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Problemy planowania i zagospodarowania
przestrzennego na przykładzie miasta Radomia 
– perspektywy na przyszłość

Problems of planning and spatial planning
on the example of the city of Radom – future perspectives

Spatial planning and development is one of the most impor-
tant tasks of the public administration of the modern state, which 
has become a subject of interest in many scientific disciplines. It is 
also the subject of intense interest in practice. Planning and spatial 
planning issues are regulated in the Polish legal system, primarily 
the Act of 27 March 2003 on planning and spatial development. 
The aim of this article is to bring closer the problematic issues of 
planning and spatial planning institutions and procedures to the 
problems of the city of Radom and to identify certain solutions 
that can contribute to improving the quality of planning and spatial 
planning.

Keywords: spatial planning, spatial development law.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to jedno z waż-
niejszych zadań administracji publicznej współczesnego państwa, 
które stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin na-
ukowych. Jest również przedmiotem ożywionego zainteresowania 
praktyki. Kwestie dotyczące planowania i zagospodarowania prze-
strzennego uregulowane są w polskim systemie prawnym przede 
wszystkim Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Celem artykułu jest przybliżenie 
zagadnień problemowych instytucji oraz procedur planowania i za-
gospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia 
oraz wskazanie pewnych rozwiązań, które mogą doprowadzić do 
poprawy jakości planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, prawo zagospodaro-
wania przestrzeni.
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Prawo zagospodarowania przestrzeni jest gałęzią prawa obej-
mującą uregulowania prawne, których istotą jest publicznoprawna 
ingerencja w prawo własności, jak również inne prawa do nierucho-
mości. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.) 
jest jednym z trzech podstawowych aktów – oprócz Prawa budow-
lanego i ustawy o gospodarce nieruchomościami – których unor-
mowania, przede wszystkim o charakterze materialnoprawnym oraz 
proceduralnym, tworzą gałąź prawa określaną terminem prawa za-
gospodarowania przestrzeni. W tej ustawie zostały uregulowane 
procedury ustalania przeznaczania terenów na określone cele, jak 
również sposoby zagospodarowania tych terenów oraz warunki ich 
zabudowy (Kruś, Leoński, Szewski 2012).

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego daje 
możliwość realizacji konkretnej inwestycji, jak również kształtuje 
treść oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości 
gruntowych. W doktrynie od dawna formułowane są postulaty, by 
jak najwięcej obszarów objąć miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego. Brak takich planów utrudnia przebieg zarówno 
procesu inwestycyjno-budowlanego, jak również realizację innych 
zadań administracji publicznej, przede wszystkim polityki zrówno-
ważonego rozwoju. Na obszarach pozbawionych miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (dalej m.p.z.p.) możliwość 
wykonywania prawa zabudowy oraz sposób wykonywania prawa 
własności jest wynikiem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podejmowanie 
powyższych decyzji stanowi proces stosowania prawa, jednakże 
tworzenie i uchwalanie m.p.z.p. jest procesem tworzenia prawa 
(Szwajdler 2013).

Niniejszy artykuł zawiera analizę wybranych problemów pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta 
Radomia. W pracy przedstawiano dualizm w kontekście planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz jego wpływ na praw-
ną sytuację właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. 
Przedstawiono również aktualne kierunki reform planowania i za-
gospodarowania przestrzennego dotyczące w szczególności procesu 
inwestycyjno-budowlanego oraz wskazano pomysły rozwiązań, któ-
re mogą doprowadzić do poprawy jakości planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego.

