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Problemy planowania przestrzeni 
na poziomie lokalnym i regionalnym 
– zagadnienia prawne i społeczne

Problems connected with spatial planning
 at the local and regional level – legal and social issues

Spatial planning is a process based on the principles defined 
in the Spatial Planning and Management Act. The planning process 
suffers many restrictions at the local and regional level due to nu-
merous legal regulations and social factors. The need for public par-
ticipation in the planning process and the imperfections of planning 
acts are the cause of creating an imperfect space.

Keywords: spatial planning, Study of the Conditions and Direc-
tions of the Spatial Management of a Commune, local spatial ma-
negement plan, social participation.

Planowanie przestrzeni jest procesem opartym na zasadach 
określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Proces planistyczny doznaje wielu ograniczeń na pozio-
mie lokalnym i regionalnym ze względu na liczne regulacje prawne 
i czynniki społeczne. Potrzeba udziału społeczeństwa w planowa-
niu przestrzeni oraz niedoskonałości aktów planistycznych są przy-
czyną tworzenia niedoskonałej przestrzeni. 

Słowa kluczowe: planowanie przestrzeni, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, partycypacja społeczna.
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Tworzenie przestrzeni w sposób zrównoważony i zorganizowa-
ny jest jedną z fundamentalnych zasad ujętych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm., dalej u.p.z.p.). Planowa-
nie przestrzeni oraz jej późniejsze zagospodarowanie wymaga do-
stosowania planowanych działań do wytycznych ustanowionych 
w artykule 2 u.p.z.p., tj. ładu przestrzennego, wymogów ochrony 
środowiska oraz ochrony zabytków, potrzeb społecznych czy potrzeb 
rozwoju infrastruktury (art. 2 u.p.z.p.). Wszystkie akty planowania 
przestrzennego tworzone zarówno na poziomie państwowym, 
jak i lokalnym powinny spełniać warunki określone w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Założenia ujęte 
w u.p.z.p. są jednak niewystarczające dla planowania przestrzeni 
w sposób kompleksowy, barierami w tym zakresie są m.in. postano-
wienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego nie mające obowiązującej mocy prawnej względem wła-
ścicieli nieruchomości, brak konieczności ustanawiania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, a także niewystarczający 
udział społeczności w planowaniu przestrzeni. 

Organami odpowiedzialnymi za tworzenie planów przestrzen-
nych są organy administracji rządowej oraz organy jednostek sa-
morządu terytorialnego na poziomach gminnych i wojewódzkich, 
a w mniejszym stopniu na poziomie powiatowym. Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała z dnia 13 grud-
nia 2011 roku nr 239/2011 Rady Ministrów (M.P. z 2012 r., poz. 252), 
dalej KPZK) jest planem, który kreuje przyszłą przestrzeń w sposób 
generalny na obszarze całego państwa, dopiero akty podejmowa-
ne przez organy jednostek samorządu terytorialnego dookreślają 

przestrzeń i pozwalają na jej realne wykorzystanie i dostosowanie 
do potrzeb społecznych i inwestycyjnych. Na poziomie gminy zosta-
ją podjęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, a także decyzje o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, które są wydawane przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego w razie braku planów miejscowych na 
wniosek zainteresowanego podmiotu. Na poziomie województwa 
uchwalany jest plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa. Wszystkie te akty planistyczne są uchwalane w celu zagospo-
darowania przestrzeni w sposób harmonijny i ukierunkowany na 
dalszy rozwój.

