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S t r e s z c z e n i e

Podwaliny współczesnego systemu przepisów służących ochro-
nie i kształtowaniu krajobrazu powstały w Polsce w okresie między-
wojennym. Miały one trzy główne nurty, a mianowicie: budowla-
no-planistyczny, ochrony zabytków, ochrony przyrody. Po II wojnie 
światowej została wprowadzona trójstopniowa hierarchia planów 
zagospodarowania przestrzennego (plan krajowy, regionalny, 
miejscowy). W 1989 r. dokonała się w Polsce zasadnicza zmia-
na w ustroju państwa. W strukturze prokrajobrazowych przepisów 
wyraźnie zaznaczył się podział kompetencji między organami admi-
nistracji państwowej a samorządami terytorialnymi. Ustawy o ochro-
nie przyrody, o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o ochronie 
zabytków (do  2003 r. w ograniczonym zakresie terytorialnym) okre-
ślają stosowne kompetencje dla organów administracji państwowej. 
W odniesieniu do krajobrazu w skali planistycznej skutkują one 
głównie na obszarach: parków narodowych, parków krajobrazo-
wych i pomników historii oraz obszarów wpisanych do rejestru za-
bytków. Zatem w sumie obejmują zaledwie nieco ponad 1% teryto-
rium kraju. Krajobraz na pozostałych obszarach (99% powierzchni 
Polski) kształtowany jest na podstawie zapisów w planach zagospo-
darowania przestrzennego – ściślej miejscowych planach, gdyż plany 
regionalne nie są aktami prawa powszechnie obowiązującego, a  je-
dynie obowiązują wewnętrznie w systemie administracji publicznej 
lub warunków zabudowy – określonych w przypadku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to sfera kompe-
tencji samorządów terytorialnych, czyli gmin. Wbrew deklarowanym 
intencjom ustawodawcy przepisy wprowadzone w 2003 r. okazały się 
przeciw skuteczne powstrzymaniu zabudowy rozproszonej i tworze-
niu ładu przestrzennego. W konsekwencji przynoszą one daleko idącą 
degradację walorów krajobrazowych. Nadto rozległy zasięg zjawisk 
zrodzonych z tych przepisów wynika z powszechnego braku miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Lekceważące po-
dejście prawodawcy do gospodarki przestrzennej w skali kraju budzi 
zdumienie zachodnich ekspertów, którzy zapoznali się bliżej z naszą 
praktyką. Polski paradoks polega na tym, że to co jest obowiązkowe 
jest nieobowiązujące, natomiast to co jest obowiązujące – nie jest 
obowiązkowe. Innymi słowy: Obowiązkowo opracowywana „kon-
cepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” jest bardzo 
ogólnikowa i nie związana bezpośrednio z planami niższego szczebla. 
Również obowiązkowo opracowywane „plany regionalne” i „studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin” 
są nieprzekładalne na decyzje administracyjne. Taką obowiązującą 
moc prawa lokalnego ma dopiero „miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego”, ale jego wykonanie nie jest obowiązkowe. 
W tych okolicznościach planowanie traci cechy systemu i w dalszej 
perspektywie zamieni się w prognozowanie.

Słowa kluczowe: system planowania, studia urbanistyczne, walory kraj-
obrazowe
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A b s t r a c t

The foundations of the current legal system serving the landscape 
protection and shaping were created in Poland in the inter-war period. 
The then regulations applied to three areas: building and planning, 
landmark protection and nature protection. After World War II, 
a  three-level hierarchy of spatial plans was introduced (National, 
Regional and Local Physical Plans). In 1989, a fundamental change 
of the state system was implemented in Poland. The pro-landscape 
regulation system structure clearly displayed the division of 
competences between the state administration authorities and the local 
governments. The Nature Protection, the Environment Protection and 
Shaping and the Landscape Protection Laws (limited by territory until 
2003) determined specifi c competences for the state administration 
authorities. With reference to landscape, the regulations mainly affect 
the following areas of planning: National Parks, Landscape Parks, 
and Historical landmarks and the areas entered in the Landmark 
Register. They cover only a bit more than 1% of the country’s territory. 
Landscapes on the remaining 99% of the Polish territory are shaped 
on the bases of the following: – Arrangements made in Spatial Plans, 
or Local Physical Plans to be precise, because the Regional Plans are 
not generally binding acts. They are only applied internally, within 
the public administration system, or – Development Conditions 
(Planning Permits) determined where Local Physical Plans are not 
available. The above belong to the sphere of the municipality’s 
(gmina’s) competence.  Contrary to the declarations expressed by 
the lawmakers, the regulations introduced in 2003 turned out to be 
counter-effective in stopping spread development and creating spatial 
order. Consequently, the regulations caused intense degradation of 
landscape values. In addition, an extensive scope of the phenomena 
caused by those regulations resulted from a general unavailability of 
Local Physical Plans. 
Neglectful lawmakers’ attitude with respect to land management in 
the country raised astonishment on the part of the western experts who 
got acquainted with our practice. The Polish paradox is that what is 
mandatory does not apply, while what is applicable is not mandatory. 
In other words: The mandatory “Conception of National Spatial 
Planning” is very general and not directly related to the lower-level 
plans. Also the mandatory “Regional Plans” and the “Studies of the 
Conditions and Directions of Spatial Development of Municipalities” 
cannot be refl ected in administrative decisions. The binding power of 
the local low has been only assigned to the “Local Physical Plans”, 
although it is not mandatory to prepare one. In those circumstances, 
planning loses system features and it will be changed into forecasting 
in the long run.

