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Opinia dotycząca  

projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  

(projekt z dnia 23.03.2015 r.) 

 
 
 
 
1. Zmiany w przepisach regulujących proces inwestycyjno- budowlany w opinii wielu 

środowisk społecznych i zawodowych są nieuchronne. Z zadowoleniem należy 
odnotować, że omawiany projekt, pomimo ograniczonego zakresu, zmierza ku realizacji 
znacznej, istotnej części postulatów, które w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Budowlanego zgłosiły m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Legislacji Izby 
Architektów RP oraz Unia Metropolii Polskich. Powyższe odnieść należy w szczególności 
do zmian, które mają zapewnić poszanowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
zapobiegać rozwojowi rozporoszonej zabudowy.  

 

2. Z tego względu za trafne i uzasadnione należy uznać w szczególności te propozycje, 
które zmierzają do racjonalizacji procesu inwestycyjnego, prowadzonego na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy. W uzasadnieniu projektu zasadnie zwrócono uwagę, że 
dotychczasowe szerokie możliwości zastosowania tej instytucji ma fatalne skutki dla ładu 
urbanistycznego i architektonicznego polskich miast. Autorzy projektu dostrzegają liczne 
niekorzystne skutki obecnych regulacji i zmierzają od ich zahamowania. Trafnie wśród 
nich wskazuje się następstwa: przestrzenne (tj. rozproszenie zabudowy), gospodarcze 
(tj. wysokie koszty budowy infrastruktury), społeczne (tj. brak infrastruktury społecznej, 
konflikty związane z brakiem akceptacji dla ustaleń aktów planistycznych oraz rozwojem 
zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy). Zasadnie postuluje się 
wprowadzenie ograniczeń czasowych dotyczących ważności decyzji o warunkach 
zabudowy (np. art. 1 pkt 33 dotyczący dodania do art. 61 ust. 1 b w brzmieniu: Termin 
ważności decyzji o warunkach zabudowy wynosi 2 lata; art. 8 ust. 3 ustawy 
nowelizującej: Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa art. 60 
ustawy zmienianej w art. 1, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, wynosi 
2 lata od dnia wejścia w życie ustawy).  

 
3. Przechodząc od rozważań ogólnych na grunt poszczególnych postanowień trzeba 

odnieść się przede wszystkim do tych, które zmierzają do zmiany przepisów regulujących 
zasady i przesłanki wydawania decyzji o warunkach zabudowy, tj.  

a. art. 1 pkt 32 dotyczący zmiany do art. 59 ustawy nowelizowanej; 
b. art. 1 pkt 33 dotyczący zmiany do art. 60 ustawy nowelizowanej; 
c. art. 1 pkt 34 dotyczący zmiany do art. 61 ustawy nowelizowanej; 
d. art. 1 pkt 35 dotyczący zmiany do art. 62 ustawy nowelizowanej; 
e. art. 1 pkt 36 dotyczący zmiany do art. 63 ustawy nowelizowanej; 
f. art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej. 
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Zmiana art. 59 ustawy nowelizowanej. 
 

4. W projekcie proponuje się aby ust. 1 zd. 1 tegoż przepisu otrzymał następujące 
brzmienie: „Potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu w przypadku 
braku planu miejscowego, do czasu jego uchwalenia, polegający na budowie obiektu 
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, 
wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy”” Ponadto, z treścią tej 
propozycji koresponduje postulowana zmiana art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy nowelizowanej 
(art. 1 pkt 3 projektu), w której zakłada się, że: W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wskazanie potencjalnego sposobu 
zagospodarowania i korzystania z terenu, do czasu uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, przy czym w przypadkach określonych w ustawie, udzielenie 
informacji o potencjalnym sposobie zagospodarowania i korzystania z terenu, do czasu 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla inwestycji innych 
niż wymieniona w pkt 1, następuje w decyzji o warunkach zabudowy. Konstrukcja tych 
przepisów nie jest prawidłowa.  

