za-
budowy i harmonizowania planowanej zabu-
dowy z zabudową istniejącą;

2)  ustalenia dotyczące charakterystycznych 
cech elewacji budynków; 

3)  szczegółowe ustalenia dotyczące zagospo-
darowania i wyposażenia terenów przestrzeni 
publicznych, w tym urządzania i sytuowania 
zieleni, koncepcji organizacji ruchu na dro-
gach publicznych oraz przekrojów ulic; 

4)  zakazy i ograniczenia dotyczące działalności 
handlowej lub usługowej; 

5)  maksymalną powierzchnię sprzedaży obiek-
tów handlowych, w tym obszary rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o wskazanej 
w planie maksymalnej powierzchni sprzeda-
ży i ich dopuszczalną liczbę; 

6)  zakres niezbędnej do wybudowania infra-
struktury technicznej, społecznej lub lokali – 
w przypadkach, o których mowa w art. 37i.

Co należy podkreślić, nie wszystkie z wymienio-
nych elementów muszą się znaleźć w miejsco-
wym planie rewitalizacji. Mają one charakter fa-
kultatywny. Ustawodawca stanowi bowiem, że 
wprowadza się je do miejscowego planu rewita-
lizacji „w zależności od potrzeby”.

2.1.  ZASADY KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ 
NOWEJ ZABUDOWY I HARMONIZOWANIA 
PLANOWANEJ ZABUDOWY Z ZABUDOWĄ 
ISTNIEJĄCĄ

Przepis art. 37g ust. 2 pkt 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym przewi-
duje możliwość normowania w miejscowym 
planie rewitalizacji dwóch odrębnych kategorii 
zasad zagospodarowania przestrzennego, tj.:
•  zasad kompozycji przestrzennej nowej zabu-

dowy oraz
•  zasad harmonizowania planowanej zabudowy 

z zabudową istniejącą.
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Należy zatem ustalić ich normatywne znaczenie, 
w szczególności uwzględniając dorobek nauki 
prawa administracyjnego i urbanistyki, a także 
orzecznictwa sądów administracyjnych. Dodat-
kowo, choć tylko w ograniczonym zakresie,  
pomocne będzie wydane na podstawie art. 37m 
u.p.z.p. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 
zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji 
w części tekstowej oraz zakresu i formy wizuali-
zacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji.

Wskazane rozporządzenie określa wprawdzie to, 
w jaki sposób należy rozumieć powyższe zasa-
dy zagospodarowania przestrzennego, a także 
to, jakie rozstrzygnięcia planistyczne mieszczą 
się w obrębie zakresu ich desygnatów. Pojawia 
się jednak istotna wątpliwość co do tego, czy 
Minister Infrastruktury i Budownictwa miał 
prawne podstawy do unormowania w akcie wy-
konawczym do ustawy wskazanej materii, czy 
mógł narzucić organom planistycznym sposób 
interpretowania elementów treściowych miej-
scowych planów rewitalizacji, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p., tym bardziej, że 
są nimi zasady gospodarowania przestrzenne-
go. Trzeba zanegować prawną dopuszczalność 
takiego zabiegu i uznać go za przekraczający 
zakres przedmiotowy upoważnienia ustawowe-
go do wydania rozporządzenia. Zatem przepis  
§ 3 pkt 1 rozporządzenia należy traktować w ka-
tegoriach „norm-wytycznych”, oficjalnej wy-
kładni przepisów ustawy, która nie przesądza 
o wykładni odpowiednich przepisów przez pod-
mioty stosujące prawo, tj. organy jednostek sa-
morządu terytorialnego czy biura urbanistyczne, 
a nie w kategoriach „norm-dyspozycji”. Tym 
niemniej treść przepisu jest pomocna przy usta-
laniu treści zasad kompozycji przestrzennej no-
wej zabudowy oraz zasad harmonizowania pla-
nowanej zabudowy z zabudową istniejącą.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia w zakresie 
zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudo-
wy oraz zasad harmonizowania planowanej za-
budowy z zabudową istniejącą dopuszczalne są 
regulacje dotyczące:
•  minimalnych i maksymalnych odległości oraz 

minimalnych i maksymalnych różnic w wyso-
kości pomiędzy sąsiednimi budynkami;

•  zasad kształtowania formy budynków, 
z uwzględnieniem wskazanych do zachowa-
nia charakterystycznych cech zabudowy 
w regionie lub najbliższym otoczeniu, z okre-
śleniem:
– proporcji i kształtu bryły,
–  proporcji pomiędzy wysokością górnej kra-

wędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub at-
tyki a wysokością dachu,

–  poziomu posadowienia parteru, dopusz-
czalnej wielkości i proporcji otworów okien-
nych i drzwiowych oraz podcieni i procentu 
przeszklenia elewacji,

•  zasad stosowania zewnętrznych materiałów 
wykończeniowych, w tym charakterystycz-
nych dla obszaru objętego planem i jego naj-
bliższego otoczenia oraz dla danej jednostki 
osadniczej lub regionu, a także wpływających 
na poprawę estetyki otoczenia, wraz z okre-
śleniem ich rodzajów i standardów jakościo-
wych,

•  zasad stosowania i eksponowania zewnętrz-
nych elementów konstrukcyjnych i zdobni-
czych, w tym regionalnych.

Niewątpliwie nie jest to katalog zamknięty. Po-
wyższe „normy-wytyczne” są jedynie przykła-
dowymi, zaś praktyka organów oraz orzecznic-
two sądów administracyjnych katalog ten 
wzbogacą.

Zupełnie innym zagadnieniem jest zasadność 
wprowadzenia art. 37g ust. 2 pkt 1 do ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
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nym. W końcu obwiązująca ustawa planistycz-
na, i to już w art. 1, ustanawia np.:
•  zasadę ładu przestrzennego (art. 1 ust. 1 u.p. 

z.p.), a także
•  zasadę uwzględniania w planowaniu prze-

strzennym wartości określonych ustawowo 
w art. 1 ust. 1 u.p.z.p.; ustawodawca wyma-
ga, ażeby w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uwzględniać m.in. wymagania 
ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i ar-
chitektury (art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.), a także 
walory architektoniczne i krajobrazowe (art. 1 
ust. 2 pkt 2 ustawy)1.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p. przez „ład prze-
strzenny” należy rozumieć: „takie ukształtowanie 
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszel-
kie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturo-
we oraz kompozycyjno-estetyczne”. Wydaje się 
więc, że nie było żadnych prawnych czy poza-
prawnych przeciwwskazań, ażeby zasad kompo-
zycji przestrzennej nowej zabudowy oraz zasad 
harmonizowania planowanej zabudowy z zabu-
dową istniejącą nie wyprowadzić z zasady ładu 
przestrzennego i zasady uwzględniania w plano-
waniu przestrzennym ustawowo określonych 
wartości. Widocznie ustawodawca uznał, że ju-
dykatura i jurysprudencja w zbyt małym stopniu 
wywiązują się z tego zadania i postanowił przed-
miotową materię doregulować. Dziwi jednak, że 
uczynił to tylko w kontekście elementów treścio-
wych miejscowego planu rewitalizacji. Racjonal-
nym rozwiązaniem byłoby wzbogacenie art. 15 
ust. 2 ustawy o analogiczne rozwiązania prawne.

Przepis art. 37g ust. 2 pkt 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
wprowadza więc do porządku prawnego żadnej 
„nowości normatywnej”, a jedynie dookreśla 
i uszczegóławia zasady gospodarowania prze-
strzennego wyrażone w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy, 
które być może dla podmiotów stosujących pra-
wo i praktyki administracyjnej okazały się nie 
w pełni zrozumiałe i jasne.

2.2.  USTALENIA DOTYCZĄCE  
CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH 
ELEWACJI BUDYNKÓW

Kluczowe dla zrekonstruowania znaczenia wska-
zanego elementu treściowego miejscowego planu 
rewitalizacji, a tym samym dla określenia „szero-
kości” i „głębokości” interwencji władzy lokalnej, 
jest ustalenie zakresu desygnatów pojęcia „cha-
rakterystyczne cechy elewacji budynków”, to ich 
bowiem dotyczyć mogą podjęte na podstawie art. 
37g ust. 2 pkt 2 ustawy o rewitalizacji ustalenia.

Na wskazaną konstrukcję leksykalną składają 
się trzy pojęcia:
•  „budynek”;
•  „elewacja”;
•  „cechy charakterystyczne” [elewacji].

Ustawodawca zdefiniował pojęcie „budynku” 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późn. zm.). Budynek stanowi jedną z trzech – 
obok budowli2 i obiektów małej architektury – 
kategorii „obiektów budowlanych” (art. 3 pkt 1 
ustawy). Jest to taki „obiekt budowlany, który 

1  Zob. więcej: Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzeni, 
Bydgoszcz-Poznań 2002.

2  Budowlą, o jakiej mowa w art. 3 pkt 3 u.p.b., jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochron-
ne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
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jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach”(art. 3 pkt 2 
u.p.b.). Wśród cech charakteryzujących budy-
nek należy zatem wymienić:
•  trwałe związanie z gruntem – dla przyjęcia 

trwałego związania z gruntem nie ma znacze-
nia okoliczność posiadania przez obiekt funda-
mentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie, 
a istotne jest, czy posadowienie jest na tyle 
trwałe, że opiera się czynnikom mogącym 
zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję3; ce-
cha „trwałego związania z gruntem” sprowa-
dza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, 
by zapewnić mu stabilność i możliwość prze-
ciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogą-
cym go zniszczyć lub spowodować przesunię-
cie czy przemieszczenie na inne miejsce4;

•  fundamenty – posadowienie budynku na ławie 
betonowej w żadnym wypadku nie stanowi 
przesłanki uniemożliwiającej zakwalifikowania 
takiego obiektu jako budynku, również sama 
technologia uformowania fundamentu w po-
staci ławy betonowej (stóp betonowych), nie 
zmienia charakteru tego obiektu budowlanego 
jako budynku5; 

•  wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród 
technicznych – czyli po prostu ściany6;

•  dach.

W tak skonstruowanej definicji legalnej miesz-
czą się rożne desygnaty, zatem budynkami będą 
zarówno obiekty służące potrzebom mieszka-
niowym (tzw. bloki, kamienice, szeregowce, 
domy wolnostojące), jak i innym celom – prze-
mysłowym, gospodarczym, społecznym, kultu-
ralnym, religijnym.

Wykładnia literalna wskazanego przepisu pro-
wadzi do wniosku, że ustalenia miejscowego 
planu rewitalizacji mogą dotyczyć wyłącznie 
charakterystycznych cech elewacji jedynie „bu-
dynków”.

Kolejnym pojęciem koniecznym do zdefiniowa-
nia jest pojęcie „elewacji”. Jest to niewątpliwie 
termin prawny – gdyż posługuje się nim usta-
wodawca, oraz prawniczy – bowiem znajduje 
wykorzystanie tak w judykaturze, jak i juryspru-
dencji, a dodatkowo zaczerpnięty z nauk tech-
nicznych – urbanistyki, architektury i inżynierii. 
Prawodawca, choć posługuje się wskazanym 
pojęciem w wielu aktach normatywnych (usta-
wach, rozporządzeniach, aktach prawa miejsco-
wego) nie tworzy jego definicji legalnej. Ustale-
nie jego znaczenia wymaga zatem odwołania się 
do pozaprawnych źródeł wiedzy fachowej, spe-
cjalistycznej. Jako że treść pojęcia „elewacja” 
nie budzi wątpliwości zasadne wydaje się przy-
wołanie jednej oczywistej definicji: „Zewnętrzne 
ściany budynku z wszystkimi znajdującymi się 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmenta-
rze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) lub fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.

3  Zob.: wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2006 r., OSK 923/05, LEX nr 266325; wyrok WSA w Krakowie 
z dnia 4 kwietnia 2017 r., II SA/Kr 16/17, LEX nr 2278739.

4 Zob. wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2017 r., II OSK 1024/15, LEX nr 2248098.
5 Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 września 2016 r., II SA/Kr 711/16, LEX nr 2141465.
6  Zob.: wyrok NSA z dnia 25 marca 2011 r., II FSK 2053/09, LEX nr 1080006; wyrok WSA w Białym-
stoku z dnia 17 stycznia 2017 r., II SA/Bk 590/16, LEX nr 2203371.
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na niej elementami nazywamy elewacją budynku.  
Elewacja w zależności od położenia nazywana 
jest frontową, tylną, boczną, ogrodową lub 
zgodnie ze stronami świata północną, południo-
wą, wschodnią i zachodnią. Elewację, która jest 
położona na ścianie frontowej, przez którą 
wchodzi się do budynku od strony ulicy nazy-
wamy fasadą”7. 

Każdy budynek ma elewację. Elewacja jest 
przedmiotem własności właściciela lub właści-
cieli budynku. Elewacja budynku, w którym wy-
dzielono nieruchomości lokalowe, niewątpliwie 
stanowi część wspólną nieruchomości. Bez-
sprzecznie nie jest ona niezbędna wszystkim 
współwłaścicielom do korzystania ze swoich 
lokali zgodnie z ich przeznaczeniem. Współwła-
ściciel nieruchomości wspólnej nie może korzy-
stać z części wspólnej, w tym z elewacji, dowol-
nie i stosownie tylko do swoich potrzeb. Może 
z niej jedynie współkorzystać z innymi współ-
właścicielami w sposób nie zakłócający korzy-
stania przez innych współwłaścicieli. Np. elewa-
cja może być wykorzystywana w celu 
umieszczenia reklam i szyldów, przy czym takie 
korzystanie elewacji wykracza poza zakres ko-
rzystania z części wspólnej nieruchomości 
w ramach przysługujących poszczególnym wła-
ścicielom udziałów we współwłasności i bywa 
źródłem dochodów całej wspólnoty, a nie okre-
ślonych właścicieli. Wywieszanie na elewacji 
reklam nie jest normalnym korzystaniem z ele-
wacji. Współwłaściciele nie mogą wywieszać na 
elewacji nieruchomości wspólnej według swe-
go uznania tablic i urządzeń reklamowych.

Ustawodawca w art. 37g ust. 2 pkt 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym mówi o „elewacji budynku”, nie precyzu-

jąc, o którą elewację chodzi. Niekiedy intencją 
ustawodawcy jest wprowadzenie dodatkowych 
ustaleń dla wyszczególnionych typów elewacji 
(np. o elewacji frontowej stanowi art. 61 ust. 7 
pkt 3 u.p.z.p.). W tym przypadku jest inaczej, co 
oznacza, że miejscowy plan rewitalizacji może 
kształtować charakterystyczne cechy wszyst-
kich stron elewacji budynku – frontowej, tylnej, 
bocznej, ogrodowej lub zgodnie ze stronami 
świata północnej, południowej, wschodniej i za-
chodniej.