Akty planistyczne podejmowane
na poziomie lokalnym i regionalnym 

Organom gminy przysługuje władztwo planistyczne, a w jego 
zakresie zawiera się kompetencja do określania przeznaczenia grun-
tów położonych na obszarze przynależnym do gminy, a także decy-
dowanie o sposobie ich zagospodarowania. W tym procesie nie ma 
znaczenia jakiemu podmiotowi przysługują uprawnienia właściciel-
skie wobec gruntu (KPZK: 59). Władztwo planistyczne jest jednak 
ograniczone przez kilka czynników, są nimi: upoważnienia ustawo-
we dla organów gminy, środki nadzoru nad działalnością organów 
jednostek samorządu terytorialnego, a także nakładane na organy 
gminy zadania dotyczące tworzenia i obowiązywania zagospodaro-
wania planów miejscowych z zakresu administracji rządowej (KPZK: 
60). Uprawnienia organów gminy w zakresie planowania i zagospo-
darowania przestrzeni ograniczają także inne akty prawne o randze 
ustawowej m.in. ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity 
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jętej zasady fakultatywności uchwalania planu miejscowego, sama 
ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a tak-
że przepisy odrębne określają sytuacje, w których konieczne jest 
uchwalenie tego planu (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity Dz.U. z 2014 
r. poz. 1446 ze zm.), w artykule 16 ustęp 6 reguluje konieczność 
uchwalenia planu miejscowego dla obszarów parków kulturowych. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga 
uchwalenia planów miejscowych dla inwestycji celu publicznego, 
nieuwzględnionych w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, istnieją jednak tereny zamknię-
te, dla których nie sporządza się planu miejscowego (art. 2 pkt 11 
u.p.z.p. w związku z art. 2 pkt. 9 Ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) – „tereny 
zamknięte” rozumiane są jako „tereny o charakterze zastrzeżonym 
ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone 
przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych”. 
Istotną kwestią jest również objęcie planem miejscowym obszarów 
leśnych i o przeznaczeniu rolnym. Obszary te powinny być obejmo-
wane kolejnymi planami miejscowymi, co skutkować może dalszym 
rozwojem gminy (Niewiadomski 2016: 167). Organy gminy, pomimo 
ustalenia w studium obszarów, dla których konieczne jest uchwale-
nie planów miejscowych, nie mają określonego terminu, w którym 
powinny podjąć działania zmierzające do jego uchwalenia (Niewia-
domski 2016: 159). Natomiast w razie braku planu miejscowego to or-
gan wykonawczy gminy podejmuje na wniosek decyzję o warunkach 
zabudowy dla określonego obszaru (Plucińska-Filipowicz 2016: 75). 
Decyzje te traktuje się poniekąd jako surogat planów miejscowych 
(Leoński, Szewczyk, Kruś 2012: 57), co nadaje im zastępczy charakter.

Kolejnym poziomem aktów planowania jest plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa, traktowany jako etap plano-
wania regionalnego (Niewiadomski 2016: 379), przez co obejmujący 
zaplanowanie przestrzeni gminy. Planowanie wojewódzkie z jednej 
strony obejmuje czynności planistyczne podejmowane przez orga-
ny jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej łączy się z za-
daniami wyznaczanymi przez organy administracji rządowej. Plan 
województwa związany jest ze strategią rozwoju województwa, nie 
można jednak uznać go za akt prawny o charakterze powszechnie 
obowiązującym. Kompetencje w zakresie czynności planistycznych 
na poziomie województwa przysługują zarówno marszałkowi wo-
jewództwa, jak i sejmikowi województwa. Ponadto do ich zakresu 
działań należą akty planowania specjalistycznego. Plany sporządza-
ne są dla całego województwa lub dla jego poszczególnych części. 
Planowanie przestrzenne na poziomie województwa nie ogranicza 
się jedynie do uchwalenia planu miejscowego województwa, waż-
nym aspektem jest sprawowanie stałego nadzoru nad przekształce-
niami przestrzennymi i tworzenia planu województwa w sposób od-
powiadający aktualnym potrzebom występującym na jego obszarze 
(Niewiadomski 2016: 382). Ponadto należy podkreślić fakt, że plan 
ten uchwalany jest na czas nieokreślony, co wiąże się z konieczno-
ścią podejmowania czynności w celu jego aktualizacji i dostosowa-
nia do zmieniających się potrzeb społecznych oraz inwestycyjnych. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ze względu 
na szerszy zakres jego oddziaływania wiąże także organy gminy 
w sferze planowania przestrzennego. Pominięte wcześniej plano-
wanie na poziomie powiatowym istnieje, chociaż w ograniczonym 

Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) czy ustawa Prawo wodne (Ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne tekst jednolity Dz.U. z 2015 
r., poz. 469 ze zm.). 