Problemy planowania 
i zagospodarowania przestrzennego

Obecny system planowania i zagospodarowania przestrzenne-
go rodzi wiele problemów, zarówno w zakresie prawa materialne-
go, jak również obwiązujących procedur. Niniejszy rozdział stanowi 
przedstawienie najbardziej istotnych, zdaniem autora, problemów 
planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest brak wy-
ważenia pomiędzy ochroną własności (interesy prywatne) a władz-
twem planistycznym gminy (interesy publiczne). W zakresie tym 
często dochodzi do konfliktów między właścicielami (użytkownikami 
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sąsiedniej przemawia zarówno ochrona prawa własności, jak też 
deklarowana w artykule 6 ustęp 2 punkt 1 u.p.z.p. zasada wolno-
ści zagospodarowania terenu. W ocenie sądu przez pojęcie działki 
sąsiedniej nie można rozumieć wyłącznie działki graniczącej, ale 
należy odnieść to pojęcie do nieruchomości, terenów położonych 
w okolicy, tworzących pewną urbanistyczną całość. Z kolei w wyroku 
z dnia 27 kwietnia 2010 roku, II OSK 648/09, LEX nr 597750, NSA 
stwierdził, iż na pojęcie inwestycji celu publicznego składają się dwa 
elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym 
takiego rodzaju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie 
przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wska-
zanego w artykule 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (dalej u.n.g.) a drugi element stanowi przy-
pisanie inwestycji znaczenia lokalnego lub ponadlokalnego. Z treści 
artykułu 2 punkt 5 u.p.z.p. wynika, iż warunkiem przyporządkowa-
nia inwestycji do tej kategorii jest jej lokalne lub ponadlokalne zna-
czenie, niezależnie od tego, czy powinien być to cel, o jakim mowa 
w artykule 6 u.n.g. (Izdebski, Zachariasz 2013). W konsekwencji brak 
ścisłej i normatywnej definicji powyższych terminów sprawia, że są 
one interpretowane ad casum dla potrzeb danej sprawy. Takie roz-
wiązanie wpływa na elastyczne stosowanie obowiązujących przepi-
sów, jednakże w skali kraju może doprowadzić do pewnego chaosu 
pojęciowego, co nie sprzyja pewności obrotu prawnego w kwestiach 
tak zasadniczych, jak możliwość zagospodarowania nieruchomości 
(Szwajdler 2013).

Kolejnym podnoszonym zarzutem jest niska ranga studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. W sytuacji 
braku planu miejscowego, studium, nie będąc przepisem prawa 
miejscowego, nie daje gwarancji realizacji określonych w nim kie-
runków zagospodarowania – nie służy koordynacji przestrzennej 
oraz nie chroni obszarów przed zagospodarowaniem w inny spo-
sób, niż to zostało w nim określone. Znaczącą słabością studium 
jest brak obligatoryjnego powiązania postanowień studium z pro-
gnozowaniem infrastrukturalnych nakładów, niezbędnych dla wy-
konania jego ustaleń. Z powodu braku takiej zależności brak jest 
zgodności w zakresie wykonania inwestycji z polityką przestrzenną 
gminy (Brzeziński 2013).

Bardzo duże zastrzeżenia budzi brak systemowego finanso-
wania planowania i zagospodarowania przestrzennego. Planowa-
nie przestrzenne to proces decyzyjny, w którym miejscowy plan 
nie jest planem mającym zapewnione finansowanie. Stanowi 
jednak swoistą deklarację dążeń gminy i uważany jest jako przy-
rzeczenie publiczne, z którego wynikają określone konsekwen-
cje finansowe. Otwieranie nowych kierunków inwestycyjnych  
w uchwalanych planach miejscowych powinno zostać uzasadnio-
ne i rzeczywiste pod względem ekonomicznym, tzn. powinny być 
brane pod uwagę skale kosztów powiązanych z uchwaleniem pla-
nu, a także ich rozkład w czasie i sposoby ich pokrycia, zwłaszcza  
w kontekście możliwości finansowych gminy i wszystkich planowa-
nych wydatków. Konieczność dokonywania gruntownych prognoz 
skutków finansowych uchwalania planów miejscowych oraz sumo-
wania tych skutków, jak również rezerwowania środków na zaspo-
kojenie regulacji nie jest w gminach w pełni realizowana (https://
mib.gov.pl 2017). Bardzo istotnym elementem, który uniemożli-
wia rozważne zagospodarowanie terenów oraz zachowanie ładu 
przestrzennego jest istniejąca tzw. rozdrobniona „porolna” forma 

wieczystymi) nieruchomości, dążącymi do zabudowy terenu w spo-
sób nieograniczony, a organami gminy dążącymi do wprowadzenia 
pewnych koncepcji zagospodarowania terenu i zagwarantowania 
ładu przestrzennego. Z reguły konflikty te rozstrzygane są w spo-
sób arbitralny przez sądy administracyjne, gdyż rzadko dochodzi 
do porozumienia pomiędzy stronami sporu. W tym kontekście na 
szczególną uwagę zasługuje kwestia dopuszczalności skargi do sądu 
administracyjnego na studium w świetle artykułu 101 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Z pro-
blematyką zaskarżalności uchwał związana jest kwestia zakresu ich 
zaskarżenia. Nie jest do końca oczywiste, czy w sytuacji, gdy zaskar-
żona została wcześniej część uchwały, dopuszczalne jest ponowne 
zaskarżenie innej części tej samej uchwały, co ściśle wiąże się z kwe-
stią zakresu związania prawomocnym wyrokiem sądu administracyj-
nego (Szwajdler 2013).