Keywords: planning system, urban studies, landscape values
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T a b e l a  1
Podstawy prawne dotyczące ochrony i kształtowania krajobrazu w II Rzeczpospolitej 

Data Przepisy
budowlano-planistyczne

Przepisy dotyczące
ochrony zabytków

Przepisy dotyczące
ochrony przyrody

1918
Dekret Rady Regencyjnej

o opiece nad zabytkami sztuki
i kultury

1919

Rozporządzenie Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia 

Publicznego o ochronie niektórych 
zabytków przyrody2

1928
Rozporządzenie Prezydenta RP

o prawie budowlanym
i zabudowaniu osiedli

Rozporządzenie Prezydenta RP
o opiece nad zabytkami

1934 Ustawa o ochronie przyrody

1936

Ustawa nowelizująca 
rozporządzenie z 1928 r. 
i wprowadzająca pojęcie 

regionalnego planu zabudowania

Pieniądz posiada właściwość nabywania 
wszystkiego…
Jestem brzydki, ale mogę sobie kupić naj-
piękniejszą kobietę. 
A więc nie jestem brzydki, bo działanie 
brzydoty, jej siłę odstraszającą, zniweczył 
pieniądz   Karol Marks1

4.1. Struktura prokrajobrazowych przepisów

Podwaliny współczesnego systemu przepisów służą-
cych ochronie o kształtowaniu krajobrazu powstały w Pol-
sce w okresie międzywojennym. Miały one trzy główne 
nurty, a mianowicie: 

Budowlano-planistyczny (od budynku i jego wpływu na 1. 
krajobraz, poprzez plan zabudowy, do planu regionalne-
go i krajowego).
Ochrony zabytków (do obiektu lub zespołu urbanistycz-2. 
nego do jego szerszego otoczenia).

Ochrony przyrody (od ochrony gatunkowej, przez rezer-3. 
waty, do parków narodowych).
Do najważniejszych rezultatów w ochronie i kształto-

waniu krajobrazu w okresie międzywojennym należy za-
liczyć:
– wprowadzenie obszarowej ochrony przyrody poprzez 

stworzenie zaczątków Parku Narodowego w Białowie-
ży (1921, 1947) i w Górach Świętokrzyskich (1922, 
1950) oraz zorganizowanie kolejnych: Wielkopolskiego 
(1932, 1957), Pienińskiego (1932, 1954), Babiogórskie-
go (1934, 1954), Tatrzańskiego (1937, 1954) i w Czar-
nohorze3. Trzeba przy tym zauważyć, że była to w okre-

ślonym zakresie także forma ochrony tradycyjnego 
budownictwa na tych obszarach, a więc dziedzictwa 
kulturowego,

– wprowadzenie elementów obszarowej ochrony histo-
rycznego dziedzictwa poprzez uznawanie za zabytek 
układów urbanistycznych, takich jak np.: układ urbani-
styczny miasta Krakowa w obrębie Plant (1933), układ 
urbanistyczny dawnego miasta Kazimierza (1934). Sta-
tutem tym obejmowano także twory natury, takie jak 
jaskinie, okazy geologiczne, np. stoki wzgórza wawel-
skiego (1933),

– ochronę krajobrazu w wybranych miejscowościach 
– o czym decydował wojewoda – polegającą na uza-
leżnieniu wydania pozwolenia na budowę od zakresu 
zmian jakie mogłyby zajść w krajobrazie w wyniku po-
wstania danego obiektu (1928)4.
Po II wojnie, mimo powołania przy Ministerstwie Kul-

tury i Sztuki Konserwatora do Spraw Ochrony Krajobrazu5, 

sprawy wartości przyrodniczych i kulturowych z punktu 
widzenia przepisów prawnych nadal rozpatrywane były 
oddzielnie. Wprowadzona została trójstopniowa hierar-
chia planów zagospodarowania przestrzennego (plan kra-
jowy, regionalny, miejscowy). Na mocy ustawy z 1950 r.6 
mienie komunalne zostało upaństwowione a samorząd 
terytorialny przybrał postać fasadową. Stan ten utrzymał 
się do 1990 r.7 W 1989 r. dokonała się w Polsce zasadni-
cza zmiana w ustroju państwa, w jego polityce zewnętrz-
nej i wewnętrznej – w sprawach gospodarczych i w życiu 
społecznym. Miejsce PRL zajęła III Rzeczpospolita Pol-
ska, gospodarkę centralnie sterowaną zastąpił wolny rynek, 
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T a b e l a  2