Pierwszym z etapów planowania przestrzeni jest podjęcie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze gminy. Organem posiadającym kompetencję do 
sporządzenia studium jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. 
Studium, w przeciwieństwie do miejscowych planów zagospodaro-
wania, jest aktem obejmującym cały obszar gminy w jej granicach 
administracyjnych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego może określać obszar, dla którego ko-
nieczne jest uchwalenie planu miejscowego. Studium nie jest aktem 
prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 u.p.z.p.), co ma skutek w niemoż-
liwości egzekwowania jego postanowień względem właścicieli nie-
ruchomości. Z powodu braku mocy powszechnie obowiązującej nie 
można stosować żadnych nakazów wobec podmiotów mających ty-
tuł prawny do gruntów ujętych w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, ze względu na możliwość 
ujęcia w planach miejscowych zapisów studium, podmioty zaintere-
sowane mogą jednak podejmować czynności mające na celu zmianę 
studium w obszarze ich praw. Postanowienia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych (Bielecki 2016: 4), nie kształtują 
jednak w sposób bezpośredni sytuacji podmiotów prywatnych (Bie-
lecki 2016: 6). Studium odnosi skutek jedynie na obszarze gminy, 
ze względu na zakwalifikowanie go do aktów wewnętrznych (Nie-
wiadomski 2016: 88). Celem studium jest dokonanie rozpoznania 
możliwych sposobów zagospodarowania oraz określenie polityki 
przestrzennej w taki sposób, aby na dalszych etapach planowania 
możliwe było rozmieszczenie nowych punktów rozwoju w sposób 
harmonizujący z istniejącą już infrastrukturą i zabudową, pozwala-
jący na osiągnięcie dalszego postępu obszaru gminy. Studium jako 
akt o charakterze najbardziej ogólnym ze wszystkich aktów plani-
stycznych podejmowanych na poziomie lokalnym wyznacza grani-
ce przeznaczania terenów i sposobów zagospodarowania (Bielecki 
2016: 5), co przekłada się na możliwości dalszego kreowania planów 
miejscowych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest kolej-
nym aktem planowania podejmowanym na obszarze gminy, jest 
jednak aktem prawa miejscowego, co oznacza, że postanowienia 
w nim zawarte są wiążące nie tylko dla organów gminy, lecz także 
dla innych podmiotów, jak np. inwestorów i właścicieli nieruchomo-
ści. Odpowiedzialnym za sporządzenie planu miejscowego jest or-
gan wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), w jego 
kompetencji leży także wprowadzanie zmian oraz ogłoszenie uchwa-
lonego już planu, natomiast rada gminy uchwala wcześniej przygo-
towany i zaopiniowany plan miejscowy. Przed przystąpieniem do 
sporządzania miejscowego planu konieczne jest dokonanie badań 
sprawdzających zgodność studium z zapisami mającymi się znaleźć 
w projekcie planu, a także podjęcie koniecznych czynności technicz-
nych tj. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia 
planu miejscowego (Niewiadomski 2016: 165). Ustawodawca nie 
nakłada obowiązku uchwalania miejscowych planów zagospoda-
rowania, które uznaje za akty o charakterze fakultatywnym (art. 9 
u.p.z.p.), ponadto zakres obowiązywania planów miejscowych nie 
musi obejmować całego terytorium gminy. Pomimo ogólnie przy-
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na późniejszy poziom zagospodarowania przestrzeni (Popielewski 
2012: 259). Czasowe współdziałanie organów jednostek samorządu 
terytorialnego z podmiotami projektującymi przestrzeń, wybranymi 
w przetargach, często jest niewystarczające dla stworzenia odpo-
wiednich warunków przestrzennych funkcjonowania gminy. Brak 
odpowiedniej kadry o uprawnieniach urbanistycznych i konieczność 
ogłaszania przetargu dla podjęcia każdego przedsięwzięcia plani-
stycznego również tworzy swoisty nieład przestrzeni, gdyż podmioty 
wybierane w poszczególnych przetargach opierają się na własnych 
przekonaniach, a ograniczają je jedynie ogólne idee wyznaczone 
przez organy gminy.