Ważną kwestią, wywołującą praktyczne problemy, jest nieuza-
sadniona i szeroka odpowiedzialność odszkodowawcza organów 
władzy publicznej. Związana jest ona z rozstrzygnięciami planistycz-
nymi dokonywanymi w aktach prawa miejscowego, która wynika 
z regulacji prawnych i błędnej praktyki orzeczniczej sądów. Stosują 
one zasadę wolności budowlanej jako dyrektywę interpretacyjną na 
etapie planistycznym, a nie budowlanym, co jest niezgodne z założe-
niami jej ustanowienia. Ponadto mamy do czynienia z nadmiernym 
automatyzmem mechanizmów odszkodowawczych w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który funkcjonuje w oderwa-
niu od celów i literalnego brzmienia przepisów zawartych w u.p.z.p. 
W świetle obecnie obowiązującego brzmienia przepisu artykułu 36 
u.p.z.p. właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomo-
ści przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczy-
wistą szkodę lub wykupienie nieruchomości albo jej części, jeżeli 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 
korzystanie z nieruchomości albo jej części w dotychczasowy spo-
sób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone (https://mib.gov.
pl 2017). Odszkodowanie, o którym mowa w artykule 36 ustęp 1 
punkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą szkodę. Sąd 
Najwyższy przyjął w wyroku z dnia 12 października 2007 roku, V CSK 
230/07, LEX nr 485903, iż w tym przypadku chodzi o szkodę, która 
polega na obniżeniu się wartości nieruchomości bądź która pozosta-
je w bezpośrednim związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomo-
ści. Roszczenia, o których mowa w artykule 36 ustępy 1-3 u.p.z.p., 
mają charakter cywilnoprawny. W wyroku z dnia 30 czerwca 2010 
roku, V CSK 452/09, LEX nr 852597 Sąd Najwyższy zauważył, że przy 
wspólnej podstawie faktycznej roszczeń określonych w przepisach 
artykułu 36 ustępy 1-3, jaką jest uchwalenie lub zmiana planu miej-
scowego, dla każdego z tych roszczeń różne są pozostałe przesłanki 
warunkujące ich powstanie. W przypadku ustępów 1 i 2 przesłankę 
stanowi, będąca następstwem uchwalenia lub zmiany planu miej-
scowego, niemożność korzystania z nieruchomości lub jej części 
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przezna-
czeniem, natomiast powstanie roszczeń określonych w ustępie 3 za-
leżne jest nie tylko od obniżenia wartości nieruchomości, ale także 
od dokonania jej sprzedaży (Izdebski, Zachariasz 2013). 

Kolejnym mankamentem jest problem definicyjny pojęć działki 
sąsiedniej oraz inwestycji celu publicznego. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2011 roku, II OSK 62/10, LEX 
nr 953082 stwierdził, że za szerokim rozmienieniem pojęcia działki 
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ności dotyczącym należytej legislacji, realizacji i ochrony interesu 
jednostki oraz decyzyjnej i finansowej autonomii organów samo-
rządu terytorialnego, przyczyniałyby się do skutecznej ochrony 
uzasadnionego i precyzyjnie zdefiniowanego interesu publicznego, 
byłyby zgodne z międzynarodowymi i unijnymi zobowiązaniami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zawierałyby uregulowania uwzględnia-
jące wszystkie istotne postulaty zgłaszane przez zainteresowane 
środowiska, a nadto odzwierciedlałyby aktualny stan wiedzy oraz 
uwzględniały wiodące osiągnięcia teoretyczne w zakresie plano-
wania przestrzennego i gospodarki przestrzennej (Jać 2012). Uwa-
gi niniejsze są jedynie próbą naszkicowania podstawowych aspek-
tów postulowanych zmian w obowiązujących przepisach.