Akty prawne dotyczące ochrony o kształtowania krajobrazu w PRL i III RP

Data Ustawa Wprowadzone główne formy ochrony
i planowania krajobrazu

1949 o ochronie przyrody
Dz. U. Nr 25 poz. 180

– pomnik przyrody
– rezerwat (forma prawna istniejąca od 1934)
– park narodowy

1961 o planowaniu przestrzennym
Dz. U. Nr 7 poz. 47

– plan krajowy
– plany regionalne (ogólne i szczegółowe)
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

(ogólne o szczegółowe)

1962 o ochronie dóbr kultury
Dz. U. Nr 10 poz. 48

– wpis do rejestru (obejmujący obiekty architektury i budownictwa, 
zespoły urbanistyczne, parki i założenia ogrodowe – istniejący od 
1928 i stosowany najczęściej tylko do pojedynczych obiektów)

1980 o ochronie o kształtowaniu środowiska
Dz. U. Nr 3 poz. 6

– zakazy i nakazy wprowadzane przez rady narodowe dla ochrony 
walorów krajobrazowych

– strefy ochronne wokół terenów zagrażających jakości 
środowiska w tym walorom krajobrazowym

– oceny oddziaływania na środowisko (w tym na krajobraz)

1984 o planowaniu przestrzennym
Dz. U. Nr 35 poz. 185

– plany obszarów funkcjonalnych (obejmujące kilka  jednostek 
administracyjnych) jako nowa forma planu

1989
o zmianie ustawy o ochronie o kształtowaniu 

środowiska
Dz. U. Nr 26 poz. 139

1990
o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury

i muzeach
Dz. U. Nr 56 poz. 322

– pomnik historii jako nowa forma ochrony

1990 o zmianie ustawy o ochronie środowiska
Dz. U. Nr 39 poz. 222

1991 o ochronie przyrody
Dz. U. Nr 101 poz. 444

– park krajobrazowy
– obszar chronionego krajobrazu
– zespół przyrodniczo-krajobrazowy
– użytek ekologiczny
– park gminny

1993 o zmianie ustawy o ochronie środowiska
Dz. U. Nr 40 poz. 183

1994 o zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. Nr 89 poz. 414

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

– zniesienie planów funkcjonalnych

1997 o zmianie ustawy o ochronie środowiska
Dz. U. Nr 132 poz. 876

2000 o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 21

2001 prawo ochrony środowiska
Dz. U. Nr 62 poz. 627

2003 o zabytkach o opiece nad zabytkami
Dz. U. Nr 162 poz. 1568 – park kulturowy (w kompetencji gminy)

2003
o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym
Dz. U. Nr 80 poz. 717

– zasada „dobrego sąsiedztwa”

2004 o ochronie przyrody
Dz. U. Nr 92 poz. 880



140

demokrację socjalistyczną – demokracja. Zaowocowało to 
kilkukrotnymi zmianami wielu przepisów funkcjonujących 
niezmiennie od kilkudziesięciu lat, w tym dotyczących pla-
nowania przestrzennego i związanych z nim sfer. Proces 
przemiany wynika głównie z czterech źródeł, a mianowicie: 
1) eliminowania przepisów obiektywnie anachronicznych 

(np. wobec wprowadzonej konstytucyjnej gwarancji 
prawa własności i wolnego rynku),

2) odrodzenia się samorządu terytorialnego, jego praw 
i obowiązków,

3) uwzględnienia wymogów europejskiego otoczenia – zwła-
szcza w dziedzinie standardów naturalnego środowiska,

4) zmian składu o orientacji politycznych kolejnych władz 
samorządowych i państwowych.
Jak wynika z powyższej tabeli, ważnym etapem w ewo-

lucji prokrajobrazowych przepisów była ustawa o ochro-
nie przyrody z 1991 r. Poprzedziły ją resortowe wytycz-
ne z 1971 r. na temat koncepcji ochrony krajobrazu, zapo-
wiadające dwa nowe istotne dla skali planistycznej statusy 
prawne, a mianowicie park krajobrazowy i obszary krajo-
brazu chronionego – opracowane przez Państwową Radę 
Ochrony Przyrody i Zakład Ochrony Przyrody PAN w Kra-
kowie8.