Kolejnym zagadnieniem mającym negatywny wpływ na kształ-
towanie przestrzeni przez administrację na poziomie lokalnym jest 
swoboda jej działalności. Ustawodawca przyznaje duży zakres swo-
body działań dotyczących tworzenia instrumentów przestrzennych. 
Organy gminy nie są zobligowane do uchwalania planów miejsco-
wych czy podejmowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, nie mają także obowiązku uwzględniać w całości 
postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzeni. Podejmowanie przez gminę planów miejscowych ma 
charakter fakultatywny i to w obrębie jej władztwa zależy czy plan 
taki zostanie uchwalony, jaka ich liczba zostanie uchwalona i jaki te-
ren będą one obejmować (Małysa-Sulińska 2015: 15). Brak uchwa-
lonego planu miejscowego rodzi bowiem dalsze konsekwencje dla 
podmiotów planujących podjąć działania urbanistyczne na terenie 
gminy czy województwa. By uzyskać zgodę na zagospodarowanie 
obszaru nieobjętego planem miejscowym, konieczne jest wystąpie-
nie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Wydanie tej decyzji jest także uwarunkowane 
istnieniem odpowiednich przesłanek, których przyjęcie leży w sferze 
uznania administracyjnego. Także brak konkretnego określenia ram 
czasowych dla czynności planistycznych powoduje utrudnienia (Jać, 
Jać 2012: 305), przez brak określenia wiążących terminów postę-
powanie planistyczne rozciąga się w czasie, a idee postawione na 
początku tracą swoją aktualność. Przewlekłość działania organów 
administracji skutkuje niedostosowaniem przestrzeni do potrzeb 
społeczności, a przecież głównym zadaniem jednostek samorządu 
wybranych właśnie przez społeczeństwo jest zaspokajanie tych po-
trzeb. 

Problemem, z którym borykają się organy na poziomie lokal-
nym jest także wystąpienie konieczności zmiany całości lub poszcze-
gólnych postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania terenu, zmiana planów miejscowych oraz stwierdzanie 
nieważności tych aktów (Bielecki 2016: 4). Ze względu na obligato-
ryjność ustanowienia studium przez każdą z gmin i brak obowiązku 
uchwalenia planu miejscowego, należy postawić granicę pomiędzy 
postanowieniami, które muszą być respektowane przez podmioty 
o zamierzeniach inwestycyjnych i postanowieniami, których gmina 
nie ma prawa egzekwować. Jeśli gmina uchwali jedynie w studium 
zakaz budowy na określonym obszarze i nie podejmie dalszych czyn-
ności w postaci uchwalenia planu miejscowego dla tego obszaru, nie 
ma podstawy prawnej dla wydania decyzji odmownej dla inwestora 
chcącego rozpocząć w tym miejscu proces inwestycyjno-budowlany. 
Uchwalanie jasnych i precyzyjnie regulujących przeznaczenie tere-
nów planów miejscowych pozwala uniknąć dalszych komplikacji, 
tj. wniesienia przez podmioty prywatne czy inwestorów skargi do 

zakresie. Organy powiatu mają ograniczoną rolę w planowaniu 
przestrzeni, u.p.z.p. nie przyznaje bezpośrednio władzom powiatu 
kompetencji do planowania przestrzeni, jednak wyjątkiem na tej 
płaszczyźnie jest wydawanie opinii przez starostę, dotyczących roz-
wiązań ujętych w projektach studium oraz planów miejscowych (art. 
11 pkt 6 u.p.zp.). 