Podstawowym zarzutem, który można postawić dotychczaso-
wym próbom nowelizacji prawa zagospodarowania przestrzenne-
go, jest brak rzetelnej i kompleksowej analizy stanu istniejącego, 
która uwzględniałaby doświadczenia i praktykę stosowania obec-
nych rozwiązań oraz dostrzeżone problemy i błędy (Szlachetko 
2017). Konsekwencją przeprowadzonej analizy istniejącego stanu 
powinno być przyjęcie konstrukcji nowej ustawy, gwarantującej 
skuteczne i jednoznaczne egzekwowanie zawartych w niej wymo-
gów, według schematu uwzględniającego: kompletny słownik uży-
tych pojęć, zasady ogólne, tryb wykonywania dyspozycji poszcze-
gólnych norm, regulacje szczegółowe – nakazy i zakazy, podmioty 
właściwe do wykonania tych dyspozycji, podmioty właściwe do 
egzekwowania działalności wyżej wymienionych adresatów i nad-
zoru nad nimi, tryb egzekwowania powyższych regulacji, skutki 
naruszeń prawa (Zachariasz 2012).

Wydaje się, że podstawą wszelkich prac nad regulacjami 
w aspekcie planowania przestrzennego powinno być wyprzedza-
jące zdefiniowanie i prawne określenie granic (Jać 2012):

• regulacji proceduralnych a regulacji merytorycznych – pro-
blem ten zauważany jest szczególnie w rozstrzygnięciach 
nadzorczych wojewodów i w orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych;

• interesu publicznego a interesu prywatnego – granice są tu 
szczególnie nieostre przy stosowaniu uproszczonych pro-
cedur lokalizacyjnych;

• partycypacji społecznej a samodzielności polityki gmin – 
istnieje zapotrzebowanie nadania właściwej rangi dialogo-
wi pomiędzy organami gminy a lokalną społecznością, jak 
również ustawowego upodmiotowienia tej społeczności; 

• władztwa planistycznego gminy a prawa własności nieru-
chomości – w pewnym zakresie granice zostały wytyczone 
w orzecznictwie sądów administracyjnych, jednak wymaga 
to odpowiedniego usankcjonowania w przepisach ustawy;

• konkretnych obowiązków ustawowych a ogólnych kompe-
tencji gminy – samodzielność gminy w tym zakresie nie 
powinna być nadmiernie ograniczana, skoro dbanie o ład 
przestrzenny i kreowanie przestrzeni gminnej jest zada-
niem własnym samorządu gminnego.

Do bezpośrednich instrumentów (narzędzi) planistycznych 
zalicza się przede wszystkim: koncepcję przestrzennego zago-
spodarowania kraju, plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa, ramowe studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, 

własności gruntów. Plan miejscowy przyjmuje najprostszą możliwą 
strukturę – pozbawiony jest instrumentu scaleń i podziałów, bo-
wiem stosowanie ich tworzy zobowiązania i teoretycznie narusza 
interesy wielu osób. Pojawiają się w związku z tym problemy związa-
ne w szczególności z kształtowaniem estetyki oraz jakości wizualnej 
przestrzeni na obszarach wyznaczonych w planie jako wymagających 
scalenia i podziału (m.in. specyfika struktury własnościowej gruntów 
rolnych nie pozwala na zabudowę mieszkaniową). Słabo funkcjonu-
jące regulacje w zakresie scaleń i podziałów ujawniają także szerszy 
problem słabego zespolenia u.p.z.p. z u.n.g. Autorzy projektu obo-
wiązującej ustawy widzieli te deficyty, wskazując ich ujednolicenie 
jako jeden z głównych celów regulacji. Aktualnie można stwierdzić, 
że cel ten nie został osiągnięty (https://mib.gov.pl 2017).

Pewne, choć nie aż tak znaczące gatunkowo, problemy związa-
ne są z instytucją renty planistycznej. W tym aspekcie wątpliwości 
sprowadzają się do braku precyzyjnego określenia terminu zbycia 
nieruchomości, a także kwestii dopuszczalności wprowadzenia 
stawki 0% w m.p.z.p. dla określenia wysokości wymierzanej opłaty. 
Powyższe kwestie dość często były przedmiotem rozstrzygnięć są-
dów administracyjnych, co nie jest zjawiskiem pożądanym wobec 
daninowego charakteru powyższej instytucji, albowiem właściciele 
(użytkownicy wieczyści) zbywanych nieruchomości powinni mieć 
pewność, w jakich sytuacjach oraz w jakiej wysokości ponoszą da-
ninę publiczną (Szwajdler 2013).  