W  1980 r. pojawiła się po raz pierwszy ustawa o ochro-
nie i kształtowaniu środowiska, później kilkakrotnie no-
welizowana. Sformułowała ona nie tylko relacje środowi-
ska i krajobrazu, ale dała interpretację walorów krajobrazo-
wych środowiska9, które to walory objęła ochroną10. W ślad 
za tym, w rozporządzeniach właściwego ministra znalazły 
się wymagania dotyczące ocen oddziaływania na środowi-
sko, w tym na walory krajobrazowe w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego i w postępowaniu loka-
lizacyjnym11.

Istotnym wsparciem inicjatyw na rzecz ochrony warto-
ści kulturowych w krajobrazie stały się w 1981 r. wytyczne 
do opracowywania tej problematyki w planach zagospoda-
rowania przestrzennego12. Nie miały one mocy prawa, ale 
porządkowały wiele pojęć – w tym rewaloryzację o strefy 
konserwatorskie. Ponadto stwarzały one możliwość wpro-
wadzenia standardów ochrony środowiska kulturowe-
go w ramach następujących kategorii strefowych: 
A  – pełna ochrona konserwatorska,
B  – ochrona zabytkowego rozplanowania i substancji 

oraz kontynuacja charakteru i skali nowej 
zabudowy,

E – ochrona ekspozycji zespołów zabytkowych,
K – ochrona krajobrazu,
W – ochrona archeologiczna.

W strukturze prokrajobrazowych przepisów wyraźnie 
zaznaczył się podział kompetencji między organami admi-
nistracji państwowej a samorządami terytorialnymi. Usta-
wy o ochronie przyrody, o ochronie i kształtowaniu środo-
wiska oraz o ochronie zabytków (do  2003 r. w ograniczo-
nym zakresie terytorialnym) określają stosowne kompeten-
cje dla organów administracji państwowej. W odniesieniu 
do krajobrazu w skali planistycznej skutkują one głównie 
na obszarach:
– parków narodowych,
– parków krajobrazowych,

– pomników historii i obszarów wpisanych do rejestru za-
bytków.
Zatem w sumie obejmują zaledwie nieco ponad 1% te-

rytorium kraju. Krajobraz na pozostałych obszarach – 99% 
powierzchni Polski – kształtowany jest na podstawie:
– zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego – 

ściślej miejscowych planach, gdyż plany regionalne nie 
są aktami prawa powszechnie obowiązującego, a jedy-
nie obowiązują wewnętrznie w systemie administracji 
publicznej lub

– warunków zabudowy – określonych w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jest to sfera kompetencji samorządów terytorialnych 

– ściślej gmin. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej 
proporcje obszarów kluczową rolę odgrywają więc usta-
wy dotyczące planowania przestrzennego. Ponadto to one 
stwarzają ramy i płaszczyznę dla współdziałania dla wielu 
innych aktów prawnych wpływających na ład przestrzenny. 

4.2. Funkcjonowanie przepisów

Planowanie przestrzenne jest konsekwencją prowadzo-
nej w państwie polityki, zarówno w odniesieniu do skali 
całego kraju, jak i poszczególnych szczebli samorządu te-
rytorialnego, które obdarzane są coraz większymi kompe-
tencjami13. 

Najważniejszym elementem systemu planowania prze-
strzennego w Polsce jest koncepcja polityki przestrzenne-
go zagospodarowania kraju opracowywana przez Rządo-
we Centrum Studiów Strategicznych. Nie pełni ona jednak 
funkcji nadrzędnego planu wyznaczającego fi zyczne roz-
mieszczenie inwestycji publicznych. W części uwarunko-
wań rejestruje ona stan istniejący. Określa ponadto kierun-
ki i cele strategiczne, podając zarazem narzędzia dla ich 
realizacji. 

Już na poziomie regionalnym14 zadaniem samorządu 
wojewódzkiego jest opracowanie strategii rozwoju. Powin-
na ona uwzględniać w szczególności następujące cele:
– pielęgnowanie polskości i rozwijanie tożsamości 

lokalnej,
– pobudzanie aktywności gospodarczej,
– podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjno-

ści województwa,
– zachowanie wartości środowiska kulturowego i przy-

rodniczego dla przyszłych pokoleń,
– kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Na mocy ustawy o zasadach wspierania rozwoju regio-
nalnego15, Strategia Rozwoju Województwa jest przedkła-
dana Radzie Ministrów na rok przed przyjęciem Narodo-
wej Strategii Rozwoju Regionalnego. Na samorządzie wo-
jewództwa spoczywa ponadto obowiązek16 prowadzenia 
polityki rozwoju, na którą składają się:
– tworzenie warunków rozwoju i kreowanie rynku pracy,
– utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i tech-

nicznej,
– pozyskiwanie środków fi nansowych w celu realizacji 

zadań użyteczności publicznej,
– działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli,
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– kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zrów-

noważonym rozwojem,
– wspieranie nauki i współpracy z gospodarką,
– wspieranie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego,
– promocja walorów rozwojowych województwa.