Problemy z planowaniem przestrzennym przejawiają się na po-
lach różnych nauk, co tworzy trudności związane z aspektem praw-
nym, społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i gospodarczym, 
a podmiotami odczuwającymi skutki są zarówno członkowie wspól-
not samorządowych, inwestorzy, jak i organy na poziomie krajowym 
i samorządowym. 

Ograniczenia organów administracji publicznej 
w określaniu przeznaczenia terenu

Podejmowanie przez organy administracji publicznej aktów 
o charakterze planistycznym tworzy liczne problemy na różnych 
etapach ich tworzenia, poczynając od tworzenia projektów, po akty 
właściwe i ich wprowadzanie do rzeczywistości urbanistycznej oraz 
społecznej. Organy administracji w obrębie swojego umocowania 
do podejmowania czynności planistycznych są ograniczone przez 
liczne przepisy zawarte zarówno w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, jak i w innych ustawach mających za 
przedmiot swojego zainteresowania przestrzeń. Organy lokalnych 
jednostek samorządu terytorialnego są ograniczone w sferze przy-
sługującego im władztwa planistycznego także poprzez uchwalanie 
aktów planistycznych, które regulują tworzenie przestrzeni na ob-
szarze krajowym czy regionalnym. Nie bez znaczenia jest również 
fakt stosunku zależności występującej w administracji, konieczność 
uwzględniania postanowień rozstrzygnięć wydanych przez inne 
organy administracji publicznej, podlegania nadzorowi przez nie 
sprawowanemu utrudnia podejmowanie czynności planistycznych 
oraz znacznie przedłuża proces planistyczny. Ustawodawca główną 
rolę w działaniach planistycznych przyznał gminie, władza organów 
powiatu i województwa została ograniczona do minimum (Rokicka 
2015: 22). Przeniesienie większości zadań mających za przedmiot 
przestrzeń na organy gminy powoduje ich niewydolność. Nie jest 
możliwe dostosowanie w sposób efektywny planów poszczególnych 
gmin do ogólnego zagospodarowania przestrzennego kraju, jeżeli 
na organach gminy w tym zakresie ciąży nadmiar zadań oraz często 
brak fachowego przygotowania. Mnogość uchwał i innych decyzji 
podejmowanych przez organy gminy w procedurze planistycznej 
piętrzy ilość problemów natury formalnej, co ma swoje odbicie 
w przestrzeni poszczególnych obszarów gminnych. Inną kwestią jest 
konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza specjalistyczne-
go wśród osób zajmujących się aktami planistycznymi, urzędnicy 
powołani do tworzenia i uchwalania planów miejscowych powin-
ni posiadać ustawowo określone umiejętności oraz kompetencje, 
nie każda jednostka zatrudnia pracowników posiadających wiedzę 
w tym zakresie. Jednostki nieposiadające własnej kadry urbanistycz-
nej są zmuszone do jej zapewnienia w trybie zamówień publicz-
nych. Konieczność wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przyszłe 
rozwiązania urbanistyczne także przedłuża proces planistyczny, 
ponadto oczywistym kryterium stosowanym w przetargach nie jest 
jakość, a zaproponowana najniższa cena, która często przekłada się 
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ośrodków inwestycyjnych, gospodarczych i rozwojowych. Kontrola 
społeczna jest czynnikiem zdecydowanie utrudniającym planowanie 
i zagospodarowanie przestrzeni, jednak należy ją uznać za swoisty 
gwarant bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Założeniem party-
cypacji społecznej jest tworzenie okoliczności sprzyjających podję-
ciu efektywnego dialogu władz z czynnikiem społecznym, jednak 
idea współpracy władzy ze społeczeństwem w wielu sytuacjach 
prowadzi raczej do konfliktu interesów. Rozwiązania planistyczne 
nieodpowiadające wyobrażeniu ludności skutkuje podejmowaniem 
przez społeczeństwo działań zmierzających do korekty istniejących 
instrumentów planistycznych. Mimo negatywnych skutków takich 
działań – przewlekłość procesu planistycznego oraz zwiększanie 
kosztów planowania przestrzeni – często postulaty społeczne przy-
noszą dobre rezultaty, obywatele chętniej korzystają z przestrzeni 
i chcą dalej uczestniczyć w procesie jej tworzenia, a także jako pod-
mioty zlokalizowane najbliżej terenu, z którego korzystają posiada-
ją najlepszą wiedzę o przystosowaniu przestrzeni do istniejącego 
już ładu i porządku. Komplikacją dotyczącą planowania przestrzeni 
połączoną z czynnikiem społecznym jest kwestia uszczuplania praw 
właścicieli nieruchomości. Organy gmin poprzez uchwalanie planów 
miejscowych, często ingerują w prawo własności nieruchomości, 
w takiej sytuacji ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym przewiduje zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 
organów administracji wobec podmiotów, których prawa zostały 
naruszone bądź ograniczone poprzez wprowadzenie w życie posta-
nowień miejscowych planów. Właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości ma prawo wyboru jednego z trzech roszczeń okre-
ślonych w ustawie, może żądać bądź to wypłaty odszkodowania od 
gminy za naruszenie jego praw, bądź wykupu nieruchomości lub jej 
części, czy też zawrzeć umowę zamiany nieruchomości z gminą (art. 
36 ust. 1 i 2 u.p.z.p.).