Ustalenia miejscowego planu rewitalizacji, opie-
rające się na art. 37g ust. 2 pkt 2 u.p.z.p., doty-
czyć mogą wyłącznie „charakterystycznych 
cech” elewacji budynku. Ustawodawca ograni-
czył więc zakres interwencji władzy lokalnej 
i umożliwił regulację jedynie tych cech, które są 
dla elewacji „charakterystyczne” – a więc nie 
wszystkich. Należy więc ustalić, czym są owe 
„charakterystyczne cechy”. Co ważne, wskaza-
ny pojęciem posługuje się także prawodawca, 
i to w wydanym na podstawie na podstawie art. 
37m ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym akcie wykonawczym – rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projek-
tu miejscowego planu rewitalizacji w części tek-
stowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń 
miejscowego planu rewitalizacji, a więc w regu-
lacji „dedykowanej” miejscowym planom rewi-
talizacji.

Według § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia 
w zakresie ustaleń dotyczących „charaktery-
stycznych cech elewacji budynków” mieszą się 
regulacje dotyczące:
•  zasad docieplania elewacji, dopuszczalnych 

lub zabronionych materiałów oraz sposobu za-

7  Zob. http://www.firmybudowlane.pl/slownik-budowlany/uslugi-budowlane/elewacja,66.html,  
[data: 5 czerwca 2017 r.].
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chowania lub odtworzenia zewnętrznych ma-
teriałów wykończeniowych i detali architekto-
nicznych budynku w przypadku docieplania;

•  dopuszczalnych lub zakazanych przekształceń 
formy, konstrukcji, układu i powierzchni ele-
wacji (np. gzymsów, attyk, ryzalitów, wsporni-
ków, zworników);

•  szczegółowej kolorystyki elewacji (w zakresie 
nieokreślonym ustaleniami, o których mowa 
w art. 15 ust. 3 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym);

•  cech stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: 
– kolorystyki,
–  dopuszczalnych lub zabronionych podzia-

łów kwater okiennych,
–  dopuszczalnych lub zabronionych materia-

łów.

Wykładnia literalna przepisu § 3 ust. 2 rozporzą-
dzenia prowadzi do wnioski, że wskazany kata-
log ma charakter zamknięty, tym samym poza 
zakresem przedmiotowym upoważnienia usta-
wowego pozostają inne regulacje. Gdyby pra-
wodawca miał inną intencję, użyłby zwrotu po-
kroju: „w szczególności” lub „w tym”. Wydaje 
się jednak, że taka technika legislacyjna nie zna-
lazłaby w przedmiotowym przypadku uzasad-
nienia, gdyż trudno byłoby wskazać inne „cha-
rakterystyczne cechy elewacji budynku”, niż 
wymienione w powołanym przepisie.

Przepis art. 37g ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. wprowadza 
do porządku prawnego „nowość normatywną”. 
Kwestie przekazane do regulacji w miejscowym 
planie rewitalizacji dotychczas znajdywały się 
poza interwencją władzy lokalnej, która nie  
mogła tej materii normować w drodze aktów 
planowania przestrzennego, w szczególności 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Za wyjątek należy uznać „kolorysty-
kę elewacji”, którą organy planistyczne mogły 

regulować w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego na podstawie art. 15 
ust. 3 pkt 8 u.p.z.p. W związku z powyższym 
wprowadzenie tego elementu do upoważnienia 
ustawowego należy uznać za zasadne.

2.3.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA I WYPOSAŻENIA 
TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, 
W TYM URZĄDZANIA I SYTUOWANIA 
ZIELENI, KONCEPCJI ORGANIZACJI  
RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH  
ORAZ PRZEKROJÓW ULIC

Zakres przedmiotowy elementu treściowego, 
o którym mowa w art. 37g ust. 2 pkt 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym jest szeroki, gdyż obejmuje możliwość nor-
mowania „zagospodarowania i wyposażenia te-
renów przestrzeni publicznych”. Rekonstrukcja 
wskazanego pojęcia wymaga odniesienia się to 
takich składowych jak:
•  „tereny przestrzeni publicznych” – które de-

terminują terytorialny zakres interwencji wła-
dzy lokalnej;

•  „zagospodarowania” [terenów przestrzeni pu-
blicznych] oraz

•  „wyposażenia” [terenów przestrzeni publicz-
nych], w tym urządzania i sytuowania zieleni, 
koncepcji organizacji ruchu na drogach pu-
blicznych oraz przekrojów ulic.

Dodatkowo należy zauważyć, że przepis mówi 
o „szczegółowych ustaleniach”, a nie „ustale-
niach jako takich”. Co oznacza, że interwencja 
władzy lokalnej na „terenach przestrzeni pu-
blicznych” powinna mieć wymiar „głębszy” – 
szczegółowy i precyzyjny.

Kwantyfikator „przestrzeń publiczna” odwołuje 
się do funkcjonalności przestrzeni. Przestrzeń 
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staje się „publiczną”, gdy stanowi centrum inte-
resów życiowych (tak osobistych, jak i zawodo-
wych) mieszkańców, gdy pełni funkcje admini-
stracyjne (poprzez usytuowanie urzędów admi- 
nistracji publicznej), społeczne (w związku 
z umiejscowieniem obiektów infrastruktury spo-
łecznej, tj. szkoły, obiekty sportowe, czy instytu-
cji kultury) czy w końcu gospodarcze. Niewąt-
pliwie „przestrzenią publiczną” będą śródmieścia 
historyczne, ulice handlowe, centra biznesowe.

Ustawodawca w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym posługuje się 
dwoma zbieżnymi pojęciami:
•  „obszar przestrzeni publicznej” (np. art. 2 pkt 

6 u.p.z.p.);
•  „tereny przestrzeni publicznych” (np. art. 37h 

ust. 2 pkt 3 tej ustawy).

Upodabnia je kwantyfikator „przestrzeń publicz-
na”, zaś różnicuje konotacja geograficzna – „ob-
szar” a „teren”. Wydaje się jednak, że wskazane 
pojęcia mają charakter konwencjonalny, zaś 
ustawodawca wprowadził je do porządku praw-
nego nie kierując się ich znaczeniem pozapraw-
nym (geograficznym, urbanistycznym). Stąd 
należy je interpretować zgodnie z intencją pra-
wodawcy wyrażoną w przedmiotowej ustawie.

Przepis art. 2 pkt 6 u.p.z.p. zawiera definicją le-
galną pojęcia „obszar przestrzeni publicznej”. 
Przez „obszar przestrzeni publicznej" należy ro-
zumieć: „obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 
jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego po-
łożenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
określony w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy”. 
Wśród cech konstytutywnych „obszaru prze-
strzeni publicznej” należałoby wymienić m.in.:
•  funkcje – taki obszar ma szczególne znacze-

nie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, 
poprawy jakości ich życia i sprzyja w nawią-
zywaniu kontaktów społecznych;

•  położenie oraz
•  cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Obszary przestrzeni publicznej wyznaczane są 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, o czym sta-
nowi art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. Sam fakt wy-
znaczania w tym akcie polityki przestrzennej 
świadczy o ich „szczególnym znaczeniu” dla 
polityki lokalnej i zaspokajania potrzeb społecz-
nych.

Z kolei pojęcie „terenów przestrzeni publicz-
nych” nie posiada swojej definicji legalnej, zaś 
ustawodawca posługuje się nim wyłącznie je-
den raz – określając zakres przedmiotowy upo-
ważnienia ustawowego do uchwalenia miejsco-
wego planu rewitalizacji. Należy więc przyjąć, 
że znaczenie pojęcia „terenów przestrzeni pu-
blicznej” odbiega od znaczenia „obszarów 
przestrzeni publicznej”, różni się określonymi 
desygnatami. 

Odrzucić trzeba możliwość utożsamiania ze 
sobą obu wskazanych pojęć – taki zabieg wy-
kluczają dyrektywy wykładni prawa, a także 
twierdzenie o ich zupełnej rozłączności – w koń-
cu mają wspólny kwantyfikator („przestrzenie 
publiczne”). Pozostają zatem do rozważenia 
różne zakresy krzyżowania się. Jednak wyzna-
czenie „obszarów przestrzeni publicznych” 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego – w przeciwieństwie 
do „terenów przestrzeni publicznych” określa-
nych wyłącznie w miejscowym planie rewitali-
zacji – może podkreślać wagę i doniosłość tej 
pierwszej konstrukcji. Najrozsądniejsze wydaje 
się być rozwiązanie, w myśl którego zakres de-
sygnatów pojęcia „tereny przestrzeni publicz-
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nych” jest szerszy od desygnatów pojęcia „ob-
szary przestrzeni publicznych” i mieści je 
w sobie8. Innymi słowy, „terenami przestrzeni 
publicznych” są: 
•  wszystkie wyznaczone w studium „obszary 

przestrzeni publicznych”, a także
•  inne tereny pełniące funkcje „przestrzeni pu-

blicznych”, których waga i doniosłość z per-
spektywy lokalnej polityki przestrzennej i za-
spokajania potrzeb społecznych w gminie jest 
mniejsza niż „obszarów przestrzeni publicz-
nych” (np. rynki, parki i skwery, place zabaw, 
boiska, ulice handlowe, przystanki autobuso-
we i tramwajowe).

Taka delimitacja wskazanych pojęć jest podpar-
ta dyrektywami wykładni językowej, logiczna 
i racjonalna, a ponadto uzasadniona celowo-
ściowo – odmienne są bowiem cele normatyw-
ne wskazanych pojęć.

Zgodnie z art. 37g ust. 2 pkt 3 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w miejscowym planie rewitalizacji można ure-
gulować „zagospodarowanie” i „wyposażenie” 
terenów przestrzeni publicznych.

Wyrażenie „zagospodarowanie (…) terenów 
przestrzeni publicznych” nie wnosi do porządku 
prawnego „nowości” normatywnej i nie wzmac-
nia kompetencji planistycznych organów gminy. 
Bowiem tak wskazana materia mogła być przez 
organy gminy kształtowana w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego. W koń-
cu, jak stanowi art. 4 ust. 1 u.p.z.p.: „Ustalenie 
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji 

celu publicznego oraz określenie sposobów za-
gospodarowania i warunków zabudowy terenu 
następuje w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego”, zaś uszczegóławiając 
powyższe organy gminy musiały w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego okre-
ślać m.in.:
•  „przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania” (art. 
15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.);

•  „wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych” (art. 15 ust. 2 pkt 
5 ustawy);

•  „szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy” (art. 15 ust. 2 pkt 9 
ustawy).

Powyższe twierdzenie nie znajduje jednak uza-
sadnienia w kontekście „(...) wyposażania tere-
nów przestrzeni publicznych”. W tym przypadku 
ustawa wprowadza „nowość” normatywną, 
a zarazem „poszerza” i „pogłębia”interwencję 
władzy lokalnej.

Słowo „wyposażenie” (rz.) wzięło się od cza-
sownika „wyposażać” i oznacza: „ogół sprzę-
tów, urządzeń itp., w które coś (np. pomieszcze-
nie) zostało wyposażone”9, z kolei „wyposażać” 
(cz.), a więc źródłosłów, to: „umieszczać gdzieś 
potrzebne narzędzia, sprzęt; dostarczać komuś 
coś potrzebnego; zaopatrywać”10. Z całą pew-
nością znaczenia pojęcia „wyposażenie” jest 
odmienne od pojęcia „gospodarowanie”, doty-
czy innych elementów przestrzeni.

8  Odrzucić trzeba możliwość utożsamiania ze sobą obu wskazanych pojęć – taki zabieg wykluczają 
dyrektywy wykładni prawa, a także twierdzenie o ich zupełnej rozłączności – w końcu mają 
wspólny kwantyfikator („przestrzenie publiczne”). Pozostają zatem do rozważenia różne zakresy 
krzyżowania się. Jednak wyznaczenie „obszarów przestrzeni publicznych” w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w przeciwieństwie do „terenów przestrzeni 
publicznych” określanych wyłącznie w miejscowym planie rewitalizacji – może podkreślać wagę 
i doniosłość tej pierwszej konstrukcji.

9  B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 817.
10 Ibidem s. 817.
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„Wyposażanie” terenów przestrzeni publicznych 
może polegać m.in. na:
•  sytuowaniu i urządzeniu zieleni (tworzeniu no-

wych terenów zieleni urządzonej, skwerków, 
parków, ogródków, alei);

•  opracowywaniu nowych koncepcji organizacji 
ruchu na drogach publicznych oraz przekro-
jów ulic;

•  sytuowaniu i specyfikowaniu obiektów małej 
architektury (np. obiektów architektury ogro-
dowej, obiektów utrzymania porządku), w tym 
mebli miejskich (a więc elementów drobnej 
architektury miejskiej, tj.: ławki, krzesła, wiaty 
przystanków autobusowych i przystanków 
tramwajowych, słupy ogłoszeniowe, tablice 
informacyjne, budki telefoniczne, słupki, 
ogrodzenia), które mają wpływ na funkcjonal-
ność i estetykę przestrzeni publicznej.

Powyższy katalog ma charakter wyłącznie przy-
kładowy.

Warto zwrócić uwagę, że art. 37g ust. 2 pkt 3 
ustawy dopuszcza możliwość kształtowania 
w miejscowym planie rewitalizacji m.in. „kon-
cepcji organizacji ruchu na drogach publicznych 
oraz przekrojów ulic”. Co jednak trzeba podkre-
ślić, żaden przepis u.p.z.p. nie wyposaża orga-
nów planistycznych w dodatkowe kompetencje 
w zakresie organizacji ruchu, a jednocześnie nie 
uchybia innym przepisom, w szczególności:
•  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
128 z późn. zm.), zwanej dalej: u.p.r.d.”, czy

•  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków zarządzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Kwestie zarządzania ruchem na drogach pu-
blicznych, w strefach zamieszkania oraz w stre-
fach ruchu, a w tym sporządzanie, opiniowanie, 
zatwierdzania projektów organizacji ruchu 

i wprowadzanie organizacji ruchu należy do 
kompetencji organów zarządzających ruchem, 
o których mowa w art. 10 u.p.r.d. Ustawodawca 
różnicuje właściwość rzeczową tych organów 
kategoriami dróg publicznych, i tak:
•  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-

strad zarządza ruchem na drogach krajowych 
(art. 10 ust. 3 ustawy);

•  marszałek województwa zarządza ruchem na 
drogach wojewódzkich (art. 10 ust. 4 ustawy);

•  starosta zarządza ruchem na drogach powia-
towych i gminnych (art. 10 ust. 5 ustawy);

•  ale prezydent miasta zarządza ruchem na dro-
gach publicznych położonych w miastach na 
prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg 
ekspresowych (art. 10 ust. 6 ustawy), zaś

•  zarządzanie ruchem na drogach wewnętrz-
nych, w tym w strefie ruchu i strefie zamiesz-
kania, należy do podmiotu zarządzającego 
tymi drogami (art. 10 ust. 7 ustawy).