Kierunki reform planowania
i zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące w Polsce prawo planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest niewątpliwie źródłem patologii w gospodarowa-
niu przestrzenią, dlatego wymaga gruntownej reformy. Głównym 
celem tej reformy powinno być wzmocnienie ochrony praw podmio-
towych w procesie planowania przestrzennego, jak również upo-
rządkowanie prawa materialnego, tak aby można było uspołecznić 
gospodarowanie przestrzenią, a także stworzyć gwarancje ochrony 
interesu publicznego w jej zagospodarowaniu oraz uzyskać spójność 
przestrzenną i czasową przedsięwzięć wykonywanych przez poszcze-
gólne podmioty prywatne, czy szczeble administracji (Zachariasz 
2012).

Złożoność problematyki planowania i zagospodarowania prze-
strzennego, wynikająca z tego rozległość regulacji obejmujących tę 
problematykę, a także wielość podmiotów zainteresowanych kształ-
towaniem określonego modelu planowania przestrzennego, posia-
dających różne, nierzadko skrajnie przeciwstawne interesy i ocze-
kiwania, nie ułatwia prac nad nowymi regulacjami. Dodatkową, 
zasadniczą trudność w stworzeniu modelu planowania przestrzen-
nego, który nie tylko zrównywałby gminy w zakresie nakładanych na 
nie obowiązków w dziedzinie planowania przestrzennego, ale także 
uwzględniał rzeczywiste możliwości samorządów (m.in. organizacyj-
ne, kadrowe i finansowe) oraz ich olbrzymie zróżnicowanie (z jednej 
strony typowo wiejskie, kilkutysięczne gminy, a na przeciwległym 
biegunie kilkusettysięczne miasta), tworzy ustawowe przypisanie im 
roli gospodarza terenu (Jać 2012).

W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że niezwykle trud-
nym zadaniem jest wypracowanie rozwiązań prawnych, które jed-
nocześnie czyniłyby zadość wymogom konstytucyjnym, w szczegól-
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Powyższe rozwiązania powinny przyczynić się do poprawy ładu 
przestrzennego, jak również stworzyć spójny system aktów plano-
wania i zagospodarowania, albowiem zdarzają się sytuacje, w któ-
rych wydawane decyzje lokalizacyjne są sprzeczne z zapisami stu-
dium. Takie przypadki w praktyce podważają władztwo planistyczne 
oraz ograniczają rolę m.p.z.p.

Ocena funkcjonowania systemu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie 

miasta Radomia. Perspektywy na przyszłość

Struktura zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia 
determinowana jest przez wiele różnych czynników. Składają się 
na nie uwarunkowania zewnętrzne (np. ukształtowanie terenu, 
położenie geograficzne, polityka zagospodarowania przestrzenne-
go na szczeblu krajowym i wojewódzkim) oraz wewnętrzne (poli-
tyka lokalnych władz, preferencje mieszkańców). Do elementów 
składających się na strukturę zagospodarowania przestrzennego 
zaliczymy: śródmiejską zabudowę mieszkaniowo-usługową, zwarte 
osiedla zabudowy jednorodzinnej, zwarte osiedla oraz zespoły za-
budowy wielorodzinnej, zespoły zabudowy techniczno-przemysło-
wej, tereny komunikacyjne (m.in. komunikacja drogowa, kolejowa, 
a także lotnicza), obszary dolin rzecznych, tereny leśne, znaczące 
powierzchnie użytkowane rolniczo. Planując zmiany w strukturze 
zagospodarowania przestrzennego miasta należy brać pod uwagę 
również tereny chronione prawem – są to użytki ekologiczne, które 
zajmują powierzchnię prawie 7 ha. Ponadto duży wpływ na struktu-
rę przestrzenną Radomia wywiera przebieg tras tranzytowych dróg 
krajowych nr 7 i nr 12. Wokół nich skoncentrowane są w szczegól-
ności tereny przemysłowe, usługowe i produkcyjne (http://www.
radom.pl 2017).