Podsumowanie

Zagospodarowanie przestrzeni w sposób spójny, całościowy, 
terminowy i odpowiadający interesom poszczególnych podmiotów 
jest zagadnieniem tworzącym wiele problemów. Niedoskonałości 
rozwiązań prawnych, brak konkretyzacji poszczególnych czynności 
podejmowanych przez kompetentne organy, ogólność wytycznych 
dla działań poszczególnych organów jednostek samorządu teryto-
rialnego skutkuje prowadzeniem procesu planistycznego w sposób 
przewlekły i nieuporządkowany. Proces projektowania, tworzenia 
oraz uchwalania instrumentów planistycznych ma wpływ na społe-
czeństwo. Planowanie przestrzeni przez jednostki samorządu z jed-
nej strony jest swobodne w obszarze ich uprawnień, a z drugiej do-
znaje licznych ograniczeń powodujących brak jednolitości rozwiązań 
urbanistycznych na poszczególnych terenach. Dysonans pomiędzy 
terenami objętymi miejscowymi planami a obszarami, dla których 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu jest przyczyną wielu interwencji ze strony społeczeństwa. 
Uwagi społeczne nie są jednak wiążące dla organów posiadają-
cych władztwo planistyczne, a brak respektu dla społecznej opinii 
rodzi dalsze konsekwencje w postaci niezadowolenia społecznego, 
skutkującego wyborem innych organów. Polityka przestrzenna pro-
wadzona przez samorządowe organy jednostek samorządu teryto-
rialnego często skupia się nie na przyszłościowych rozwiązaniach, 

sądu na postanowienia miejscowego planu czy decyzje podejmo-
wane przez organy administracji publicznej o niezbędność dalszych 
prac mających na celu zmianę instrumentów wypracowanych przez 
organy w procedurze planistycznej. 