Istotnym elementem systemu zarządzania ru-
chem na drogach publicznych jest tzw. organi-
zacja ruchu. Działania w zakresie zarządzania 
ruchem realizowane są m.in. przez wskazany 
dokument. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-
dzenia ilekroć jest mowa o organizacji ruchu, 
rozumie się przez to, mające wpływ na ruch 
drogowy: (1) geometrię drogi i zakres dostępu 
do drogi; (2) sposób umieszczania znaków pio-
nowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; (3) zasady 
i sposób działania sygnalizacji, znaków świetl-
nych, znaków o zmiennej treści i innych zmien-
nych elementów.

Kompetencje do sporządzenia, opiniowania, za-
twierdzania i wdrażania organizacji ruchu pozo-
stają przy organach zarządzających ruchem, 
zaś nowelizowana treść u.p.z.p. tego faktu  
nie zmienia. Miejscowy plan rewitalizacji może 
wprawdzie określać koncepcję organizacji  
ruchu, ale wskazane ustalenia powinny zostać 
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wdrożone za pomocą innych narzędzi, 
a w szczególności – organizacji ruchu.

Interesującym zagadnieniem jest wpływ ustaleń 
miejscowego planu rewitalizacji w zakresie kon-
cepcji organizacji ruchu na organizację ruchu 
sporządzaną, opiniowaną, zatwierdzaną i wdra-
żaną przez właściwe organy zarządzania ru-
chem. Miejscowy plan rewitalizacji nie pełni 
bowiem w tym zakresie funkcji samoistnej 
i musi zostać wdrożony do stosownych doku-
mentów. W zakresie koncepcji organizacji ruchu 
ustalenia miejscowego planu rewitalizacji nie 
wywołują skutków wobec podmiotów spoza 
systemu administracji publicznej (uczestników 
ruchem), a wiążą jedynie jednostki organizacyj-
ne administracji publicznej (organy zarządzają-
ce ruchu). Jak stwierdza art. 37g ust. 5 ustawy 
planistycznej: „Ustalenia, o których mowa 
w ust. 2 pkt 3, w zakresie organizacji ruchu na 
drogach publicznych, stają się obowiązujące dla 
uczestników ruchu po wprowadzeniu przez or-
gan zarządzający ruchem nowej organizacji ru-
chu, zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777)”. Inne rozwią-
zania są prawnie niedopuszczalne.

Co jednak ważne, organy zarządzające ruchem 
mają prawny obowiązek wprowadzenia koncep-
cji organizacji ruchu określonej miejscowym 
planem rewitalizacji do odpowiednich dokumen-
tów – organizacji ruchu, o których mowa w po-
wołanym rozporządzeniu. Zgodnie z § 3 ust. 2 
tego aktu organ sprawujący nadzór nad zarzą-
dzaniem ruchem m.in. dokonuje oceny organi-
zacji ruchu w zakresie: (1) zgodności z obowią-
zującymi przepisami i (2) bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Organizacja ruch musi być więc 
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
a takimi są także akty prawa miejscowego, w tym 
miejscowy plan rewitalizacji. Organ zarządzający 

ruchem sporządzając nową organizację ruchu 
lub dokonując zmiany dotychczasowej powinien 
uwzględnić koncepcję organizacji ruchu wyrażo-
ną w miejscowym planie rewitalizacji, żeby nie 
narazić się na zarzut naruszenia prawa.

2.4.  ZAKAZY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ  
LUB USŁUGOWEJ

Przepis art. 37g ust. 2 pkt 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym przewi-
duje możliwość wprowadzenia do miejscowego 
planu rewitalizacji zakazów i ograniczeń doty-
czących działalności handlowej i usługowej. 
Tym samym miejscowy plan rewitalizacji – 
w odróżnieniu od miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – jest nie tylko lokal-
nym aktem polityki przestrzennej ograniczonym 
do granic obszaru rewitalizacji, ale także instru-
mentem reglamentującym działalność gospo-
darczą i działalność pożytku publicznego w za-
kresie handlu i usług. Jest to niewątpliwie novum 
w obowiązującym porządku prawnym, któremu 
warto się przyglądnąć ze szczególną uwagą.

Na początek warto wspomnieć, że działalność 
handlową i usługową można prowadzić w róż-
nych prawnych formach. Dopuszczalność ich 
wykonywania wynika tak z ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – 
regulującej podejmowanie, wykonywanie i za-
kończenie działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców oraz zadania organów admini-
stracji publicznej w tym zakresie, jak i z ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) – normującej 
warunki i zasady wykonywania działalności 
społecznie użytecznej, prowadzonej przez orga-
nizacje pozarządowe (choć nie tylko) w sferze 
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zadań publicznych określonych w ustawie. Za-
kazy i ograniczenia dotyczące działalności han-
dlowej i usługowej, o których mowa w art. 37h 
ust. 2 pkt 4 ustawy planistycznej mogą dotyczyć 
tak działalności gospodarczej, jak i działalności 
pożytku publicznego. Nie ma jakichkolwiek pod-
staw do konstruowania innych twierdzeń. Jed-
nak to, że ustawa dopuszcza szeroki zakres 
interwencji władzy lokalnej, nie oznacza, że taka 
ona musi być w rzeczywistości. Organy gminy 
prowadząc politykę rewitalizacyjną powinny kie-
rować się gminnym programem rewitalizacji, 
który może zachęcać do inkubowania na obsza-
rach rewitalizacji działalności pożytku publiczne-
go wykonywanej przez organizacje pozarządo-
we (a zwłaszcza stowarzyszenia i fundacje), 
instytucje ekonomii społecznej (np. spółdzielnie 
socjalne) czy inne podmioty reintegracyjne. Ich 
działalność – nawet handlowa czy usługowa – 
służy bowiem „wyższym celom”, a w szczegól-
ności reintegracji społecznej i zawodowej osób 
wykluczonych (np. bezrobotnych, ubogich), 
stąd ich działalność może być traktowana prio-
rytetowo. Innymi słowy, promowanie działalno-
ści handlowej lub usługowej przez organizacje 
pozarządowe, instytucje ekonomii społecznej 
i podmioty reintegracyjne przy jednoczesnym 
zakazaniu lub ograniczeniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej przez przedsiębiorców 
jest uzasadnione z pozycji celów rewitalizacji 
i zgodne z ustawą.

Miejscowy plan rewitalizacji, w zakresie zaka-
zów i ograniczeń działalności handlowej i usłu-
gowej pełniący funkcję reglamentacyjną, powi-
nien być rozważany w szerszym kontekście 
normatywnym niźli tylko ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym czy ustawa 
o rewitalizacji. Wiele ustaw z zakresu prawa go-
spodarczego publicznego normuje bowiem 
funkcję reglamentacyjną organów administracji 
publicznej i wyposaża je w różnorodne kompe-

tencje. Należy więc przyjąć, że zawartość miej-
scowego planu rewitalizacji nie będzie miała 
jednakowego charakteru prawnego, a na jego 
treść składać się będą:
•  normy prawne – wszak miejscowy plan rewi-

talizacji jest aktem prawa miejscowego, i to 
powszechnie obowiązującym, w związku 
z tym wyrażone w nim normy prawne będą 
skuteczne wobec adresatów tj. podmioty spo-
za systemu administracji publicznej (właści-
ciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, 
czy też przedsiębiorcy), będą kształtować ich 
sytuację prawną – prawa i obowiązki;

•  inne reguły postępowania, nie koniecznie ma-
jące charakter norm prawnych – w szczegól-
ności chodzi o „dyrektywy celowościowe”, 
określające cele i kierunku działania organów 
gminy w procesie wykonywania innych zadań 
publicznych, a więc determinujące treść in-
nych form działania administracji publicznej, 
np. innych aktów prawa miejscowego czy  
aktów prawa wewnętrznie obowiązującego 
(jako przykład można wskazać konieczność 
uwzględnienia ustaleń miejscowego planu re-
witalizacji w uchwale w sprawie ustalenia za-
sad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc 
podawania napojów alkoholowych).

Powyższy fakt komplikuje konstrukcję prawną 
miejscowego planu rewitalizacji, ale jednocze-
śnie zwiększa jego funkcjonalność i doniosłość 
praktyczną. 

W dalszej części opracowania akcentowana bę-
dzie część normatywna miejscowego planu re-
witalizacji, czyli ta, która wyraża normy prawne 
adresowane do podmiotów spoza systemu ad-
ministracji publicznej, a zwłaszcza przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowych i instytucji eko-
nomii społecznych prowadzących działalność 
handlową lub usługową.

Kwestią fundamentalną jest „szerokość” i „głę-
bokość” interwencji władzy lokalnej. Ustawa 
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stanowi o „zakazach” i „ograniczeniach” ani nie 
dookreślając tych zwrotów, ani nie podając do-
puszczalnych w ich świetle rozwiązań prawnych 
zakazujących lub ograniczających przedmioto-
wą działalność, choćby przykładowych. Taka 
technika legislacyjna, z jednej strony, „poszerza” 
i „pogłębia” możliwą interwencję władzy lokalnej 
– gdyż jedynym kryterium limitującym rozwiąza-
nia prawne jest zgodność z prawem, w szcze-
gólności z ustawami z zakresu prawa zagospo-
darowania przestrzeni (np. ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą 
o gospodarce nieruchomościami), zaś z drugiej 
strony, z tych samym względów interwencję 
utrudnia – bowiem na organach gminy ciąży 
obowiązek zachowania szczególnej uwagi, aże-
by nie doszło do żadnych naruszeń prawa. Nie 
trzeba dodawać, że wskazana materia – choćby 
ze względu na konstytucyjną zasadę wolności 
gospodarczej i własność prywatną – jest nie-
zwykle zawiła. Należy jednak także pamiętać, że 
podstawę ustroju gospodarczego wyznacza tak-
że art. 20 Konstytucji, ustanawiający meta-zasa-
dę społecznej gospodarki rynkowej.

Organy gminy konstruując zakazy i ograniczenia 
działalności handlowej i usługowej mogą kiero-
wać się różnymi kryteriami:
•  kryterium terytorialnym;
•  kryterium podmiotu wykonującego działalność 

– różne podmioty wykonują działalność han-
dlową i usługową, a wśród nich: przedsiębior-
cy nastawieni na zysk (przedsiębiorcy jedno-
osobowi lub działających w formie spółki 
cywilnej, spółki prawa handlowego, spółdziel-
nie), organizacje pozarządowe i instytucje eko-
nomii społecznej osiągające cele społeczne, 
tym samym wzmacniające proces rewitaliza-
cji; należy opowiedzieć się za dopuszczalno-
ścią preferowania działalności organizacji po-
zarządowych i instytucji ekonomii społecznej;

•  kryterium przedmiotu działalności – nie każdy 

przedmiot działalności handlowej i usługowej 
może być dopuszczalny na tak specyficznym 
obszarze, jakim jest obszar rewitalizacji (ob-
szar dotknięty zjawiskami kryzysowymi o róż-
nym charakterze, wszak w szczególności 
społecznym – wykluczenie, bezrobocie, bie-
da, przestępczość, alkoholizm); organy gminy 
mogą zabronić lub ograniczyć wykonywanie 
działalności w określonym zakresie (np. pro-
wadzenie agencji towarzyskich czy sklepów 
monopolowych).

Powyższy katalog ma charakter wyłącznie przy-
kładowy.

Istotną regulację wzmacniającą wskazany me-
chanizm zawiera art. 37g ust. 6 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zgodnie z nim: „Ustalenia, o których mowa 
w ust. 2 pkt 4 [a więc zakazy i ograniczenia dzia-
łalności handlowej i usługowej – JHS], wchodzą 
w życie w terminie określonym w miejscowym 
planie rewitalizacji, wynoszącym od 6 do 12 
miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Przepisu 
art. 35 nie stosuje się”. Przepis ten ma charakter 
przepisu szczególnego (lex specialis) i wyłącza 
we wskazanym zakresie ustalenia miejscowego 
planu rewitalizacji spod zasady braku skutków 
rzeczowych planu, o której mowa w art. 35 usta-
wy. Oznacza to, że owe zakazy i ograniczenia 
wchodzą w życie w terminie wskazanym 
w uchwale (od 6 do 12 miesięcy od jej wejścia 
w życie), a adresat ma prawny obowiązek ich 
urzeczywistnienia. Ustawodawca wzmocnił tym 
samym sprawność działania organów gminy 
i skuteczność ich interwencji, gdyż zasadniczo 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowego planu rewitaliza-
cji wiążą adresatów dopiero przy zamiarze zmia-
ny sposobu zagospodarowania terenu, a więc 
bezterminowo, chyba że organ określił „tymcza-
sowe zagospodarowanie terenów”. W związku 
z powyższym ustawodawca ustanowił odrębne 
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podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej 
gminy (art. 37h u.p.z.p.).

 

2.5.  MAKSYMALNA POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY 
OBIEKTÓW HANDLOWYCH, W TYM OBSZARY 
ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH 
O WSKAZANEJ W PLANIE MAKSYMALNEJ 
POWIERZCHNI SPRZEDAŻY I ICH  
DOPUSZCZALNĄ LICZBĘ

Ustawodawca uznaje, że negatywnym zjawi-
skiem funkcjonalno-przestrzennym, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o rewitalizacji, 
jest m.in. powstawanie zbyt wielu wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych (zwanych 
w języku potocznym: „galeriami handlowymi”), 
które istotnie wpływają na strukturę przestrzenną 
handlu, powodują „śmierć” innych obiektów tego 
typu, już nie wspominając o „śmierci” tzw. ulic 
handlowych i pomniejszych, pełniących lokalne 
funkcje obiektów handlowych. W związku z po-
wyższym wprowadził do porządku prawnego art. 
37g ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., który upoważnia organy 
gminy do unormowania w miejscowym planie 
rewitalizacji następujących kwestii:
•  maksymalnej powierzchni sprzedaży obiek-

tów handlowych;
•  rozmieszczenia obiektów handlowych o wska-

zanej maksymalnej powierzchni sprzedaży;
•  dopuszczalnej liczby takich obiektów na ob-

szarze obowiązywania planu.

Wskazane elementy treściowe miejscowego 
planu rewitalizacji należy wyjaśnić. Kluczowym 
zwrotem, determinującym pozostałe, jest: 
„maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów 
handlowych”. Ustalenia w tym zakresie nie są 
bez znaczenia dla pozostałych rozwiązań opar-
tych na art. 37g ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., stąd też od 
niego należy rozpocząć rozważania.

Pojęcie „powierzchni sprzedaży” jest znane 
ustawodawcy, który w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym ustanowił 
jego definicję legalną. Zgodnie z brzmieniem art. 
2 pkt 19 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa 
o „powierzchni sprzedaży” należy przez to rozu-
mieć: „tę część ogólnodostępnej powierzchni 
obiektu handlowego stanowiącego całość tech-
niczno-użytkową, przeznaczonego do sprzeda-
ży detalicznej, w której odbywa się bezpośred-
nia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej 
powierzchni usług i gastronomii oraz powierzch-
ni pomocniczej, do której zalicza się powierzch-
nie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji 
wystawowej itp.)”. Do powierzchni sprzedaży 
obiektu budowlanego (która musi być „ogólno-
dostępna”) nie wlicza się zatem, co ustawodaw-
ca zdecydowanie podkreśla:
•  powierzchni usług i gastronomii;
•  powierzchni pomocniczej (np. magazynów, 

biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej).