 
5. Po pierwsze, zauważyć należy, że projektowana postać (treść) decyzji o warunkach 

zabudowy nie miałby charakteru decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 
267 z późn. zm.), dalej w skrócie: „K.p.a.”. W tym miejscu przypomnieć należy, że 
decyzja administracyjna jest (musi być) władczym, jednostronnym, oświadczeniem woli 
organu administracji publicznej opartym na przepisach prawa administracyjnego, 
określającym sytuację prawną, konkretnie wskazanego adresata (strony) w indywidulanie 
oznaczonej sprawie (por. M. Wierzbowski (red). Postępowanie administracyjne – ogólne, 
podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006, Wyd. 10, 
str. 134 i nast., oraz cytowana tam literatura i orzecznictwo). Inaczej rzecz ujmując, 
pomimo formalnych pozorów, decyzja o warunkach zabudowy nie załatwiałaby zatem 
sprawy administracyjnej, lecz stanowiła jedynie informacją o potencjalnym sposobie 
zagospodarowania 
i korzystania z terenu. Taka decyzja zatraciłaby zatem charakter aktu indywidualno – 
konkretnego, tj. konkretyzującego prawa i obowiązki jednostki. Stanowisko zajęte 
w takim akcie co do potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu nie 
spełniałoby zatem materialnych kryteriów decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 104 
K.p.a. Decyzja nie może być informacją (aktem wiedzy) organu. To z posiadanych przez 
organ n informacji powinno wynikać jego władcze oświadczenie woli. 

 
6. Po drugie, projektowana postać (treść) decyzji o warunkach zabudowy, nasuwa wniosek, 

że projektodawca próbuje niestety tak ukształtować instytucję decyzji o warunkach 
zabudowy, aby była ona substytutem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nie jest to kierunek prawidłowy. W ocenie wielu środowisk zawodowych, 
w tym m.in. we wspólnych postulatach zgłaszanych przez Naczelną Radę Adwokacką, 
Izby Architektów RP oraz Unię Metropolii Polskich w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Budowlanego, wielokrotnie wskazywano, że zmiana przepisów powinna prowadzi 
do odejścia od błędnej praktyki stosowania indywidualnych aktów stosowania prawa 
(decyzji administracyjnych) do procesu planowania przestrzennego. Najwłaściwszym do 
tego instrumentem są akty stanowienia prawa, tj. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Lokalizacja inwestycji, czy też zmiana przeznaczenia terenu powinna 
następować na podstawie aktu prawa miejscowego, stanowiącego dla inwestora, jak i 
osób trzecich, źródło praw i obowiązków, zaś dla organów planistycznych zadanie do 
realizacji w określonym czasie i w konkretnej przestrzeni. Na konieczność dostrzeżenia 
fundamentalnych różnic pomiędzy funkcją decyzji o warunkach zabudowy, a funkcją 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuję się również w 
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piśmiennictwie przedmiotu (I. Zachariasz, Planowanie przestrzenne versus 
zagospodarowanie przestrzeni. Podstawowe problemy w orzecznictwie sądów 
administracyjnych (w). Przestrzeń i nieruchomości jako  przedmiot prawa 
administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe).  

 
7. W związku z powyższym, postuluję się zmianę art. 59 ust. 1 (a także art. 4 ust. 2 pkt 2 ) 

w tym kierunku, aby w przypadkach, w których decyzja o warunkach zabudowy będzie 
miała zastosowanie, instytucja to miała charakter „merytorycznej” decyzji 
administracyjnej, tj. zawierała rozstrzygniecie w indywidulanie oznaczonej sprawie i 
odnosiła się do konkretnego zamiaru inwestycyjnego inwestora. Decyzja o warunkach 
zabudowy musi stanowić „odpowiedź” organu na skonkretyzowany we wniosku zamiar 
inwestora, a nie informację o potencjalnym sposobie zagospodarowania i korzystania z 
terenu. 
 

8. Z kolei, z pełną akceptację przyjąć należy proponowane zmiany art. 59 ust. 2 oraz 
dodanie ust. 4. Trafnie zmierzają one do jednoznacznego rozstrzygniecie wątpliwości, 
pojawiających się w orzecznictwie sądowym, a dotyczących wymaganego zakresu 
zastosowania decyzji o warunkach zabudowy.  
 
Zmiana art. 60 ustawy nowelizowanej. 
 

9. W projekcie proponuje się aby ust. 1 zd. 1 tegoż przepisu otrzymał następujące 
brzmienie: „Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 
ust. 4, uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi, i po 
uzyskaniu opinii rady gminy wskazującej na brak sprzeczności planowanego przez 
wnioskodawcę sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z polityką przestrzenną 
gminy wyrażoną w studium, w szczególności w zakresie…”. 

 
10. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że projektodawca trafnie dostrzegł potrzebę 

„powiązania” podstaw ustalenia warunkach zabudowy (w decyzji) z zasadami polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnymi zasadami zagospodarowania przestrzennego 
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, zwanego dalej "studium". Niewątpliwie, do czasu wprowadzenie konsekwentnej i 
czytelnej zasady, że realizacja inwestycji budowlanych może nastąpić tylko na 
obszarach przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, tylko taki zabieg 
legislacyjny może stanowić rzeczywistą receptę przeciw dewastacji ładu urbanistycznego 
i architektonicznego (poprzez niekontrolowany i nieograniczony rozwój rozproszonej 
zabudowy). Popierając ten kierunek zmian trzeba jednak podnieść dwie uwagi.  