Z powyższych obowiązków wynika rola kolejnego 
zadania samorządu wojewódzkiego, jakim jest plan zago-
spodarowania przestrzennego województwa obejmującego 
cały jego obszar administracyjny. Plan powinien uwzględ-
niać strategię województwa, a zwłaszcza:
– sieć osadniczą wraz z powiązaniami komunikacyjny-

mi i infrastrukturalnymi, łącznie z problemami transgra-
nicznymi,

– system obszarów chronionych ze względu na walory 
przyrodnicze i kulturowe,

– ponadlokalne inwestycje celu publicznego (infrastruktu-
ra społeczna i techniczna, turystyka, gospodarka wodna),

– obszary problemowe i metropolitalne,
– obszary wsparcia rozwoju regionalnego,
– tereny zagrożone powodzią,
– tereny zamknięte,
– złoża kopalin.

Najniższym szczeblem systemu jest planowanie prze-
strzenne w gminie, gdzie obowiązkowo sporządzane jest 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Jest ono wykonywane dla całego obsza-
ru administracyjnego i ustalenia w nim zawarte są wią-
żące w przypadku opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania. Studium nie jest jednak aktem prawa 
miejscowego, na podstawie którego mogłyby być wydawa-
ne decyzje administracyjne. Składa się ono z dwu części – 
uwarunkowań i kierunków. W ramach uwarunkowań za-
wiera przede wszystkim:
– stan istniejący zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
– ocenę ładu przestrzennego, środowiska przyrodnicze-

go i kulturowego,
– warunki życia mieszkańców i zagrożenia bezpieczeń-

stwa,
– potrzeby i możliwości rozwoju gminy,
– stan prawny gruntów oraz występowanie terenów chro-

nionych,
– występowanie kopalin i terenów ich eksploatacji,
– stan infrastruktury technicznej związanej z gospodarką 

odpadami,
– zadania ponadlokalnych celów publicznych.

Z kolei kierunki zagospodarowania przestrzennego 
określają w szczególności:
– kierunki zmian w przestrzennej strukturze i wskaźni-

kach zagospodarowania terenów,
– obszary i zasady ochrony zasobów przyrodniczych i kul-

turowych,
– kierunki rozwoju infrastruktury technicznej,
– rozmieszczenie inwestycji celu publicznego – lokal-

ne i ponadlokalne,
– obszary, dla których należy sporządzić plant zagospoda-

rowania przestrzennego,
– zasady kształtowania produkcji rolnej i leśnej,
– obszary zagrożone klęskami żywiołowymi i ochrony 

kopalin,

– obszary pomników zagłady,
– tereny przekształceń, rehabilitacji o inne obszary pro-

blemowe.
W wyznaczonych w studium terenach gmina zobowią-

zana jest do opracowania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, które stają się aktem prawa miej-
scowego. W planach tych określa się obowiązkowo: 
– przeznaczenie terenów,
– zasady ładu przestrzennego,
– zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,
– wymagania przestrzeni publicznej,
– parametry zabudowy i zagospodarowania terenu (wskaź-

niki intensywności, linie zabudowy, gabaryty),
– tereny zagrożone (powódź, osuwiska, szkody górnicze),
– zasady scalania gruntów,
– sposoby i terminy zagospodarowania tymczasowego,
– zasady ograniczenia użytkowania gruntów i stawki re-

kompensat17.
Uchwałę rady wraz z planem ocenia wojewoda pod 

względem zgodności z prawem. 
Do końca lat 80. ub. wieku powszechnie stosowano 

projektowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących całe terytorium gminy – co 
wynikało m.in. z dominacji inwestora państwowego, nie-
uwzględniania fi nansowych konsekwencji uchwalenia 
planu i braku konstytucyjnych gwarancji prawa własności 
terenu. Mimo tych ułomności ówczesnych planów miej-
scowych, do których dodać należy długi okres opracowy-
wania, arbitralność decyzji i niski stopień ich realizacji 
(co sprzyjało rozwojowi samowoli budowlanej) plany te 
stwarzały możliwość ochrony walorów krajobrazu przy-
rodniczego i kulturowego poprzez wprowadzanie stosow-
nych zapisów strefowych. Ponadto przed ich uchwaleniem 
wymagane było m.in. uzgodnienie konserwatora przyro-
dy o konserwatora zabytków. 