Taka delimitacja może niekiedy generować trud-
ności praktyczne, gdy np. w jednym lokalu obok 
sprzedaży detalicznej świadczone są dodatko-
wo usługi gastronomiczne. 

Przeznaczenie poszczególnych powierzchni 
obiektu budowlanego, w związku z przedmioto-
wą definicją legalną, określa się na podstawie 
dokumentów realizacyjnych (np. projektu bu-
dowlanego). Z dokumentów realizacyjnych po-
winno wynikać, jaka powierzchnia danego 
obiektu budowlanego będzie przeznaczona na 
sprzedaż detaliczną, jaka na usługi i gastrono-
mię, a jaka będzie pełniła funkcję pomocniczą. 
Z całą pewnością takie ustalenia nie mieszczą 
się w granicach upoważnienia ustawowego do 
uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, 
zresztą nie byłoby to jakkolwiek uzasadnione.

Przepis art. 2 pkt 19 u.p.z.p. definiuje pojęcie 
normatywne „powierzchni sprzedaży” na użytek 
u.p.z.p. To zaś oznacza, iż w każdym przypadku, 
w którym ustalana jest powierzchnia sprzedaży 
określonych obiektów budowlanych – tak 
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w przypadku w przypadku samodzielnych obiek-
tów handlowych, jak i dopuszczenia możliwości 
sytuowania części handlowych w innych obiek-
tach (np. obiektach o funkcjach mieszanych: 
handlowych – usługowych – mieszkalnych) – 
powierzchnia sprzedaży powinna być rozumiana 
zgodnie z art. 2 pkt 19 u.p.z.p.11 Z powyższych 
rozważań jednoznacznie wynika, że pojęcie „po-
wierzchni sprzedaży” ma uniwersalne znaczenie 
i obejmuje m.in. następujące kategorie obiektów 
budowlanych: (1) obiekty wyłącznie handlowe; 
(2) obiekty handlowe i usługowe (jakich jest 
znaczna większość); (3) obiekty mieszkalne 
z powierzchnią handlową i usługową (np. usytu-
owaną na parterze budynku).

„Nowość” normatywna art. 37g ust. 2 pkt 5 
ustawy planistycznej polega m.in. na tym, że or-
gan planistyczny może ustalić „maksymalną” 
powierzchnię sprzedaży obiektu handlowego. 
„Maksymalną” czyli: „największą z możliwych 
do osiągnięcia (...)”12. Co niezwykle istotne, 
w miejscowym planie rewitalizacji określa się 
„maksymalną powierzchnię sprzedaży” dla po-
jedynczego obiektu handlowego, a nie dla 
wszystkich obiektów projektowanych dla dane-
go obszaru. Tak więc przedmiotowy limit ma 
charakter indywidualny („obiekt”), a nie suma-
ryczny („suma obiektów z obszaru”).

Ustawa nie określa żadnych dodatkowych kryte-
riów i wskaźników, które organy gminy powinny 
brać pod uwagę sporządzając projekt miejscowe-
go planu rewitalizacji. Z władztwa planistycznego 
gminy wynika możliwość podejmowania dyskre-
cjonalnych decyzji planistycznych, które win 
ny być należycie umotywowane w uzasadnieniu 
do uchwały określonymi argumentami, np. struk-
turą przestrzenną handlu, dużą liczbą wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych, tenden-
cjami ekonomicznymi, upadkiem ulic handlowych 

oraz małych obiektów handlowych i powstałymi 
wskutek negatywnymi zjawiskami społecznymi, 
itd. Organy gminy mogą wprowadzić jeden stały 
limit powierzchniowy dla obiektów handlowych 
(np. 1500 m2, 1000 m2, 500 m2),albo dokonać 
dywersyfikacji takich limitów, (np. dopuścić loka-
lizację dwóch obiektów handlowych o powierzch-
ni do 1500 m2, a jednocześnie pięciu obiektów 
o powierzchni do 1000 m2).

Co ważne, organy gminy powinny respektować 
obowiązujące przepisy prawa, w tym określa- 
jące uwarunkowania sytuowania wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych o po-
wierzchni ponad 2000 m2. W szczególności 
chodzi o następujące przepisy: art. 10 ust. 3a 
i 3b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Konsekwencją określenia „maksymalnej po-
wierzchni sprzedaży” jest możliwość:
•  rozmieszczenia obiektów handlowych o wska-

zanej maksymalnej powierzchni sprzedaży – 
organy gminy podejmują więc skonkretyzo-
waną decyzję lokalizacyjną wskazując działki 
ewidencyjne, na których dopuszczalna jest 
lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych;

•  określenia dopuszczalnej liczby takich obiek-
tów na obszarze obowiązywania planu.

2.6.  ZAKRES NIEZBĘDNEJ DO WYBUDOWANIA 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  
SPOŁECZNEJ LUB LOKALI – W PRZYPADKACH,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 37I USTAWY

Ustawa o rewitalizacji wprowadziła do porządku 
prawnego nową instytucję prawną – tzw. umowę 
urbanistyczną, o której mowa w art. 37i ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Co ważne, zakres wykorzystania umowy 

11 Zob. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2012 r., II OSK 2349/11, LEX nr 1125518.
12 B. Dunaj (red.), Popularny słownik..., s. 205.
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urbanistycznej w praktyce zależy wyłącznie od 
stosownych ustaleń miejscowego planu rewitali-
zacji. Miejscowy plan rewitalizacji jest jedynym 
narzędziem służącym rewitalizacji, które może 
programować wykorzystanie tej instytucji.

Jak stanowi art. 37i ust. 1 ustawy: „W miejsco-
wym planie rewitalizacji można określić, w od-
niesieniu do nieruchomości niezabudowanej, że 
warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej 
jest zobowiązanie się inwestora do budowy na 
swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na 
rzecz gminy inwestycji uzupełniających w po-
staci infrastruktury technicznej, społecznej lub 
lokali mieszkalnych – w zakresie wskazanym 
w tym planie”. Przepis ten przewiduje możliwość 
zamieszczenia w miejscowym planie rewitaliza-
cji dodatkowego „warunku realizacji inwestycji” 
i w tym też „warunku” ogniskuje się kompeten-
cja organów gminy do programowania zakresu 
wykorzystania umowy urbanistycznej.

Miejscowy plan rewitalizacji musi przewidywać 
expressis verbis „warunek realizacji inwestycji”, 
a więc bez stosownych ustaleń zawartych 
w planie brakować będzie podstaw prawnych 
do zawarcia umowy urbanistycznej (art. 37i ust. 
1 u.p.z.p.). Ponadto wprowadzenie do miejsco-
wego planu rewitalizacji „warunku realizacji in-
westycji”, o którym mowa w art. 37g ust. 2 pkt 
6 u.p.z.p., i tym samym określenie zakresu wy-
korzystania umowy urbanistycznej, jest obwa-

rowane kilkoma przesłankami. Przede wszyst-
kim:
•  ów „warunek realizacji inwestycji” dotyczyć 

może wyłącznie tych inwestycji, które mają 
charakter prywatny, a contrario nie są inwe-
stycjami celu publicznego13 (art. 37i ust. 2 
u.p.z.p.),

•  o ile są one realizowane na nieruchomościach 
niezabudowanych (art. 37i ust. 1 ustawy).

Wskazane przesłanki muszą zaistnieć kumula-
tywnie.

Ustawodawca w art. 37g ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. 
stanowi, że w miejscowym planie rewitalizacji 
należy ustanowić „warunek realizacji inwesty-
cji” (determinujący samą dopuszczalność wy-
korzystywania umowy urbanistycznej), a po-
nadto ustalić jego „zakres”. Organy gminy 
ustalają zakres przedmiotowego warunku wska-
zując niezbędną do wybudowania „infrastruktu-
rę uzupełniającą”. Miejscowy plan rewitalizacji 
powinien określać infrastrukturę uzupełniającą, 
którą inwestor prywatny jest zobowiązany – 
w ramach podjętej współpracy – wybudować na 
swój koszt, a następnie przekazać gminie. To 
plan dokonuje swoistej specyfikacji infrastruktu-
ry uzupełniającej i wiąże w procesie zawierania 
umowy urbanistycznej.

Zgodnie z brzmieniem art. 37g ust. 2 pkt 6 
u.p.z.p. infrastruktura uzupełniająca może przy-
brać postać:

13  Pojęcie „inwestycji celu publicznego” jest pojęciem prawnym – ustawowym. Posługuje się nim 
ustawodawca w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzając, jak 
stanowi art. 2 pkt 5, że przez „inwestycje celu publicznego” należy rozumieć: „działania 
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także 
krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropoli-
talnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te 
działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820)”. Jak widać definicja legalna zawarta w art. 2 pkt 5 
u.p.z.p. odwołuje się do pojęcia „celu publicznego”, o którym mowa przede wszystkim w art. 6 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także innych aktach ragi ustawowej. Dopiero analiza 
normatywna wskazanych przepisów pozwoli na ustalenie desygnatów pojęcia „inwestycja celu 
publicznego”, a zatem i – na zasadzie a contrario – inwestycji mających charakter prywatny.
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•  infrastruktury technicznej – przez urządzenia 
infrastruktury technicznej rozumie się drogi 
oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo 
nad ziemią przewody lub urządzenia wodocią-
gowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektrycz-
ne, gazowe i telekomunikacyjne; 

•  infrastruktury społecznej – czyli obiektów 
i urządzeń służących świadczeniu usług pu-
blicznych na rzecz społeczności lokanej, 
a więc domów senioralnych, świetlic wiej-
skich, bibliotek publicznycznych, przedszkoli 
i żłobków, placów zabaw i parków;

•  lokali, w tym lokali mieszkalnych – w ramach 
inwestycji uzupełniających możliwe jest  zo-
bowiązanie inwestora do budowy na swój 
koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz 
gminy lokali mieszkalnych oraz innych niż 
mieszkalne przeznaczonych na potrzeby dzia-
łalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej 
lub sportowej, wykonywanej przez podmioty 
prowadzące działalność na obszarze rewitali-
zacji, których głównym celem nie jest osią-
gnięcie zysku (art. 37i ust. 3 u.p.z.p.).

Decyzję w tym przedmiocie podejmują organy 
gminy korzystające z władztwa administracyj-
nego i dyskrecjonalności.

Ustalenia miejscowego planu rewitalizacji mają 
charakter ramowy, wprowadzają „wymóg reali-
zacji inwestycji” oraz określają jego „zakres”. 
Natomiast wszelkie kwestie szczegółowe okre-
ślają strony – gmina oraz inwestor prywatny – 
w umowie urbanistycznej. Według art. 37i ust. 5 
u.p.z.p. umowa urbanistyczna określa się 
w szczególności – zgodnie z miejscowym pla-
nem rewitalizacji – zakres, specyfikację tech-
niczną i termin wykonania niezbędnych robót 
budowlanych oraz termin przekazania gminie 
wybudowanych obiektów lub urządzeń. Umowa 
urbanistyczna konkretyzuje i operacjonalizuje 
ustalenia miejscowego planu rewitalizacji.

Organy gminu powinny konstruować „wymóg 
realizacji inwestycji” z zachowaniem wymogu, 
o którym mowa w art. 37i ust. 4 ustawy, a mia-
nowicie: „Wymiar zobowiązań, o których mowa 
w ust. 1, jest proporcjonalny do wzrostu warto-
ści nieruchomości w wyniku uchwalenia albo 
zmiany miejscowego planu rewitalizacji”. Wy-
móg ten nakazuje zachowanie „proporcjonalno-
ści” pomiędzy dwoma wielkościami ekonomicz-
nymi: (1) wzrostem wartości rynkowej 
nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany 
planu oraz (2) wartością infrastruktury uzupeł-
niającej. Podstawą do ustalenia owej „propor-
cjonalności” jest więc operat szacunkowy opra-
cowany przez uprawnionego rzeczoznawcę. 
Jeżeli z operatu wynika, że wartość rynkowa 
nieruchomości wzrosła np. o 15%, to znaczy, że 
wartość infrastruktury uzupełniającej powinna 
wynosić nie więcej niż 15% wartości infrastruk-
tury głównej (inwestycji prywatnej). Nie da się 
jednak na etapie sporządzania projektu miejsco-
wego planu rewitalizacji przewidzieć wskaza-
nych procesów ekonomicznych, a już z pewno-
ścią ich rynkowej wartości. Dlatego ustalenia 
miejscowego planu rewitalizacji powinny się 
koncentrować na wskazaniu „zakresu” warunku 
realizacji inwestycji, zaś umowa urbanistyczna 
powinna ów „zakres” konkretyzować i operacjo-
nalizować uwzględniają wymóg z art. 37i ust. 3 
ustawy planistycznej.

WNIOSKI

Analiza normatywna wskazanych źródeł, 
a w szczególności przepisu art. 37g ust. 2 usta-
wy o planowaniu o zagospodarowaniu prze-
strzennym, prowadzi do następujących konkluzji:
•  zakres przedmiotowy upoważnienia ustawo-

wego do uchwalenia miejscowego planu  
rewitalizacji jest szerszy od zakresu przed-
miotowego upoważnienia ustawowego do 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego o elementy określone 
w art. 37g ust. 2 ustawy;

•  należy jednak dodać, że nie wszystkie ele-
menty treściowe, o których mowa w art. 37g 
ust. 2 ustawy stanowią novum dla porządku 
prawnego; niektóre kwestie mogą być bo-
wiem przedmiotem ustaleń miejscowego pla-
nu rewitalizacji na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 
u.p.z.p.; w tym zakresie nowelizacja przepi-

sów u.p.z.p. pełni funkcję edukacyjną i infor-
macyjną, i wskazuje gminom na możliwość 
innej wykładni prawa, natomiast jej funkcja 
normatywna jest ograniczona, gdyż powiela 
treść art. 15;

•  warto podkreślić, że niektóre elementy tre-
ściowe, o których mowa w art. 37g ust. 2 
ustawy stanowią novum dla porządku praw-
nego i istotnie „poszerzają” i „pogłębiają” in-
terwencję władzy lokalnej.

Element treściowy: Przepis: Komentarz:

Zasady kompozycji przestrzennej nowej zabu-
dowy i harmonizowania planowanej zabudowy 
z zabudową istniejącą

art. 37g ust. 2  
pkt 1 u.p.z.p.

Przepis nie wprowadził „nowości” nor-
matywnej, jest obojętny dla „szeroko-
ści” i „głębokości” interwencji władzy 
lokalnej, gdyż wcześniej mogła ona 
mieć jednakowy charakter i kształt.

Ustalenia dotyczące charakterystycznych cech 
elewacji budynków

art. 37g ust. 2  
pkt 2 ustawy

Przepis częściowo wprowadził „no-
wość” normatywną, „poszerzył” i „po-
głębił” interwencję władzy lokalnej 
o nowe rozwiązania prawne.

Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania i wyposażenia terenów przestrzeni pu-
blicznych, w tym urządzania i sytuowania ziele-
ni, koncepcji organizacji ruchu na drogach 
publicznych oraz przekrojów ulic

art. 37g ust. 2  
pkt 3 ustawy

Przepis częściowo wprowadził „no-
wość” normatywną, „poszerzył” i „po-
głębił” interwencję władzy lokalnej 
o nowe rozwiązania prawne.

Zakazy i ograniczenia dotyczące działalności 
handlowej lub usługowej

art. 37g ust. 2  
pkt 4 ustawy

Przepis wprowadził „nowość” norma-
tywną, istotnie „poszerzył” i „pogłębił” 
interwencję władzy lokalnej o nowe roz-
wiązania prawne.

Maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów 
handlowych, w tym obszary rozmieszczenia 
obiektów handlowych o wskazanej w planie 
maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich do-
puszczalną liczbę

art. 37g ust. 2  
pkt 5 ustawy

Przepis częściowo wprowadził „no-
wość” normatywną, „poszerzył” i „po-
głębił” interwencję władzy lokalnej 
o nowe rozwiązania prawne.

Zakres niezbędnej do wybudowania infrastruk-
tury technicznej, społecznej lub lokali - w przy-
padkach, o których mowa w art. 37i.

art. 37g ust. 2  
pkt 6 ustawy

Przepis wprowadził „nowość” norma-
tywną, istotnie „poszerzył” i „pogłębił” 
interwencję władzy lokalnej o nowe roz-
wiązania prawne.



„Łopata zamiast karabinu”?  
Organizacje proobronne w systemie 
bezpieczeństwa narodowego Polski
"Shovel instead of a gun"? Defense organizations  
in the national security system of Poland
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powszechnej oraz historii prawa; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii polskiego 
samorządu terytorialnego, szczególnie instytucji zarządu komisarycznego w okresie międzywojennym. 

Konflikt militarny na Ukrainie i niepewna sytuacja polityczna na świecie sprawiają, że dużym zainteresowaniem zaczyna-
ją cieszyć się organizacje o charakterze proobronnym, głównie militarnym. Liczebność ich członków systematycznie 
wzrasta, natomiast system szkoleń powoduje zwiększenie ich potencjału, co kolejno prowadzi do pytania o możliwość 
jego wykorzystania przez władze państwowe w sytuacji zagrożenia lub zaangażowania w trakcie pokoju. Czy organizacje 
proobronne stanowią realą siłę w sytuacji konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej? Czy możliwe jest ich odpowiednie 
wykorzystanie?

The military conflict in Ukraine and the precarious political situation in the world make the organizations of a pro-defense 
profile more and more popular. The number of their members is systematically increasing, while the training system in-
creases their potential, which in turn leads to the question of whether it can be used by state authorities in an emergency 
or in peace. Are pro-bono organizations a real force in a situation of armed conflict or a natural disaster? Is it possible to 
use them appropriately?
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Od kilku lat można zaobserwować wzmożoną 
aktywność organizacji o charakterze proobron-
nym, głównie militarnym, które zasilane są sze-
rokim strumieniem młodzieży poszukującej al-
ternatywnych form działalności lub podążającej  
za ogólnoświatowym trendem. Wydarzenia na 
Ukrainie z 2014 roku i związany z nimi strach 
przed konfliktem zbrojnym spowodował wzrost 
nastrojów nacjonalistycznych1 i powszechniej-
sze nawiązywanie do wartości patriotycznych, 
przez co coraz większą popularnością zaczęły 
cieszyć się organizacje paramilitarne. Zostały 
one dostrzeżone także przez rząd, przymierzają-
cy się do wprowadzenia nowej formacji wojsko-
wej – Wojsk Obrony Terytorialnej i dodatkowo  
próbujący wykorzystać potencjał organizacji 
pozarządowych. Te z nadzieją patrzyły na plany 
Ministerstwa Obrony Narodowej, widząc szansę 
na połączenie sił wszystkich stowarzyszeń pro-
obronnych i włączenie ich do systemu bezpie-
czeństwa narodowego. Takie rozwiązanie nie-
śmiało zaczyna przebijać się do świadomości 
decydentów, choć według Grzegorza Matyasi-
ka, ppłk rezerwy i prezesa Stowarzyszenia 
ObronaNarodowa.pl, rząd zaoferował „łopatę 
zamiast karabinu”2.

Stowarzyszenia o charakterze militarnym są or-
ganizacjami proobronnymi, jednak takie ujęcie, 

choć poprawne, jest niepełne. Formacje parami-
litarne stanowią jedynie najbardziej jaskrawy 
przykład organizacji obronnościowych, ale są 
tylko elementem większej całości. Pod określe-
niem organizacji proobronnych kryje się szereg 
zrzeszeń o różnorodnym profilu działalności, 
który generalnie wpisuje się w zakres zadań re-
alizowanych w ramach zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. Ich definicję można zna-
leźć w kilku publikacjach z zakresu wojskowości 
i bezpieczeństwa państwa, a na ich podstawie 
i skrótowo można stwierdzić, że organizacją 
proobronną jest „dobrowolne, zarejestrowane 
zrzeszenie osób, działające na podstawie prze-
pisów prawa i realizujące zadania z zakresu 
wspierania funkcji organizacyjnych, wycho-
wawczych, ratunkowych i obronnych państwa 
poprzez łączenie osobistych zainteresowań i za-
miłowań obywateli z szeroko pojętym interesem 
społecznym”3. Można również znaleźć kilka ka-
tegorii zrzeszeń non profit w zależności od ro-
dzaju podejmowanych działań i za autorami ra-
portu opracowanego przez Instytut Sobieskiego 
należy wyróżnić organizacje ratownicze, eduka-
cyjno-kulturalno-wychowawczo-sportowe, by-
łych wojskowych i kombatantów oraz paramili-
tarne4. Niektóre z organizacji łączą cechy kilku 
z tych grup, jak na przykład związki strzeleckie, 

1  Na temat nacjonalizmu w kontekście bezpieczeństwa patrz w: J. Kojkoł, Nacjonalizm a bezpie-
czeństwo [w:] Bezpieczeństwo Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, s. 9–22.

2  D. Flis, Polska paramilitarna [w:] "http://wyborcza.pl/1,75248,18657950,polska-paramilitarna.
html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze&disableRedirects=true" 
http://wyborcza.pl/1,75248,18657950,polska-paramilitarna.html?utm_source=facebook.com&utm_me-
dium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze&disableRedirects=true (dostęp 20.04.2017 r.).

3  Leksykon wiedzy wojskowej, wyd. MON, Warszawa 1979, s. 288; Mała encyklopedia wojskowa, t.2, 
Warszawa 1970, s. 539–540; Ł. Dryblak, Definicja i typologia organizacji proobronnej [w:]  
P. Soloch, P. Żurawski vel Grajewski, Ł. Dryblak, Organizacje proobronne w systemie bezpie-
czeństwa państwa. Charakterystyka wybranych armii państw europejskich na tle armii polskiej, 
Warszawa 2015, s. 10–11.

4  Ł. Dryblak, Definicja…, [w:] op. cit., s. 11.
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harcerskie oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Ogól-
na liczba podmiotów i zarazem ich różnorod-
ność dowodzą nie tylko o rosnącej odpowie-
dzialności obywateli za swoją miejscowość 
i państwo, ale też o sile idei społeczeństwa oby-
watelskiego. Członkowie organizacji proobron-
nych realizują cele z zakresu bezpieczeństwa 
prowadząc swoją aktywność w kilku podstawo-
wych jego obszarach, na przykład militarnym, 
ekologicznym, społecznym oraz ratunkowym. 
Włączenie ich do grona państwowych podmio-
tów wykonujących podobne zadania byłoby mi-
lowym krokiem w kierunku reorganizacji i uno-
wocześnienia całego systemu, jednak 
wymagałoby to poważnych, długotrwałych 
i kosztownych reform na poziomie struktural-
nym. Konieczne stałoby się także dopasowanie 
odpowiednich środków nadzoru oraz zbudowa-
nie systemu dowodzenia i planu finansowania, 
aby móc w pełni wykorzystać potencjał organi-
zacji pozarządowych.

Współcześnie kształtująca się polityka między-
narodowa oraz dynamicznie zmieniająca sytu-
acja militarna na świecie spowodowały spadek 

poczucia bezpieczeństwa5, a to natomiast do-
prowadziło do zintensyfikowania publicznej de-
baty na ten temat, czego dowodem jest szereg 
publikacji naukowych6. Wśród licznych definicji 
pojęcia bezpieczeństwa trudno jest wybrać tę 
najlepszą, ponieważ wszyscy autorzy w podob-
ny sposób rozumieją to zagadnienie i zgodnie 
stwierdzają, iż jest to stan braku zagrożenia  
zewnętrznego oraz wewnętrznego, presji poli-
tycznej i gospodarczej, możliwość swobodnego 
rozwoju, a także poczucie występowania wy-
starczającej ochrony przed zagrożeniami7. Za-
spokojone muszą być przy tym elementarne 
potrzeby – „istnienia, pewności przetrwania, 
stabilności i zadowolenia”8. Podstawowymi 
składnikami bezpieczeństwa są natomiast „gwa-
rancje nienaruszalnego przetrwania danego pod-
miotu oraz swobody jego rozwoju”9 i tylko 
w przypadku jednoczesnego zaistnienia tych 
dwóch elementów możemy mówić o bezpie-
czeństwie. Terminy te nie są jednak równorzęd-
ne, ponieważ zawsze najważniejsza będzie gwa-
rancja przetrwania, jako fundament, na którym 
opiera się możliwość nieskrępowanej ewolucji10. 

5  Wiesław Czuba zauważa nawet, iż „totalny brak bezpieczeństwa współczesnej cywilizacji stał 
się faktem”; W. Czuba, Bezpieczeństwo a środowisko lokalne [w:] Bezpieczeństwo – ujęcie kom-
pleksowe…, s. 40.

6  Na temat bezpieczeństwa zbiorowości oraz państwa patrz np. w: Bezpieczeństwo – ujęcie kom-
pleksowe, pod red. Z Grzywny, Katowice 2012; Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecz-
nych, pod red. W. J. Maliszewskiego, Bydgoszcz 2005; Bezpieczeństwo kryzysowe, pod red. M. 
Kozińskiego, Gdańsk 2010; Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesach globalizacji, pod 
red. J. Knopka, D. J. Mierzejewskiego, Piła 2006; Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia 
i determinanty zmian, red. naukowa A. Chabasińska, Z. Czachór, Warszawa 2016; Bezpieczeństwo 
Polski – aspekty zewnętrzne i wewnętrzne. Materiały z konferencji, Gdańsk 2007; Bezpieczeń-
stwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. naukowa K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandro-
wicz, Warszawa 2011; Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. naukowa E. Ura, S. Pieprzny, 
Rzeszów 2015; Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb. Ujęcie 
ogólne, red. naukowa R. Kalinowski, Siedlce 2010. 

7  W. Łepkowski, Bezpieczeństwo we współczesnym świecie [w:] Bezpieczeństwo i obronność…, s. 10; 
8  J. Kunikowski, Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa [w:] Bezpie-
czeństwo człowieka…, s. 170.

9 Cyt. za: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku…, s. 15.
10 Por. Ibidem, s. 16.
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Współcześnie, w czasach globalizacji zapewnie-
nie stałego postępu stało się priorytetem państw, 
które mimo zawartych militarnych i gospodar-
czych sojuszy konkurują ze sobą o lepszą po- 
zycję na arenie międzynarodowej. Natomiast  
nawet chwilowy przestój może doprowadzić  
do niepokojów społecznych i utraty poczucia  
bezpieczeństwa, ponieważ, jak stwierdził Jerzy 
Stańczyk, „istotą opartego na gwarancjach nie-
naruszalnego przetrwania i swobodach rozwojo-
wych bezpieczeństwa jest pewność. Pewność 
jest bowiem warunkiem obu tych składników, 
a może być ona obiektywna lub subiektywna. 
Bezpieczeństwo w syntetycznym ujęciu można 
więc określić jako obiektywną pewność gwaran-
cji nienaruszalnego przetrwania i swobód roz-
wojowych”11. 

Prezydent Lech Kaczyński stwierdził, iż „kształ-
towanie polityki w zakresie bezpieczeństwa na-
rodowego jest jednym z najważniejszych zadań 
współczesnego państwa […]”12, tak samo jak 
poczucie bezpieczeństwa należy do kategorii 
podstawowych potrzeb człowieka13. W przy-
padku bezpieczeństwa narodowego wcześniej 
przedstawiona definicja bezpieczeństwa musi 
być poszerzona o aspekt gospodarczy, ekolo-
giczny, militarny, kulturowy, naukowo-technicz-
ny oraz ekonomiczny, a więc powiązana jest 
z ogólnym rozwojem cywilizacyjnym państwa14. 
W związku z tym niezbędna stała się współpraca 
między państwami, prowadzenie wspólnej poli-
tyki gospodarczej, zawieranie sojuszy, przez co 
pojęcie bezpieczeństwa zyskało nowe wymiary 

– regionalny (np. europejski) oraz międzynaro-
dowy. Bezpieczeństwo międzynarodowe rozu-
miane jest jako „suma i rezultat bezpieczeństwa 
każdego oddzielnie i wszystkich państw człon-
kowskich społeczności międzynarodowej”15, 
przy czym wskazuje się, iż podstawowym ce-
lem państw i narodów pozostaje ciągle zabez-
pieczenie własnego interesu16. 