Poważnym problemem dla dynamicznego rozwoju Radomia 
jest bardzo niewielki zasób gruntów będących własnością miasta. 
Wielkości te nie pozwalają na prowadzenie intensywnej polityki 
gospodarowania gruntami. Taka sytuacja niezwykle utrudnia m.in. 
planowanie inwestycji drogowych, czy chociażby pozyskiwanie 
nowych inwestorów. Z tego powodu władze miasta powinny być 
zainteresowane nawiązywaniem i rozwijaniem ścisłej współpra-
cy z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto 
do problemów radomskiego rynku nieruchomości zaliczymy: zbyt 
wielkie rozproszenie kapitału w stosunku do powierzchni miasta, 
zbyt dużą ilość terenu rolnego w pobliżu centralnych części miasta 
oraz liczby zakładów przemysłowych znajdujących się w centralnych 
częściach miasta, większą intensywność zabudowy na peryferiach 
miasta niż w częściach centralnych, małą dostępność terenów pod 
usługi, które wymagają większych działek, zbyt słabe instytucje  
i instrumenty zajmujące się finansowaniem rozwoju przestrzennego 
miasta, mały potencjał rozwojowy, który wynika z braku gruntów 
komunalnych oraz braku zróżnicowanych cenowo i przestrzennie 
terenów pod budownictwo, zbyt niskie dochody ludności, które 
sprawiają, iż popyt na nieruchomości jest niski, jak również mała 
atrakcyjność ofert podaży, spowodowana niską jakością istniejących 
zasobów mieszkaniowych (http://www.radom.pl 2017).

Proponowane zmiany, które wpłynęłyby na osiągnięcie rozwoju 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to m.in. wpro-
wadzenie zakazu budowy na terenach pozbawionych miejscowych 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, m.p.z.p. oraz decyzje lokalizacyjne (Szla-
chetko 2017). Jak podkreśla W. Szwajdler, synteza proble-
mów stosowania tych instytucji sprawia, że należy krytycznie 
ocenić zaniechanie prac legislacyjnych nad planowaniem  
i zagospodarowaniem przestrzennym. Kontynuacja prac nad refor-
mą Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku 
z powyższym nie wydaje się trafna, bowiem proces inwestycyj-
no-budowlany trzeba rozpatrywać jako pewną całość, a zaczyna-
nie reformy od końca, czyli od Prawa budowlanego, nie rozwiąże 
podstawowych problemów związanych z brakiem jednoznacznej 
korelacji między instytucjami planowania a pozwoleniem na budo-
wę. W szczególności chodzi tu o sytuacje, w których decyzja o wa-
runkach zabudowy jest wydawana, chociaż nie będzie możliwe 
wydanie pozwolenia na budowę (np. ze względu na niezgodność 
z przepisami techniczno-budowlanymi – instytucja odstępstwa 
od przepisów techniczno-budowlanych nie załatwi wszystkiego, 
albowiem dopuszczalna jest w przypadkach szczególnie uzasad-
nionych) (Szwajdler 2013). 

Podobne problemy występują w przypadku m.p.z.p. – niekie-
dy na etapie wydawania pozwolenia na budowę, kiedy właściwy 
organ (najczęściej starosta) bada zgodność projektu budowla-
nego z ustaleniami m.p.z.p., organ ten powinien w zasadzie do-
konać wykładni zapisów m.p.z.p. wobec braku precyzji zapisów 
planu, co jest prawnie niedopuszczalne. Z powyższych wzglę-
dów reformę tę trzeba przeprowadzić w sposób kompleksowy, 
a jeśli miałaby zostać wprowadzana etapowo, należałoby najpierw 
rozpocząć od kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, 
nie zaś od Prawa budowlanego, które stanowi finalny etap procesu 
inwestycyjnego (Szwajdler 2013).