Współudział społeczeństwa 
w planowaniu przestrzeni

Proces planowania przestrzennego oparty jest na wielu warto-
ściach, obejmujących aspekty prawne, ekonomiczne, gospodarcze, 
środowiskowe, kulturalne i estetyczne. Uwzględnienie wszystkich 
tych dyspozycji w planowaniu przestrzennym jest niezbędne, by 
osiągnąć podstawowy cel zagospodarowania przestrzeni, jakim 
jest zapewnienie warunków bytowych (Chojnicki 1990: 26) o od-
powiednim standardzie dla społeczeństwa zamieszkującego teren 
objęty instrumentami planistycznymi. Pomimo braku obowiązko-
wego udziału obywateli w tworzeniu przestrzeni (Barańska 2012: 
65), partycypacja społeczna jest ważnym elementem tworzenia 
aktów planowania, gdyż to właśnie obywatele są użytkownikami 
(Siemiński 2015: 49) przestrzeni i to społeczeństwo odczuwa bez-
pośrednie skutki postanowień i decyzji dotyczących przestrzeni. 
Społeczeństwo ma niewielki zakres praw przyznanych w zakresie 
kształtowania przestrzeni, ustawodawca przyznając obywatelom 
prawo do ingerencji nie traktuje ich jako podmiotu mającego więk-
szy wpływ na przestrzeń. Takie stanowisko jest błędne, ponieważ 
mieszkańcy poszczególnych obszarów zazwyczaj przejawiają wy-
soki stopień zainteresowania zmianami otaczającej ich przestrzeni 
i nie zawsze zgadzają się na proponowane przez władze kierunki 
jej rozwoju. Mimo wszystko, udział społeczeństwa w kreowaniu 
przestrzeni w państwach demokratycznych odgrywa znaczącą rolę. 
W zakresie uprawnień dla społeczeństwa znajduje się możliwość 
składania wniosków i uwag, prawo zaskarżenia uchwały rady gminy 
o przyjęciu miejscowego planu do sądu administracyjnego, jeśli nie 
czyni on zadość przesłankom określonym w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeni, a także prawo do udziału w dyskusji 
publicznej, której przeprowadzenie jest dla jednostek samorządu 
obligatoryjne (Bielecki 2009: 30). Na etapie podjęcia studium organy 
gminy przeprowadzają konsultacje społeczne, w celu przedstawienia 
mieszkańcom planowanych inwestycji, zaproponowania im nowych 
rozwiązań oraz poznania opinii społecznej i jej wniosków w zakresie 
tworzenia przestrzeni publicznej. Stosowanie modelu udziału spo-
łeczeństwa w planowaniu przysparza wiele trudności w uchwala-
niu planów odpowiadających większości obywateli. Nie zawsze jest 
możliwe stosowanie instrumentów planistycznych zarówno w spo-
sób efektywny dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Osoby 
przedstawiające swoje wymogi zazwyczaj nie posiadają specjali-
stycznej wiedzy niezbędnej do ukształtowania przestrzeni w sposób 
korzystny dla organów, inwestorów i mieszkańców. Z tego względu 
jednostki samorządu często pomijają przedłożone wnioski, lekce-
ważąc potrzeby bytowe lokalnej społeczności. Ponadto istotne jest 
także uwzględnianie wartości i potrzeb hierarchicznie wyższych niż 
postulaty społeczne (Pawłowska 2014: 23). 

Konieczność łączenia różnych form zabudowy, tworzenia ko-
munikacji, ośrodków społecznych i punktów usługowych nie zawsze 
jest możliwe ze względu na inwestycje planowane przez władzę, któ-
rych głównym priorytetem jest rozwój terenu poprzez tworzenie 
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których kontynuacja wiązałaby się z dalszym rozwojem terenu, lecz 
na bieżących pomysłach, które są po pierwsze realizowane w sposób 
przewlekły, a po drugie w perspektywie przyszłych potrzeb mogą 
okazać się zbędne. Partycypacja społeczeństwa w planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzeni ma dwa aspekty – prywatny, który do-
tyczy właścicieli gruntów oraz ogółu społeczeństwa i jego potrzeb 
bytowych, a także aspekt publiczny w postaci inwestorów, który 
chcą tworzyć przestrzeń w sposób dla nich opłacalny i w dalszej 
perspektywie rozwojowy. Organy jednostek samorządu terytorial-
nego postawione pomiędzy potrzebami społecznymi, a możliwością 
ekspansji gminy, działają na korzyść dużych przedsięwzięć infra-
strukturalnych. Skutkiem takich decyzji jest tworzenie przestrzeni 
niedostosowanej do potrzeb lokalnych oraz charakteryzującej się 
niespójnością zabudowy i brakiem jej ładu, a z drugiej nieperspek-
tywicznej dla inwestorów. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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