Należałoby zaznaczyć, iż przez konsekwencje 
położenia geopolitycznego Polski przez ostatnie 
400 lat jako naród wykształciliśmy naturalną 
zdolność do samoorganizowania się w poczu-
ciu zagrożenia. Stąd wynikał na przykład świato-
wy fenomen z okresu II wojny światowej w po-
staci Polskiego Państwa Podziemnego oraz 
Armii Krajowej. Profesor Józef Marczak stwier-
dził wprost, iż „Polska leży w takim miejscu, że 
zawsze coś się może zdarzyć”17, a „elity znisz-
czyły polską armię”18. Uważa on, że postawienie 
na profesjonalną, ale nieliczną, bo zaledwie stu-
tysięczną armię nie sprawdzi się w sytuacji kon-
fliktu zbrojnego. Zaobserwować można, że 
współczesna wojna prowadzona jest przy wy-
korzystaniu przede wszystkim lotnictwa i artyle-
rii, jednak prędzej czy później musi nastąpić 
faktyczne zajęcie terenu, do czego niezbędne są 
zasoby ludzkie. Doskonałymi przykładami są 
wojny w Wietnamie, Iraku, Afganistanie i Syrii, 
gdzie najnowsze technologie przegrały (lub 
przegrywają) z dobrze zorganizowanymi od-
działami partyzanckimi, które nękały swojego 
przeciwnika. W sytuacji zagrożenia militarnego 
Polski, nawet gdyby nasza armia dysponowała 

11 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 19.
12 L. Kaczyński, Przedmowa [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku…, s. 6.
13 Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe…, s. 40.
14 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku…, s. 19.
15 Cyt. za: Ibidem.
16 Ibidem.
17  W. Chełchowski, A. Czuba, Militarni – już wojskowi czy jeszcze cywile. Polskie organizacje 

proobronne, Warszawa 2016, s. 29. 
18 Ibidem, s. 31.
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najlepszym sprzętem wojskowym, to w poje-
dynkę nie ma ona szans w obliczu globalnego 
zagrożenia. Stąd pojawił się pomysł, aby nasze 
możliwości bojowe oprzeć nie tylko o regularną 
armię, ale także o oddziały Wojsk Obrony Tery-
torialnej, które mogłyby w skuteczny sposób 
odstraszyć potencjalnego agresora, albo uwi-
kłać go długą i wyczerpującą wojnę partyzancką 
na jego tyłach. Nie byłaby to światowa nowość, 
ponieważ podobne rozwiązania funkcjonują 
w niektórych państwach Europy oraz, podając 
najbardziej charakterystyczny przykład, w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie z powodzeniem wy-
korzystywana jest Gwardia Narodowa. J. Mar-
czak wskazał, że dotychczasowy brak podobnej 
formacji w Polsce jest wynikiem uwarunkowań 
historycznych i ciągłego deficytu elit. W sytuacji 
„słabych sił operacyjnych i społeczeństwa, któ-
re się samo organizuje […] rząd powinien ska-
kać z radości, że ludzie garną się do obrony oj-
czyzny, i wykorzystać ten ruch w takiej formie 
organizacyjnej, jaka jest znana światu od daw-
na. I przede wszystkim skuteczna”19. Innego 
zdania jest na przykład gen. Bogusław Pacek, 
który co prawda „zakochał się” w organizacjach 
proobronnych, ale na chłodno analizuje sytuację 
wojenną na świecie i zauważa, że ewentualny 
udział formacji paramilitarnych w konflikcie 
zbrojnym byłby ostatecznością i przede wszyst-
kim powinniśmy postawić na najnowsze tech-
nologie i wyszkolenie żołnierzy20. Wtóruje mu 
gen. Stanisław Koziej, który zauważył też, że 

sytuacja polskiej armii jest o wiele lepsza niż się 
o niej mówi21.

Wśród polskiej generalicji oraz polityków toczy 
się spór o właściwe ujęcie organizacji proobron-
nych w systemie obrony terytorialnej w sytuacji 
zagrożenia państwa. Pojawiają się głosy mówią-
ce o tym, że nie należy wiązać planów z organi-
zacjami strzeleckimi, a raczej postawić na profe-
sjonalną i liczną obronę terytorialną podległą 
dowództwu wojskowemu22. Wydaje się jednak, 
iż przeważają opinie, aby potencjał organizacji 
dobrze wykorzystać przy ukierunkowaniu ich 
celów na realizację zadań w czasie wojny, ale 
także pokoju. 

Rewolucję na tym polu przyniósł 2015 rok, kiedy 
to szeroka debata z poziomu rządowego przeszła 
na stopień mediów i tak trafiła do społeczeństwa. 
To właśnie wtedy większość osób dowiedziała 
się w ogóle o istnieniu organizacji proobronnych, 
a część zainteresowanych zweryfikowała swoją 
wiedzę na ich temat. Z inicjatywy rządu odbył się 
pierwszy i największy kongres organizacji pro-
obronnych (ok. 120 organizacji)23, podczas któ-
rego powołano do istnienia Federację Organizacji 
Proobronnych, natomiast na poziomie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych powstało Biuro ds. 
Organizacji Proobronnych. Celem Federacji jest 
przede wszystkim wspieranie systemu zarządza-
nia kryzysowego i obronnego państwa, a także 
prowadzenie działalności edukacyjno-wycho-
wawczej24. W skład tej organizacji weszło siedem 

19 Ibidem, s. 38.
20 Ibidem, s. 24–25.
21 Ibidem, s. 47.
22 Ibidem, s. 34.
23  Ł. Dryblak, Organizacje proobronne a państwo polskie, 1989–2015 [w:] P. Soloch, P. Żurawski 

vel Grajewski, Ł. Dryblak, op. cit., s. 30.
24  M. Schwarzgruber, Powstała Federacja Organizacji Proobronnych [w:]  HYPERLINK "http://www.

polska-zbrojna.pl/home/articleshow/15466?t=powstala-federacja-organizacji-proobronnych" 
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/15466?t=powstala-federacja-organizacji-pro-
obronnych (dostęp 20.04.2017)
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największych zrzeszeń – pięć związków strzelec-
kich, Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akade-
micka oraz Stowarzyszenie FIA (Fideles et In-
structi Armis, czyli Wierni w Gotowości pod 
Bronią). Do struktury nie wstąpiło Stowarzysze-
nie ObronaNarodowa.pl, które wcześniej rozpro-
pagowało słynne hasło J. Marczaka – „odbuduj-
my Armię Krajową”25, przygotowując jedno- 
cześnie profesjonalny raport na temat obrony  
terytorialnej w Polsce wraz z własnymi propozy-
cjami zorganizowania systemu. Te mijały się 
z wizją wysnuwaną przez ministerstwo26, bo, jak 
to stwierdził gen. Bogusław Pacek, „oni mają ob-
raz wojny z czasów II wojny światowej”27. Dlate-
go stowarzyszenie niezależnie od władz rządo-
wych z sukcesem wciela w życie program 
dotyczący powołania Lekkiej Piechoty Obrony 
Narodowej (wcześniej Terytorialnej), co jednak 
spotyka się z uznaniem Biura ds. Organizacji Pro-
obronnych28.

Jeżeli chodzi o liczebność organizacji proobron-
nych w Polsce, to rozbieżne dane nie pozwalają 

określić nawet przybliżonej liczby ich członków. 
Przedstawiane są informacje, że tylko strzelcy li-
czą od 10 00029 do aż 60 00030 osób, a przez to, 
że udział w organizacjach jest dobrowolny i raczej 
nieregularny, to niemożliwe jest jasne stwierdze-
nie, ilu członków faktycznie angażuje się w pracę 
swojego stowarzyszenia, ilu figuruje jedynie na 
listach obecności oraz jaki stopień wyszkolenia 
reprezentują31. Ogólna liczba członków wszyst-
kich organizacji proobronnych może oscylować 
nawet wokół 1 000 00032. Ujarzmienie tego ży-
wiołu przez rząd przynosi już korzyści nie tylko 
samym organizacjom, ale także państwu, a w wy-
miarze lokalnym może przynieść także samorzą-
dom, po włączeniu organizacji proobronnych do 
systemu zarządzania kryzysowego33. 

Należy zaznaczyć, iż niektóre organizacje poza-
rządowe już realizują cele z zakresu bezpieczeń-
stwa publicznego i włączone są do zintegrowa-
nego systemu ratowniczego. Trzeba w tym 
miejscu wspomnieć o takich organizacjach jak 
na przykład GOPR, TOPR, WOPR, OSP, ZHP 

25  „Odbudujmy Armię Krajową!” – założenia kampanii społecznej [w:]  HYPERLINK "https://www.
obronanarodowa.pl/content/odbudujmyak.html" https://www.obronanarodowa.pl/content/odbuduj-
myak.html (dostęp 24.04.2017).

26   W. Chełchowski, A. Czuba, op. cit., s. 21.
27  Ibidem.
28  Patrz wpisy na oficjalnym profilu Biura na portalu Facebook: https://www.facebook.com/pro-

obronni/?ref=ts&fref=ts.
29   W. Chełchowski, A. Czuba, op. cit., s. 15.
30  Krajowy System Obrony Narodowej, s. 10 [w:]  HYPERLINK "https://www.obronanarodowa.pl/down-

load/KSON.PDF" https://www.obronanarodowa.pl/download/KSON.PDF (dostęp 20.04.2017)
31  Ten ostatni problem zostanie rozwiązany poprzez system szkoleń i egzaminów, przed którymi 

staną organizacje proobronne, które następnie otrzymają „Paszport do współpracy pododdziałów 
organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”, będący dokumentem do-
wodzącym o nabytej wiedzy i umiejętnościach; Patrz w: Informacje ogólne o programie „PASZ-
PORT” [w:]  HYPERLINK "http://bdsp.wp.mil.pl/pl/25.html" http://bdsp.wp.mil.pl/pl/25.html 
(dostęp 24.04.2017).

32  Na przykład ZHP – ok. 90 000 członków, OSP – ok. 680 000 członków, LOK (Liga Obrony Kraju) 
– ok. 50 000 członków i wiele innych; Ł. Dryblak, Organizacje proobronne… [w:] P. Soloch,  
P. Żurawski vel Grajewski, Ł. Dryblak, op. cit., s. 23.

33  Na temat zarządzania kryzysowego patrz np. w: J. Pilżas, Zarządzanie kryzysowe, Szczecin 
2007; Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, pod red. G. Sobolewskiego, 
D. Majchrzaka, Warszawa 2011. 

34  Z. Zamiar, Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa, Wrocław 2013, s. 27.
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i PCK34. Ich możliwości przy odpowiednim dofi-
nansowaniu ze strony państwa są wykorzysty-
wane do ratowania ludzkiego życia i mienia, 
a także do pomocy humanitarnej w sytuacji wy-
stąpienia klęsk żywiołowych. Wśród nich najlicz-
niejsza i najlepiej zorganizowana jest Ochotnicza 
Straż Pożarna, posiadająca rozbudowaną struk-
turę terenową, bo liczącą ok. 16 500 jednostek 
straży pożarnej (4 306 jest włączonych do Krajo-
wego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego), w któ-
rych zrzeszonych jest ok. 680 000 osób35. 

To właśnie na strukturze OSP mógłby wzorować 
się system organizacji strzeleckich. Ich członko-
wie dysponują doskonałym rozeznaniem w tere-
nie, znają jego słabe jak i mocne strony oraz 
mieszkańców, a ta wiedza jest niezbędna do 
prawidłowo prowadzonego rozpoznania w sytu-
acji konfliktu zbrojnego. Przygotowując się do 
tego ewentualnego zagrożenia stowarzyszenia 
zrzeszone w Federacji Organizacji Proobronnych 
mają możliwość nawiązania współpracy z naj-
bliższymi jednostkami wojskowymi w celu prze-
prowadzenia szkoleń lub wspólnych ćwiczeń, 
a ta kooperacja układa się coraz lepiej. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby funkcjonowanie 
przynajmniej jednego oddziału formacji strze-
leckiej w każdej gminie i umożliwienie włączenia 
jej do systemu zarządzania kryzysowego na 

podstawie wcześniej sporządzonej umowy. Ta-
kie rozwiązanie spotyka się czasem z niechęcią 
władz, które nie dostrzegają możliwości jakie 
daje im potencjał organizacji proobronnych. Ist-
nieją jednak pozytywne przykłady, kiedy strzelcy 
pomagają przy organizacji lokalnych festynów, 
uroczystości patriotycznych, zabezpieczają im-
prezy masowe, jak na przykład podczas Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie36, a zimą wy-
szukują osoby bezdomne37. Podczas pokoju 
organizacje proobronne można także zaangażo-
wać do prowadzenia szkoleń dla rezerwistów, 
akcji wychowawczych dla młodzieży szkolnej, 
do kierowania ruchem drogowym, czy też zaan-
gażować ich podczas klęsk żywiołowych do po-
mocy przy ewakuacji ludności, ochrony mienia 
i usuwania skutków zagrożeń. Takie rozwiązania 
już są wprowadzane, jednak ich skala sprawia, 
że samorządy, które decydują się na nawiązanie 
współpracy, wciąż stanowią wyjątek. 

Właściwe wykorzystanie rosnącego potencjału 
formacji strzeleckich zależy nie tylko od nich sa-
mych i ich ciągłego dążenia do profesjonaliza-
cji38, ale przede wszystkim od władz samorządo-
wych i próby nowocześniejszego spojrzenia na 
organizacje pozarządowe, które posiadają wszel-
kie atrybuty, aby stać się pełnoprawnymi partne-
rami w systemie zarządzania kryzysowego.  

35  Ibidem, s. 32; Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych [w:]  HYPERLINK "https://mswia.gov.pl/pl/
bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-Straze-Pozarne.html" https://mswia.gov.pl/pl/
bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-Straze-Pozarne.html (dostęp 24.04.2017); OSP 
w liczbach [w:]  HYPERLINK "http://www.zosprp.pl/files/news/430/OSPwliczbach.pdf" http://www.
zosprp.pl/files/news/430/OSPwliczbach.pdf (dostęp 24.04.2017).

36  Patrz oficjalny profil Federacji Organizacji Proobronnych na portalu Facebook:  HYPERLINK "ht-
tps://www.facebook.com/inicjatywaproobronna/" https://www.facebook.com/inicjatywaproobron-
na/. 

37  W. Chełchowski, A. Czuba, op. cit., s. 203.
38  Szerzej na temat profesjonalizacji organizacji pozarządowych patrz w: J. Stankiewicz,  

B. Seiler, Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych [w:]  
HYPERLINK "http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_27.pdf" http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_27.pdf (do-
stęp 24.04.2017).
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W obecnych czasach bezdomność nie jest już jak kiedyś wyłączną sprawą państw narodowych, lecz dotyczy całej Unii 
Europejskiej. Transnarodowość zjawiska, a jednocześnie silny związek między powinnościami władz lokalnych a prze-
ciwdziałaniem mu powinna skłaniać do refleksji nad wpływem władz lokalnych i regionalnych na to zjawisko w Unii Eu-
ropejskiej. W artykule poprzez analizę opinii Komitetu Regionów, starano się wskazać czy a jeżeli tak, to w jaki sposób 
instytucja ta wpływa na problem bezdomności w Unii Europejskiej.

Nowadays homelessness is not as before, a sole issue of nation states, but concern the whole the UE. Transnationality 
of the issue, and paralel strong conection between duties local government and homelessness prevention should lead to 
reflection on the influences local and regional authorities in the UE. In this paper, throught analisis opinions of Committee 
of Regions, we should indicate whether, and if so, how the Committee of Regions indicate on the problem of homeles-
sness in the UE.
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I. 

Wpływ zjawiska europeizacji na administrację pu-
bliczną i prawo administracyjne stanowi od kilkuna-
stu lat przedmiot zainteresowania nauki administracji 
i prawa administracyjnego1. W tym czasie badaniu 
poddano m.in. pojęcie europeizacji, przejawy i skutki 
wpływu regulacji unijnej w poszczególnych obsza-
rach nauki administracji i prawa administracyjnego 
dostrzegając między innymi, iż zjawisko to w zna-
czący sposób oddziałuje na organizację administra-
cji, źródła prawa administracyjnego, związanie admi-
nistracji prawem oraz sądową kontrolę administracji2. 
Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż wpływ europe-
izacji w aspekcie wertykalnym, tj. między prawem 
europejskim a prawem państw członkowskich jest 
dwukierunkowy co oznacza, iż oddziaływanie zacho-
dzi zarówno między prawem europejskim a prawami 
państw członkowskich jak i między prawem państw 
członkowskich a prawem europejskim3. W obszernej 
literaturze przedmiotu dotyczącej europeizacji rozu-
mianej jako wpływ prawa unijnego na prawo krajo-
we, na pewnym uboczu pozostają kwestie związane 
z wpływem państw członkowskich na prawo unijne. 
Jest to zresztą w pewnym sensie uzasadnione cha-
rakterem aktów prawa unijnego przez które przejawia 
się potrzeba ujednolicania i harmonizacji krajowych 
porządków prawnych. 