Warto wskazać również na postulat przeniesienia instytucji 
decyzji wydawanej w przypadku zmiany zagospodarowania terenu 
bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy do Prawa budow-
lanego. Wydanie tej decyzji powinno należeć do kompetencji or-
ganów nadzoru budowlanego, bowiem nie jest ona instrumentem 
planistycznym, ale ma usuwać niezgodności w zagospodarowaniu 
terenu (Szwajdler 2013). Rozważenia wymaga także możliwość 
dopuszczenia stawki renty planistycznej w wysokości 0% bądź 
ewentualnie likwidacja lub fakultatywność tej instytucji. Takie 
rozwiązanie dawałoby bowiem gminie możliwość pobudzenia in-
westycji na obszarach objętych m.p.z.p. Nie mielibyśmy już wtedy 
do czynienia efektem „zamrożenia” obrotu nieruchomościami na 
okres pięcioletni, a zmiany mogłyby spowodować spadek cen dzia-
łek. Starannego przemyślenia wymagają rozwiązania odnoszące się 
do finansowania planów miejscowych przez podmioty prywatne. 
Wydaje się, że taka procedura mogłaby być słusznym rozwiąza-
niem, przy czym wymagałaby wprowadzenia dodatkowych mecha-
nizmów ochronnych dla właścicieli nieruchomości sąsiednich (np. 
zawiadomienie na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia planu). 
Zdarzają się bowiem sytuacje, w których inwestor wyrażający wolę 
sfinansowania uchwalenia lub zmiany m.p.z.p. w sposób zgodny 
z oczekiwaniami gminy zawartymi w studium, nie może w wyraźny 
sposób przekazać środków na pokrycie często kosztownego pro-
cesu przygotowania projektu m.p.z.p. Gmina, popierając plany 
inwestora, nie posiada stosownych środków na przeprowadzenie 
procedury planistycznej (Kruś, Leoński, Szewczyk 2012).
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planów, a tym samym likwidacja decyzji o warunkach zabudowy, 
co niewątpliwie zmniejszyłoby korupcjogenność w systemie plano-
wania przestrzennego, likwidacja pięcioletniego poboru opłat pla-
nistycznych przez gminę oraz wprowadzenie obowiązku uwzględ-
niania finansowych skutków planu miejscowego w wieloletnim 
planie inwestycyjnym i finansowym gminy. Należałoby również 
wprowadzić obowiązek wnoszenia przez właścicieli gruntów jed-
norazowej opłaty z tytułu renty planistycznej. Powstaje ona w wy-
niku przekształcenia terenów rolnych na budowlane. Pozwoliłoby 
to na zwiększenie wartości terenów nawet kilkudziesięciokrotnie, 
co ważniejsze następuje ona bez jakiegokolwiek wkładu pracy lub 
kapitału właściciela gruntu rolnego. Ponadto dobrą zmianą byłoby 
zwiększenie ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie miast, 
wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego standardów 
urbanistycznych, a także zwiększenie faktycznego wpływu i kontroli 
społecznej w procesie planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego (Brzeziński 2013).  

Podsumowanie

Na system planowania i zagospodarowania przestrzennego 
składa się wiele instytucji i rozwiązań prawnych. Wynikają one nie 
tylko z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale 
również z wielu innych ustaw o charakterze szczegółowym. W pol-
skiej rzeczywistości działalność zmierzająca do ochrony ładu prze-
strzennego należy do jednych z najważniejszych zadań i obowiązków 
władzy publicznej. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni ma 
istotne znaczenie społeczne, bowiem określa warunki życia, przy-
czynia się do integracji oraz inkluzji społecznej, a także przeciwdziała 
patologiom. W warstwie gospodarczej wysoki standard przestrzeni 
przyczynia się do ograniczania kosztów urbanizacji, ułatwia prowa-
dzenie działalności gospodarczej, likwiduje problemy komunikacyj-
ne i transportowe, sprzyja inwestycjom oraz ułatwia powstawanie 
więzi ekonomicznych. Ład przestrzenny jest również wyrazem starań 
o określony kształt życia przyszłych pokoleń – chroni walory śro-
dowiska naturalnego, przyczynia się do racjonalnego kształtowania 
sieci osadniczej (Jać 2012).

Na przykładzie miasta Radomia możemy dostrzec liczne skutki 
prowadzonej od dłuższego czasu nieracjonalnej polityki przestrzen-
nej. Jej przejawem są w szczególności: chaotyczna urbanizacja, roz-
praszanie zabudowy, przypadkowe inwestycje, brak infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, jak również rozproszenie kapitału 
w stosunku do powierzchni miasta, zbyt duża ilość terenu rolne-
go w pobliżu centralnych części miasta oraz liczby zakładów prze-
mysłowych znajdujących się w centralnych częściach miasta, zbyt 
niskie dochody ludności, mała atrakcyjność ofert podaży. Wiele 
z powyższych zjawisk jest bezpośrednim skutkiem niedoskonałości 
przepisów, zwłaszcza przepisów regulujących problematykę zago-
spodarowania przestrzennego. Przybliżenie wybranych zagadnień 
problemowych instytucji oraz procedur planowania i zagospo-
darowania przestrzennego na przykładzie miasta Radomia oraz 
wskazanie przykładowych rozwiązań powinno w pewnym stopniu 
doprowadzić do poprawy jakości planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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