W przypadku braku planu obowiązuje obecnie ustalenie 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). 
Do 2003 r. wniosek w tej sprawie powinien zawierać m.in. 
określenie oddziaływania na środowisko planowanej in-
westycji. Decyzja przygotowana była przez osobę mającą 
uprawnienia urbanistyczne, wydawana w drodze rozprawy 
administracyjnej ogłaszanej w prasie lokalnej lub w sposób 
zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości18. 

W 2003 r. straciły moc miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego opracowane przed 31 grudnia 1994 r. 
Nadto wprowadzono daleko idącą zmianę w postępowaniu 
lokalizacyjnym. Polega ona na wykorzystaniu tzw. zasady 
dobrego sąsiedztwa zaczerpniętej z ustawodawstwa nie-
mieckiego19. W przypadku braku miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy zależy od łącznego spełnienia następują-
cych warunków:
– co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej 

drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalają-
cy określić parametry planowanej zabudowy w zakresie 
funkcji, intensywności i gabarytów – jako kontynuacji 
stanu istniejącego,

– teren jest dostępny z drogi publicznej,
– ma istniejące lub projektowane uzbrojenie,



142

Rys. 1. Udział powierzchni gminy objętej planami 
miejscowymi na podstawie ustaw z lat 1994 i 2003 

(stan na koniec 2005 r.) [1]

Fig. 1. The proportion of the municipality lands covered 
by the Local Land Use Plans, based on 1994 and 2003 

regulations (end of 2005 status) [1]

– ma zgodę na odrolnienie,
– decyzja nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi20.

Przepis ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego. 
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy21 są:
– wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i budowa tych 

dróg (w tym dla transportu wodnego i lotniczego),
– budowa publicznej infrastruktury technicznej,
– budowa obiektów służących ochronie środowiska i za-

bezpieczeń przeciwpowodziowych,
– ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultu-

ry i Pomników Zagłady,
– budowa urzędów, sądów, szkół publicznych, obiektów 

ochrony zdrowia i opieki społecznej,
– budowa obiektów niezbędnych dla obronności pań-

stwa i bezpieczeństwa publicznego,
– poszukiwanie i wydobywanie kopalin stanowiących 

własność Skarbu Państwa,
– zakładanie cmentarzy i ustanawianie miejsc pamięci na-

rodowej,
– ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem,
– inne cele określone w odrębnych ustawach.

Ustawę uzupełnia Rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących 
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu22. Precyzuje 
ono wymogi w zakresie: linii zabudowy, wielkości po-
wierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dział-
ki, szerokości elewacji frontowej, wysokości i geometrii 
dachu. Rozporządzenie określa także zakres terytorialny 
analizy urbanistycznej zmierzającej do ustalenia wymie-
nionych parametrów, na zasadzie kontynuacji cech zabu-
dowy istniejącej. Dopuszcza jednak odstępstwa od tej zasa-
dy w przypadkach uzasadnionych w wspomnianej analizie. 
Decyzja przygotowywana jest przez osobę mającą upraw-

nienia urbanistyczne lub architektoniczne, z pominięciem 
rozprawy administracyjnej.

Wbrew deklarowanym intencjom ustawodawcy przepi-
sy wprowadzone w 2003 r. okazały się przeciw skuteczne 
powstrzymaniu zabudowy rozproszonej i tworzeniu ładu 
przestrzennego. W konsekwencji przynoszą one daleko 
idącą degradację walorów krajobrazowych. Ponadto roz-
legły zasięg zjawisk zrodzonych z tych przepisów wyni-
ka z powszechnego braku miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. 

Blisko pięcioletni okres funkcjonowania ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003) po-
zwala na sformułowanie przyczyn jej negatywnych skut-
ków dla walorów krajobrazowych.
– Wzorzec „zasady dobrego sąsiedztwa” pochodzi z kra-

ju, w którym poszanowanie prawa i ład przestrzenny na-
leżą do wielowiekowej tradycji i w związku z tym repre-
zentują najwyższy poziom w skali europejskiej. Polskie 
uwarunkowania dla naśladowania tej zasady są wręcz 
odwrotne. Zakres stosowania tej zasady w Niemczech 
nie przekracza 6% obszaru23, w Polsce sięga 80% i dzia-
ła źle z dwóch powodów. Po pierwsze dla nowej budowli 
trudno znaleźć sąsiedztwo godne naśladowania, po dru-
gie otwiera i tak zbyt szerokie możliwości dla ekspansji 
zabudowy.

– Wbrew deklarowanym rygoryzmom24 w zagospodaro-
wywaniu terenów nieobjętych planem miejscowym,sto-
sowanie przedstawionych wyżej przepisów tworzy 
ogromne pole uznaniowości urzędnika i ma charakter 
korupcjogenny.
Prowadzi to m.in. do takich działań „na granicy prawa” 

jak:
– rozszerzanie zakresu terytorialnego analizy urbanistycz-

nej (określonego w cytowanym rozporządzeniu jako 
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Rys. 2. 
Zdjęcie lotnicze przykładowej miejscowości w Niemczech [2]A. 
Analiza urbanistyczna dla potrzeb hotelu w Zakopanem wg zasady „dobrego sąsiedztwa” B. 
[3]
Próba określenia cech zabudowy w ramach analizy urbanistycznej [3]C. 