Warto w tym miejscu jednak wskazać również, iż po-
jęcie europeizacji może być rozumiane jako „wpływ 

prawa europejskiego praw człowieka na prawo 
państw europejskich (Konwencje Rady Europy i Kar-
ta Praw Podstawowych UE) i […] jako oddziaływanie 
prawa europejskiego, z wyłączeniem praw człowieka 
i praw podstawowych, a także swobód unijnych, na 
prawo państw europejskich”4. Oznacza to, iż europe-
izacji prawa nie można łączyć wyłącznie z wpływem 
regulacji unijnych na krajowe porządki/systemy 
prawne. Tę cechę europeizacji dostrzec można rów-
nież w odniesieniu do zjawiska bezdomności5. 

Wydaje się, że zjawisko bezdomności powinno pozo-
stawać w polu zainteresowania instytucji unijnych, 
również takich, które w zamyśle powinny stanowić 
głos przedstawicieli samorządowych władz lokal-
nych i regionalnych państw członkowskich6. Niniej-
szy artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytania czy 
przedmiotem prac Komitetu Regionów jest zjawisko 
bezdomności, a jeżeli tak, to jakie poglądy prezentuje 
Komitetu Regionów wobec tego problemu w UE?

II. 

W literaturze przedmiotu charakteryzując wpływ UE 
na polski samorząd terytorialny wskazuje się, że jest 
on – w sferze prawnej – stosunkowo niewielki, 
zwłaszcza stosując miarę oddziaływania prawnomię-
dzynarodowego z Europejską Kartą Samorządu Lo-
kalnego7 na czele. Wpływ UE w sferze samorządowej 
przejawia się w zakresie posiadania przez obywatela 

1  Patrz np. Europeizacja prawa administracyjnego, System prawa administracyjnego, t. 3,   
R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2014;  Europeizacja administracji pu-
blicznej, Zbiór studiów, I. Lipowicz (red.), Warszawa 2008; I. Lipowicz, Europeizacja admi-
nistracji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1, s. 15 i n.; 
tejże, Administracja polska wobec europeizacji [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe pro-
blemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 25 i n. 

2  I. Lipowicz, [w:] Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2009, s. 45.
3  D. Miąsik, A. Wróbel, Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty,  
[w:] R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Europeizacja prawa administracyjnego, 
System prawa administracyjnego, t. 3, Warszawa 2014, s. 12.

4 Ibidem, s. 17. 
5  A. Płoszka, Bezdomność a prawa człowieka, „Państwo i Prawo” 2015, nr 8, s. 37 i n.
6  Taka też zresztą była geneza tej instytucji: A. Doliwa-Klepacka, Z. Doliwa-Klepacki, Struk-
tura organizacyjna (instytucjonalna UE), Białystok 2009, s. 269. 



70  METROPOLITAN NR  2 (6)/2016

UE  biernego i czynnego prawa wyborczego w wybo-
rach do organów uchwałodawczych i wykonaw-
czych w gminie, klasyfikacji NUTS, funduszy euro-
pejskich oraz EUWT (Europejskiego Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej) a także obecnością przed-
stawicieli samorządów w Komitecie Regionów8. 

Komitet Regionów został utworzony na podstawie 
Traktatu z Maastricht z 1992 r. (działa od marca 1994) 
jako organ, obok Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
pełniący funkcje doradcze dla Parlamentu Europejskie-
go, Rady i Komisji9. Jego utworzenie taktuje się jako 
realizację zasady konsultowania społeczności lokal-
nych w sprawach ich dotyczących wyrażonej w art. 4 
ust. 6 EKSL10. Skoro 70 % unijnego prawodawstwa 
wpływa na regiony i gminy a samorząd terytorialny 
stanowi istotny filar demokracji w państwach człon-
kowskich, to istniała potrzeba utworzenia ciała repre-
zentującego interesy wspólnot samorządowych na 
poziomie unijnym11. Obecnie podstawę prawną jego 
funkcjonowania pełni art. 13 ust. 4 traktatu o UE12 i art. 
300 ust. 3 traktatu o funkcjonowaniu UE13 (TFUE). 
Zgodnie z treścią TFUE: „W skład Komitetu Regionów 
wchodzą przedstawiciele społeczności regionalnych 
i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczno-
ści regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni poli-
tycznie przed wybranym zgromadzeniem. Członków 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regio-

nów nie wiążą żadne instrukcje. Są w pełni niezależni 
w wykonywaniu swoich funkcji, w ogólnym interesie 
Unii (art. 300 ust. 3-4 TFUE). Pomimo różnej histo-
rycznie liczby członków Komitetu Regionów, obecnie 
ich liczba wynosi 350, a więc tylu na ile maksymalnie 
pozwala traktat o funkcjonowaniu UE14. Należy jednak 
pamiętać, iż liczba osób uprawniona do reprezentowa-
nia Komitetu jest dwa razy większa, bowiem obok 
członków Komitetu mianuje się również ich zastępców 
(w równej liczbie), na okres pięciu lat. W obecnej 
chwili reprezentacja Polski wynosi 21 członków15  
(i 21 zastępców) ustalonych przez Komisję Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego16. „Każdy członek, 
który nie może wziąć udziału w sesji plenarnej, może 
być reprezentowany przez zastępcę ze swojej delega-
cji krajowej, także na okres ograniczony do określo-
nych dni sesji plenarnej. […] Każdy członek, który nie 
może wziąć udziału w posiedzeniu komisji lub w jakim-
kolwiek innym posiedzeniu zatwierdzonym przez Pre-
zydium, może być reprezentowany przez innego człon-
ka lub zastępcę ze swojej delegacji krajowej, grupy 
politycznej lub grupy międzyregionalnej”17. 

W swoich działaniach Komitet kieruje się trzema za-
sadami: wielopoziomowego sprawowania rządów, 
bliskości oraz pomocniczości18. Prawną formą dzia-
łania, którą posługuje się Komitet jest opinia. Opinie 
nie mają jednak charakteru wiążącego19. „Parlament 

7  Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607. 
8  Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 
99-100.

9 Artykuł 13 ust. 4 Traktatu z Maastricht. 
10  A. Zawidzka-Łojek, [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III. Art. 223-358, Komentarz do art. 300 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lex/el.

11  Por. http://cor.europa.eu/pl/about/Pages/key-facts.aspx (dostęp: 14.06.2017)
12 Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.
13 Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.
14 Art. 301 TFUE.
15  Decyzja z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiająca skład Komitetu Regionów, Dz. Urz. UE. L. 

z 2014 r. Nr 365, poz. 143. 
16  Por. ustawa z dnia 6 marca 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 

o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Dz. U. 
Nr 90, poz. 759.

17  Artykuł 5 Regulaminu wewnętrznego, Dz. Urz. UE. L. z 2014 r. Nr 65, poz. 41. 
18 http://cor.europa.eu/pl/about/Pages/key-facts.aspx (dostęp: 17.06.2017)
19  J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 179.



METROPOLITAN NR 2 (6)/2016  71

Europejski, Rada lub Komisja wyznaczają Komiteto-
wi, jeśli uznają to za niezbędne, termin na dostarcze-
nie opinii, który nie może być krótszy niż miesiąc od 
daty otrzymania przez przewodniczącego powiado-
mienia w tej sprawie. Po upływie wyznaczonego ter-
minu brak opinii nie stanowi przeszkody w podjęciu 
dalszych działań. […] Może on wydawać opinie 
z własnej inicjatywy, w przypadkach, gdy uzna to za 
stosowne” (art. 307 TFUE). Projekt opinii przygoto-
wuje jeden z członków Komitetu – sprawozdawca, 
zasięgając przy tym opinii zainteresowanych stron. 
Tak przygotowany projekt opinii poddawany jest pod 
dyskusję a następnie przyjmowany przez właściwą 
komisję Komitetu Regionów, aby następnie zostać 
poddanym pod dyskusję i głosowanie na Zgroma-
dzeniu Plenarnym Komitetu Regionów20. 

Działalność opiniodawcza Komitetu Regionów wy-
wiera znaczący wpływ na działalność instytucji unij-
nych. Wyróżnia się cztery rodzaje takiego wpływu: 
konkretne propozycje Komitetu Regionów zostają 
włączone do ostatecznej wersji aktu prawnego; zale-
cenia polityczne Komitetu Regionów zostają uwzględ-
nione w proponowanych przepisach prawnych lub 
w toku procedur ustawodawczych; czyni się wzmian-
kę o wkładzie Komitetu Regionów podczas bieżących 
debat politycznych; czyni się wzmiankę na temat sta-
nowiska Komitetu Regionów w innych dokumentach 
UE, np. w rezolucjach Parlamentu Europejskiego21. 

Komitet od początku swojej działalności podejmował 
również tematy społeczne22. „Doświadczenie i wie-
dza praktyczna zbiorowości regionalnych i lokalnych 
musi być wykorzystana przez inne instytucje Unii 
Europejskiej w sposób pozwalający na wspólne roz-
wiązanie najważniejszych problemów”23.

III. 

Bezdomność stanowi poważny problem społeczny 
i indywidualny we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej, o czym świadczą różnorodne modele przeciw-
działania i pomocy osobom bezdomnym24. Bezdom-
ność oczywiście sama w sobie stanowi źródło wielu 
problemów (jest również ich skutkiem)25. Bezdom-
ność traktować można jako nawarstwienie różnorod-
nych problemów, z czego najwidoczniejszym przeja-
wem jest „brak domu” – por. niżej. Traktując bez- 
domność w kategorii problemu społecznego i indywi-
dualnego należy pamiętać o dynamice zjawiska i jego 
wielopostaciowości. Cechy te wpływają na konstru-
owane współcześnie definicje tego niekorzystnego 
zjawiska społecznego. Wskazać należy tu przede 
wszystkim Europejską Typologię Bezdomności i Wy-
kluczenia Mieszkaniowego (ETHOS) stworzoną przez 
FEANTSA – Federację Narodowych Organizacji Pra-
cujących na rzecz Ludzi Bezdomnych.  „Punktem 
wyjścia dla Typologii ETHOS jest założenie, że istnieją 
trzy domeny, które konstytuują «dom». Brak którejś 
z domen oznacza bezdomność. Posiadanie domu 
oznacza posiadanie odpowiedniego schronienia 
(przestrzeni) przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi (domena fizyczna), w którym można 
zachować prywatność i czerpać satysfakcję z relacji 
społecznych (domena społeczna) i do którego zajmo-
wania posiada się tytuł prawny (domena prawna). 
Wykluczenie z jednej lub kilku domen wyznacza czte-
ry podstawowe kategorie koncepcyjne, które należy 
rozumieć jako brak domu: brak dachu nad głową, 
brak mieszkania, niezabezpieczone mieszkanie oraz 
nieodpowiednie mieszkanie. ETHOS zatem jest klasy-
fikacją ludzi bezdomnych według ich warunków/sytu-
acji mieszkaniowej. Cztery główne kategorie koncep-
cyjne są podzielone na 13 typów operacyjnych, które 

20 Regulamin wewnętrzny, Dz. Urz. UE. L. z 2014 r. Nr 65, poz. 41.
21  http://cor.europa.eu/pl (dostęp: 14.06.2017 r.).
22  Patrz np. M. Bielecka, Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska, Warszawa 

2006, s. 123 i n. 
23  Ibidem, s. 221-222.
24  B. Schulz, Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rzeszów 2014.
25 A. Przymeński, Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001.
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mogą być wykorzystywane do wielu celów np. opisy-
wania populacji ludzi bezdomnych a także projekto-
wania, monitorowania i ewaluacji polityki i oddziały-
wań wobec tego zjawiska”26. 

Bezdomność jest w większości zjawiskiem miejskim. 
Od wielu lat w literaturze socjologicznej zauważa się, 
iż większość osób bezdomnych – jakkolwiek jest to 
jedna z najbardziej mobilnych grup ludności w Pol-
sce – koncentruje swój pobyt w dużych ośrodkach 
miejskich27. Pokazują to również ogólnopolskie ba-
dania liczby osób bezdomnych z 2015 r.28. Przykła-
dowo w całym województwie mazowieckim wskaza-
no, iż przebywa 4626 osób bezdomnych z czego 
2516 w Warszawie, z kolei w województwie małopol-
skim było to w sumie 1929 osób bezdomnych z cze-
go 1056 w Krakowie, zaś w województwie kujaw-
sko-pomorskim naliczono 3937 osób bezdomnych 
z czego 1436 w Bydgoszczy i 1008 w Toruniu. Kon-
centracja rzeszy osób bezdomnych w miastach jest 
zjawiskiem poniekąd naturalnym i historycznie nie-
zmiennym29.  Oznacza też konieczność radzenia so-
bie z tym problemem głównie przez władze samorzą-
dowe stopnia lokalnego. 

IV. 

Analiza prac Komitetu Regionów wskazuje, że kilku-
krotnie opiniował on unijne dokumenty i wydawał opi-
nie własne dotyczące problemu bezdomności. Poni-
żej przedstawiono najważniejsze z nich przyjmując 
celowo perspektywę chronologiczną, która wskazuje 
na ewolucję poglądów Komitetu nt. bezdomności30. 

W opinii z inicjatywy własnej z 13 października 1999 r.  
zatytułowanej „Opinion of the Committee of the Re-
gions on «Housing and the homeless»” Komitet do-
strzegł kilkukrotnie, iż bezdomność jest problemem 
wielkich miast dotyczącym tak władz lokalnych jak 
i regionalnych, i jest jedną z najpoważniejszych oznak 
wykluczenia społecznego, traktowanego jako rodzaj 
„destylacji” znanych problemów społecznych. Trud-
ności w określeniu bezdomności potęguje heteroge-
niczność grupy osób bezdomnych i migracje – cechy 
te wpływają na brak możliwości właściwego ich poli-
czenia. Komitet Regionów opowiedział się (słusznie) 
za mieszanymi przyczynami bezdomności, tak struk-
turalnymi (zewnętrznymi) jak i indywidualnymi. Nieza-
leżnie od przyczyn należy zgodzić się z Komitetem, iż 
„położenie i warunki życia ludzi bezdomnych są wszę-
dzie traktowane jako pogwałcenie praw człowieka”. 