 

11. Po pierwsze, czy wymóg uzyskania opinii rady gminy w przedmiocie braku sprzeczności 
planowanego przez wnioskodawcę sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z 
polityką przestrzenną gminy wyrażoną w studium, jest wymogiem niezbędnym i 
koniecznym. Nie można bowiem nie dostrzec, że konieczność „angażowania” rady gminy 
do oceny każdego wniosku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, może 
kompletnie zdezorganizować pracę tego organu, co w szczególności odnieść należy do 
rad funkcjonujących w dużych ośrodkach miejskich. Z drugiej, strony może to mieć 
fatalne skutki dla procesu inwestycyjnego i przyczyniać się do przewlekłości postępowań 
administracyjnych (w sprawach o ustalenie warunków zabudowy). Jeżeli jednak, 
projektodawca dostrzega potrzebę opiniowania wniosków pod kątem ich zgodności ze 
studium, to należy poddać pod rozwagę powierzenie tegoż zadania organowi 
doradczemu, skonstruowanemu w oparciu o czynnik fachowy, tj. gminnej (miejskiej) 
komisji urbanistyczno-architektonicznej (działającej na podstawie art. 8 ustawy 
nowelizowanej).  
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12. Po drugie, skoro wyraźnym zamiarem projektu jest to, aby wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy było możliwe tylko w sytuacji braku sprzeczności planowanego 
przez wnioskodawcę sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu ze studium, to 
koniecznym jest stwierdzenie, że postanowienia tegoż studium staną się podstawą 
(prawną) wydanej w tym zakresie decyzji. Inaczej rzecz ujmując, to m.in. na podstawie 
postanowień studium organ orzekający w sprawie będzie dokonywał konkretyzacji prawa 
i obowiązków inwestora. W tym miejscu przypomnieć należy, że zgodnie art. 9 ust. 5 
ustawy nowelizowanej, studium nie jest aktem prawa miejscowego. Oznacza to, że 
studium jako akt administracji publicznej nie jest prawem powszechnie obowiązującym 
na obszarze działania organów, które go wydały. Stosownie do treści art. 87 ust. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej studium nie jest zatem źródłem powszechnie 
obowiązującego prawa. W konsekwencji na jego podstawie nie sposób formułować 
wobec jednostki (inwestora) jakichkolwiek nakazów lub zakazów. W orzecznictwie sądów 
administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego, utrwalonej jest stanowisko, że 
podstawą prawną do wydania przez organ administracji decyzji nakładającej określone 
prawa lub obowiązki na osoby fizyczne lub prawne i organizacje nie będące 
państwowymi jednostkami organizacyjnymi może być - z uwagi na fakt, że dotyczy to 
sfery praw i wolności obywatelskich - jedynie przepis prawa powszechnie 
obowiązującego, a więc aktu ustawodawczego albo aktu wykonawczego wydanego na 
podstawie i w granicach wyraźnego upoważnienia zawartego w akcie ustawodawczym. 
Akty prawotwórcze kierownictwa wewnętrznego - mogą wiązać jedynie tych adresatów, 
którzy są organizacyjnie lub służbowo podporządkowani organowi wydającemu dany akt 
(tak m.in. wyroki NSA: z dn. 20.07.1981 r. sygn. akt: SA 805/81; z dn. 06.02.1981 r. sygn. 
akt: SA 819/80; orzeczenie TK z dn. 05.11.1986 r. sygn. akt: U 5/86).  

 

13. W związku z powyższym, mając na uwadze potrzebę zachowania zasady 
praworządności działania organów administracji publicznej, i zapewnienia aby wydając 
decyzję o warunkach zabudowy działały na podstawie i w granicach prawa powszechnie 
obowiązującego prawa, konieczne jest uchylenie art. 9 ust. 5 ustawy nowelizowanej.  
Z drugiej strony, przyjęcie proponowanej konstrukcji, skłania do wzięcia pod 
adekwatność wymogu opiniowania zgodności wniosku inwestora ze studium. Skoro 
postanowienia studium uzyskają walor norm prawa powszechnie obowiązującego, to 
subsumcji oraz wykładni postanowień studium dokona samodzielnie organ orzekający w 
sprawie. 

 

Zmiana art. 61 ustawy nowelizowanej. 
 