Fig. 2.
Aerial photographs of a selected location in Germany [2]A. 
Urban planning analysis for the needs of a hotel in Zakopane, based on the “good B. 
neighbourly relations” principle [3]
An attempt at determining the features of building structures under an urban planning C. 
analysis [3]
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Rys. 3. Wydane decyzje 
WZiZT w Krakowie, z których 
30% jest niezgodne z zapisem 
SUiKZP, a większość z nich 
znajduje się w tzw. zielonym 

klinie Krakowa [4]

Fig. 3. WZiZT (Planning Permit) 
Decisions issued in Kraków of 
which 30% are contrary to the 
SUiKZP records, and most of 

them apply to the „Green Wedge” 
of Kraków [4]

„nie mniej niż 50 m”) po to, aby znalazły się w jej zasię-
gu obiekty pozwalające na ustalenie innych warunków 
dla planowanej zabudowy niż wynikałoby to z najbliż-
szego sąsiedztwa,

– wybiórcze traktowanie cech zabudowy otaczającej pla-
nowaną inwestycję w celu określenia dla niej sugero-
wanych przez inwestora parametrów (co jest ułatwione 
dużym zróżnicowaniem stanu istniejącego),

– wydawania decyzji o warunkach zabudowy niezgod-
nych z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego – często w tere-
nach o wysokich walorach krajobrazowych. 
Obok miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego i decyzji o warunkach zabudowy, w kompeten-
cjach samorządów terytorialnych pozostaje jeszcze jeden 

instrument służący w założeniu walorom krajobrazowym. 
Wynika on – park kulturowy – z ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (2003). W środowisku plani-
stów był to długo oczekiwany status obszarowej ochrony 
krajobrazu kulturowego, mający częściowo równoważyć 
dysproporcje w stosunku do możliwości prawnej ochro-
ny walorów przyrodniczych (na obszarach parków naro-
dowych i krajobrazowych). Dodatkowe nadzieje wiązały 
się z faktem, że konsekwencją utworzenia parku kulturo-
wego jest opracowanie planu miejscowego dla jego tery-
torium. Niestety wbrew sugestiom, aby na podobieństwo 
ustawy o ochronie przyrody kompetencje w tym zakresie 
powierzyć organom administracji państwowej, utworzenie 
parku kulturowego zależy od decyzji rady gminy. Mimo 
wytycznych zawartych w regionalnych planach zagospo-
darowania przestrzennego, liczba utworzonych parków 
kulturowych jest znikoma. W planie województwa ma-
łopolskiego – bogatego skądinąd w zabytkowe założe-
nia, o czym świadczą aż cztery wpisy na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO – wyznaczono 224 miejsca speł-
niające kryteria dla utworzenia parków kulturowych. Do 
końca  2007 r. ani jeden park kulturowy nie został w tym 
województwie utworzony.

Każda decyzja dotycząca przestrzeni ma dziś więcej 
uwarunkowań i jest trudniejsza – a jeszcze trudniejsze jest 
wprowadzenie jej w czyn. W tym kontekście coraz częściej 

obok pojęcia mandatu społecznego do podejmowania okre-
ślonych działań pojawia się wątek partycypacji społecznej. 
Warto zauważyć, że jest to niejako partycypacja wtórna, bo 
uzyskany kiedyś mandat, jak i większość podejmowanych 
na jego podstawie decyzji, zawiera w sobie wiele istotnych 
elementów partycypacji społecznej wynikających z ustro-
ju demokratycznego. W obszarze spraw przestrzennych 
pierwsze decyzje zarówno na poziomie planu regionalne-
go, jak i miejscowego podejmują reprezentanci społeczeń-
stwa (sejmik lub rada). Decyzje te – zanim zacznie się ro-
bota – ogłaszane są publicznie, a każdy obywatel ma prawo 
zgłosić swoje zdanie i projektanci są zobowiązani wziąć je 
pod uwagę. Następnie pierwsze wyniki prac nad planem 
miejscowym są wszystkim zainteresowanym udostępnio-
ne i po raz drugi opracowywane. Wreszcie, po rozpatrzeniu 
każdego zarzutu i protestu, rada plan uchwala lub nie. 