W swojej opinii Komitet stwierdził, że istnieją różnorod-
ne postawy względem bezdomności („ranging from the 
hostile to the sympathetic”) jednak nigdy bezdomność 
nie powinna być problemem wyłącznie władz lokal-
nych. To ważne stwierdzenie, ponieważ – wraz z inny-
mi ustępami analizowanej opinii – wskazuje, iż bez- 
domność traktowana jest jako poważny problem bez-
pieczeństwa publicznego i podziału kompetencji władz 
publicznych. Bezdomność może wywoływać napięcie 
między władzami lokalnymi i regionalnymi, co bierze 
się między innymi z kwestii podziału środków między 
„swoich-miejscowych” i „obcych” bezdomnych31. 
W sytuacji migracji wewnętrznych UE wydaje się, iż 
problem ten będzie się nasilał i zyskiwał nowe miano 
zjawiska ponadnarodowego. 

26 http://www.feantsa.org/download/pl___7386404743356865659.pdf (dostęp: 17.06.2017 r.).
27 A. Przymeński, op. cit., s. 
28  MPiPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Sprawozdanie z realizacji działań na 

rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania licz-
by osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015 r.), Warszawa 2015, s. 7 i 12, http://www.mpips.gov.
pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ (dostęp: 
17.06.2017 r.).

29  A. Chłapowska-Zielińska, Pomoc bezdomnym w Polsce. Aspekt historyczny, [w:] A. Duracz-Wal-
czak (red.), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, Warszawa-Gdańsk 2001, s. 26; Fr. 
Skarbek, O ubóstwie i ubogich, Warszawa 1827, s. 94-95.

30 Jakkolwiek wywód problemowy ożywia wywód bardziej niż przyjęta konwencja. 
31  Patrz rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.
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Ostatecznie Komitet sformułował 5 rekomendacji: 
wsparcia programu badawczego dotyczącego osób 
bezdomnych; konsolidację wymiany specjalistycznej 
wiedzy i inicjatyw; włączenia problematyki bezdom-
ności do funduszy unijnych; dalsze rozważenie nad 
zasadą prawa do mieszkania na poziomie UE; obser-
wacje bliskości biedniejszych krajów i pytania o dal-
sze migracje. 

Kwestia nierówności i zagrożeń zdrowotnych migru-
jącej ludności w tym osób bezdomnych została po-
ruszona zdawkowo w opinii Komitetu Regionów z 14 
kwietnia 2010 r. „Solidarność w zdrowiu: zmniejsza-
nie nierówności zdrowotnych w UE”32. 

W opinii z 6 października 2010 r. pt. „Zwalczanie bez-
domności”33 Komitet Regionów scharakteryzował 
bezdomność jako skrajną formę ubóstwa i wyklucze-
nia społecznego wpływającą na Unię Europejską. 
Walka z bezdomnością jest walką o rozwój Europy, 
ponieważ „gdyby udało się zmniejszyć liczbę bez-
domnych, obciążenie społeczne byłoby mniejsze 
i więcej obywateli uczestniczyłoby w życiu społecz-
nym”. Omawiana opinia jest niezwykle interesująca, 
gdyż próbuje ukazać problem bezdomności jako je-
den z czynników ekonomicznych. 

„Komitet zwraca uwagę na bezpośrednie i pośrednie 
koszty, jakie powoduje zjawisko bezdomności dla 
władz lokalnych i regionalnych w państwach człon-
kowskich. Najbardziej znaczące są oczywiście koszty 
bezpośrednie, które powstają, gdy problem bezdom-
ności powoduje konieczność sięgnięcia do zasobów 
specjalnych lub ogólnych. Kolejny aspekt to utrata 
wpływów z podatków, które byłyby pobierane, gdyby 
osoba bezdomna miała płatne zajęcie. […] Bezdom-
ność hamuje rozwój gospodarczy wielu państw oraz 
budowę społeczeństwa na zasadach trwałego i zrów-
noważonego rozwoju, co jest naszym celem, a także 
jednym z celów strategii «Europa 2020».

Zdaniem Komitetu Regionów: „spójność gospodar-
cza, społeczna i terytorialna – jeden z fundamentów 

Unii Europejskiej – nie jest możliwa, dopóki w UE są 
grupy ludności bezdomnej i przez to bez perspektyw 
na rozwój osobisty i zawodowy. Za szczególnie nie-
pokojące Komitet uważa zjawisko bezdomności 
wśród dzieci i młodzieży”. 

„Komitet podkreśla istotną rolę władz lokalnych i re-
gionalnych w praktycznym i skutecznym działaniu na 
rzecz zwalczania bezdomności. To na nich spoczywa 
faktyczna odpowiedzialność za zajmowanie się tym 
problemem, ponadto dysponują one dużym do-
świadczeniem, a często także sprawnie działającymi 
metodami i programami ukierunkowanymi na wcze-
sną, doraźną lub też długofalową pomoc. Zwiększa to 
potrzebę wyraźniejszego podziału kompetencji mię-
dzy poszczególnymi władzami i poszczególnymi 
szczeblami. Należy jednak także wspomnieć, że pro-
blem bezdomności może być szczególnie dotkliwy 
w pewnych regionach danego państwa lub w pew-
nych krajach. Dlatego muszą istnieć mechanizmy 
europejskie i krajowe umożliwiające pomoc gospo-
darczą dla regionów o wysokiej bezdomności, także 
w interesie spójności terytorialnej i społecznej”. 

Ponadto Komitet Regionów zwrócił uwagę na potrzebę 
uwrażliwienia społeczeństwa krajów członkowskich 
na problem bezdomności, nie zaś tylko zapobieganie 
temu problemowi. Za ważne uznano tworzenie zachęt 
do budowania mieszkań. Uznano, że dobrej jakości 
mieszkanie po przystępnej cenie jest dobrem osobi-
stym i prawem. Zdaniem Komitetu pociąga to za sobą 
obowiązek państw członkowskich podejmowania 
wszelkich wysiłków i działań, by „wszystkim ludziom, 
którzy zgodnie z prawem krajowym są do tego upraw-
nieni, pomóc w znalezieniu lokum”.

Wśród wielu zaleceń Komitetu Regionów znalazły się 
m.in.: konieczność podjęcia działań prewencyjnych, 
doraźnych i długofalowych. Istnieje zatem potrzeba 
zaangażowania polityk planowania urbanistycznego, 
budownictwa mieszkaniowego, społecznej, zatrud-
nienia oraz ochrony zdrowia, a w tym zdrowia psy-

32 Dz. Urz. UE C. z 2010 r. Nr 232. 
33  Dz. Urz. UE 2011 C 15/41, cytaty pochodzą z tego dokumentu.
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chicznego. Odrębna grupa zaleceń dotyczy dostępu 
do mieszkań. Zgodnie z zaleceniami Komitetu, należy 
dbać o pomoc doraźną w tym zapewnienie tymcza-
sowych mieszkań. „Nie do przyjęcia jest jednak, by 
bezdomni trwale pozostawali zdani na schroniska”. 
„Należy poświęcić większą uwagę pozytywnym re-
zultatom próbnego wdrażania podejścia «Housing 
First» («najpierw mieszkanie»)34, przy założeniu, że 
wraz z oferowanym mieszkaniem bezdomny otrzy-
muje wsparcie konieczne dla rozwiązania innych pro-
blemów związanych z bezdomnością”.

Kwestia mieszkalnictwa w tym mieszkalnictwa  
socjalnego wybrzmiała ponownie w Opinii pt. „W kie-
runku europejskiego programu na rzecz budownic-
twa socjalnego”35 oraz Opinii pt. „Pakiet UE dotyczą-
cy inwestycji społecznych”36. W pierwszej z nich 
stwierdzono, że cenowo przystępne mieszkania są 
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, po-
wiedzenia walki z bezdomnością. Rozwiązanie pro-
blemu bezdomności może natomiast nastąpić wy-
łącznie przez koordynacje różnych polityk.

Poznaniu aktualnego stanowiska Komitetu Regio-
nów względem bezdomności w znaczący sposób 
sprzyja Opinia pt. „Europejska strategia dotycząca 
bezdomności”37. Komitet stwierdził w niej ponownie, 
że „zjawisko bezdomności jest formą najbardziej 
skrajnego ubóstwa i wykluczenia społecznego i że 
naraża ono na szwank godność ludzką i prawa czło-
wieka, gdyż mieszkanie jest podstawową potrzebą 
ludzką”, zaś „ubóstwo i bezdomność nie są prze-
stępstwami i że w związku z tym kryminalizacja bez-
domności oraz przyjmowanie i egzekwowanie lokal-
nych przepisów, aspołecznych i sprzecznych 
z prawami człowieka – co obserwuje się w niektó-

rych państwach członkowskich – jest niezgodne 
z zasadą równego traktowania i godności ludzkiej”. 
Bezdomność należy widzieć kompleksowo, tj. kłaść 
równy nacisk na środki zapobiegawcze, pomocowe 
jak i reintegracyjne, często również pośrednio zwią-
zane z przeciwdziałaniem bezdomności jak np. 
„szkolenia zawodowe, przekwalifikowywanie, kształ- 
cenie dorosłych, czyli uczenie się przez całe ży-
cie”38. W kilku miejscach Komitet wyraźnie podniósł 
potrzebę poszukiwania optymalnych rozwiązań 
mieszkaniowych – od modelu housing-led do mode-
lu housing-first. 

Komitet bodaj po raz pierwszy wskazał tak wyraźnie, 
iż problem bezdomności „nie zna granic” i ma cha-
rakter transnarodowy, a migracje wewnątrzunijne 
mogą kryzys bezdomności znacząco uwidaczniać. 
Problem bezdomności przestaje być zatem wyłącznie 
problemem partykularnym krajów członkowskich, 
lecz jest problemem całej UE, stąd potrzeba angażo-
wania instytucji unijnych w tym w szczególności Ko-
misji Europejskiej39. Oczywiście problem bezdomno-
ści winien być rozwiązywany przede wszystkim na 
poziomie kraju członkowskiego czego wyrazem win-
ny być krajowe strategie walki z bezdomnością uzu-
pełnione ewentualnie strategiami regionalnymi. Komi-
tet Regionów podkreślił także potrzebę jasnego 
rozgraniczenia zadań i kompetencji między „poszcze-
gólnymi szczeblami sprawowania rządów”.

Komitet podkreślał również wielokrotnie wagę wszel-
kich inicjatyw unijnych związanych z przeciwdziała-
niem bezdomności40 jak i wskazywał na możliwość 
korzystania z unijnych funduszy w tym Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym41.

Z punktu widzenia UE ostatnią ważną inicjatywą jest 

34  Porównaj w literaturze polskiej: „Najpierw mieszkanie” w Polsce – dlaczego tak?, J. Wygnań-
ska (red.), Warszawa 2016. 

35  Dz. Urz. UE. C. z 2012 r. Nr 9/04.
36  Dz. Urz. EU. C. z 2013 r. Nr 356/60. 
37  Dz. Urz. UE. C. z 2014 r. 271/36. 
38  Patrz także: E. Faure, Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.
39  Porównaj także późniejszą Opinię Komitetu pt. „Propozycje Komitetu Regionów na nową kadencję 

prawodawców Unii Europejskiej” Dz. Urz. UE. C. z 2014 r. 271/02.
40 Opracowanie strategii unijnej, forum wymiany doświadczeń lokalnych HABITACT itp.
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powstanie nowego filaru praw socjalnych. Filar ten 
ma potwierdzać prawa obowiązujące w UE, prawie 
międzynarodowym oraz uzupełniać je z uwzględnie-
niem nowych realiów42 i ma zostać proklamowany 
wspólnie przez Komisję, Parlament i Radę 17 listopa-
da 2017 r. Zakres spraw ujętych w tym filarze doty-
czy również bezdomności. Odnosząc się zatem do 
propozycji przepisów tego filaru, Komitet Regionów 
stwierdził, że jeden z nich powinien brzmieć: „Oso-
bom potrzebującym lub będącym w niekorzystnej 
sytuacji społecznej, w tym bezdomnym, jak również 
osobom zamieszkującym niebezpieczne dla zdrowia, 
nieodpowiednie i przeludnione lokale mieszkalne na-
leży w pierwszej kolejności zapewnić dostęp do 
mieszkań socjalnych lub pomocy mieszkaniowej. 
Należy zlikwidować mieszkalnictwo socjalne niespeł-
niające norm. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji, 
którym nie zapewniono lokalu zastępczego, należy 
chronić przed eksmisją”43. Wskazuje to na wyrażane 
kilkukrotnie stanowisko Komitetu, iż do rozwiązania 
bezdomności przyczynić się może w dużej mierze 
dostępność mieszkań.

V. 

Dotychczasowa działalność Komitetu Regionów po-
zwala odpowiedzieć na postawione pytania badaw-
cze i dokonać następującego podsumowania.
a)  Komitet Regionów w swoich dotychczasowych 

opiniach kilkukrotnie bezpośrednio lub pośrednio 
nawiązywał do problemu bezdomności w UE.

b)  Komitet Regionów uznaje bezdomność za złożony 
problem społeczny, wiążący się z pojęciem wyklu-

czenia społecznego i ubóstwa, naruszający god-

ność człowieka i prawa człowieka.

c)  Komitet Regionów uznaje, iż problem bezdomno-

ści współcześnie ma charakter transnarodowy 

związany z migracjami osób ubogich w UE, toteż 

istnieje potrzeba zaangażowania władz narodo-

wych jak i organów unijnych w próby rozwiązania 

tego problemu.

d)  W pracach Komitetu Regionów można dostrzec, iż 

wyraźny nacisk położony został na kwestie tanie-

go mieszkalnictwa socjalnego, co powoduje ko-

nieczność angażowania w powstanie tego zasobu 

zarówno władz rządowych jak i samorządowych. 

e)  Komitet Regionów podkreśla, iż na problem bez-

domności należy patrzeć holistycznie, ważna jest 

zatem zarówno prewencja, pomoc i dążenie do 

inkluzji.

Zasadniczym wnioskiem z badań jest stwierdzenie, iż 

opinie Komitetu Regionów w badanym obszarze 

mają charakter ogólny, unikają raczej wskazywania 

konkretnych szczegółowych rozwiązań ustrojowych, 

proceduralnych czy materialnych. Jednocześnie na-

leży stwierdzić, iż ogólne poglądy prezentowane 

przez Komitet opierają się na nowoczesnym podej-

ściu do bezdomności szanującym i uznającym god-

ność i prawa każdego człowieka, w tym osoby bez-

domnej. Za podstawowy filar rozwiązania problemu 

bezdomności Komitet uznaje rozbudowaną pomoc 

mieszkaniową w tym w postaci dostępnych miesz-

kań socjalnych. 

41  Por. Opinia Komitetu Regionów „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”, Dz. 
Urz. UE. C. z 2013 r., 139/11/.

42 https://ec.europa.eu/poland/news/170426_social_pillar_pl (dostęp: 20.06.2017).
43  Aktualny tekst: Rozdział 3 (Social protection and inclusion) punkt 19. Housing and assistan-

ce for the homeless: a. Access to social housing or housing assistance of good quality shall 
be provided for those in need.
b.  Vulnerable people have the right to appropriate assistance and protection against forced 

eviction.
c.  Adequate shelter and services shall be provided to the homeless in order to promote the-

ir social inclusion.