Zatem realizacja mandatu nie jest łatwa. „Tradycyjni” 
decydenci stają wobec problemu: albo zwiększą swoją 
wiedzę (co wymaga wysiłku, ale jest możliwe) i zwiększą 
możliwości sprawcze (co mimo wysiłków, często bywa 
niemożliwe), albo spuszczą z tonu i uchylą się od ryzy-
ka pełnej odpowiedzialności, dzieląc się kompetencjami 
niemal z wszystkimi stronami postępowania – zyskując 
przy tym dodatkowo ich poklask. Zatem zamiast wywiązać 
się z mandatu społecznego – wybierają powiększanie sfery 
partycypacji społecznej. Skutki mogą być różne, ale w ra-
zie sukcesu rośnie grupa laureatów, a w przeciwnym przy-
padku odpowiedzialność jest rozmyta. Jednak rosnąca bez-
radność władzy, działającej pod naciskiem społeczeństwa, 
zmuszanej do rozwiązań chaotycznych i populistycznych, 
była przez prof. Jerzego Kołodziejskiego zaliczona do sce-
nariuszy ostrzegawczych25.

Polska jest krajem o silnie ugruntowanych tradycjach 
„społecznej partycypacji” – również w zarządzaniu kra-
jobrazem. Bogactwo tej tradycji nie idzie w parze, a na-
wet jest odwrotnie proporcjonalne do jakości rezultatów 
tego „zarządzania”. Bowiem patrząc na jego skutki, tyl-
ko w czasie ostatniego półwiecza (poczynając od tzw. urba-
nistyki spontanicznej z lat 1950–1960 do „zasady dobrego 
sąsiedztwa” wprowadzonej w 2003 r.), można dojść do 
przekonania o postępie stosowania liberum veto blokują-
cego wiele decyzji planistycznych w sferze przestrzeni pu-
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blicznej, a  zarazem o „pospolitym ruszeniu” na krajobraz 
w imię interesów prywatnych. W górach, na Jurze, nad 
Wisłą, w mieście i na wsi powszechnie zabudowywane są 
tereny niebudowlane i od 2003 r. nie jest to już samowola. 
Dzieje się tak zgodnie z literą coraz bardziej liberalizowa-
nego prawa. 

W maju 2005 r. na zlecenie SARP, CBOS przeprowa-
dziło sondaż na próbie dorosłej ludności (1073)26. 86,3% 
badanych deklaruje zainteresowanie jakością swojego 
otoczenia, w tym 36,7% twierdzi, że bardzo go to intere-
suje, a 68,8% uważa, że zmiany zachodzące w otoczeniu 
zmierzają w dobrym kierunku27. Opinie te dowodzą krót-
kowzrocznej pazerności i neurotycznej potrzeby prestiżu, 
elegancko nazywanej niekiedy innym „systemem wartości”.

„Ostańce krajobrazowe” trwają jeszcze dzięki pracy 
ludzi i instytucji szanowanych de nomine ale de facto po-
wszechnie nie lubianych – jak wszyscy strażnicy, poborcy, 
ministrowie fi nansów broniący budżetu przed rozrzutno-
ścią.  Dyrektorzy parków narodowych, krajobrazowych, 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków bronią, zakazują, nie 
pozwalają robić tego, na co większość ludzi ma ochotę. 

Rozporządzeniem z dnia 02.10.2007 r. zlikwidowa-
no w Ministerstwie Budownictwa Departament Ładu Prze-
strzennego i Architektury. Nieco wcześniej w Minister-
stwie Środowiska powstała koncepcja przekazania części 
uprawnień dyrekcji parków narodowych Lasom Państwo-
wym. Najnowsze pomysły resortu infrastruktury (2008), 
zmierzają do tego, aby plany urbanistyczne opracowywali 
deweloperzy i przedkładali je gminie, która musiałaby je 
zatwierdzać. Jest to jak dotąd ostatnie stadium procesu za-
początkowanego w 1994 r., przekazywania kompetencji na 
coraz niższe poziomy. 

Tak lekceważące podejście prawodawcy do gospodar-
ki przestrzennej w skali kraju budzi zdumienie zachodnich 
ekspertów, którzy zapoznali się bliżej z naszą praktyką. 
Polski paradoks polega na tym, że to co jest obowiązkowe 
jest nieobowiązujące, natomiast to, co jest obowiązują-
ce – nie jest obowiązkowe.  Innymi słowy:
– obowiązkowo opracowywana koncepcja polityki prze-

strzennego zagospodarowania kraju jest bardzo ogólni-
kowa i niezwiązana bezpośrednio z planami niższego 
szczebla,

– również obowiązkowo opracowywane plany regional-
ne i studia uwarunkowań o kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin są nieprzekładalne na decyzje 
administracyjne,

– taką obowiązującą moc prawa lokalnego ma dopiero 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale 
jego wykonanie nie jest obowiązkowe.
W tych okolicznościach planowanie traci cechy syste-

mu i w dalszej perspektywie zamieni się w prognozowanie.
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