14. Szczegółowa analiza propozycji dotyczących nowego brzmienia art. 61 ustawy 
nowelizowanej prowadzi do wniosku, że propozycję projektu zmierzają do racjonalizacji 
przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy. W projekcie trafnie dostrzeżono 
m.in. potrzebę: 
a) aby wszystkie działki stanowiące przedmiot wniosku bezpośrednio graniczyły z co 

najmniej jedną zabudowaną działką, która jest dostępna z tej samej drogi 
publicznej bezpośrednio lub przez istniejącą, urządzoną drogę wewnętrzną. Jest to 
ważne postanowienie, gdyż przerywa dotychczasowe spory interpretacyjne co do 
zakresu semantycznego pojęcia; „działki sąsiednie”; 

b) wyjaśnienia kwestii dostępu do drogi publicznej poprzez wprowadzenie czytelnego 
rozwiązania, że działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub droga 
publiczna jest dostępna przez istniejącą w dniu składania wniosku, urządzoną 
drogę wewnętrzną lub służebność drogi; 

c) wprowadzenia zasady, że w dniu składania wniosku infrastruktura techniczna, 
służąca obsłudze działki, jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego; 

d) wprowadzenia czytelnej zasady, że decyzji o warunkach zabudowy nie wydaje się 
w stosunku do: (i) terenów, na których istnieje obowiązek sporządzenie planu 
miejscowego lub na których lokalizacja inwestycji może nastąpić wyłącznie na 
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podstawie planu miejscowego; (ii) obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m² oraz instalacji odnawialnych źródeł energii innych 
niż mikroinstalacje (iii) terenu, co do którego została wydana decyzji 
lokalizacyjna, (iv) terenu, co do którego została wydana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

15. Sumaryczna ocena tych propozycji musi być jednoznaczne pozytywna. Po pierwsze, 
konstruując nowe wymagania co do dostęp od drogi publicznej, a także infrastruktury 
technicznie w ten sposób, że muszą być one spełnione w dniu składania wniosku, projekt 
zapobiega nagminnej dziś praktyce ustalenia warunków zabudowy w oparciu przyszłe (i 
niepewne) zapewnienia co ww. warunków. Inwestor powinien otrzymać warunki 
zabudowy tylko w oparciu rzeczywistej możliwości efektywnego korzystania z terenu. 
Zasadnie, z punku widzenia potrzeb ochrony środowiska, do absolutnego wyjątku 
zredukowano również możliwość korzystania z indywidualnych systemów kanalizacji. 
Ponadto, z zakresu zastosowania decyzji o warunkach zabudowy trafnie wyeliminowano 
inwestycje o znacznym stopniu złożoności, rodzące liczne konflikty społeczne (np. 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz instalacji odnawialnych 
źródeł energii innych niż mikroinstalacje).  

 
16. Z aprobatą przyjąć należy również proponowaną zmianę art. 61 ustawy nowelizującej, w 

zakresie dodania do tegoż przepisu ust. 1b. Jest ona kolejnym, czytelnym i ważnym  
„krokiem” w kierunku doprecyzowania zakresu zastosowania decyzji o warunkach 
zabudowy i ograniczenia rozwoju zabudowy na jej podstawie. Zgodnie z treści 
proponowanego przepisu: „W przypadku braku planu miejscowego, dopuszcza się, na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy, jednokrotną rozbudowę lub przebudowę 
istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych i 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi oraz istniejących obiektów handlowych, o 
ile rozbudowa lub przebudowa nie prowadzi do zwiększenia: (i) w przypadku obiektów 
handlowych - pierwotnej powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, (i) 
w przypadku pozostałych budynków - pierwotnej powierzchni użytkowej budynków o 
więcej niż 30%”. Jest to ważne i potrzebne postanowienie, gdyż zapewnia spójność 
zasad rozwoju nowej i starej zabudowy. 

 

17. Wyjaśnienia wymaga jednak cele zmiany art. 61 ustawy nowelizującej, w zakresie 
dodania do tegoż przepisu ust. 4a. (Warunków określonych w ust. 1 pkt 1-4 i 8 oraz ust. 
1a nie stosuje się do budowy, w ramach zabudowy zagrodowej, obiektów służących 
produkcji rolnej). Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że szczegółowe 
wymagania dotyczące wydania warunków zabudowy zostałyby wyłączone w odniesieniu 
do zabudowy zagrodowej, także w tym przypadku, gdy zamiar inwestycyjny odnosiłby się 
do obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz instalacji 
odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacj. W kontekście proponowanych 
postanowień art. 61 ust. 1a, a także wyartykułowanych w uzasadnieniu argumentów, 
trudno dostrzec aby proponowana treść ust. 4a korespondowała z ratio legis całości 
założeń projektu, tj. ograniczenie zakresu zastosowania decyzji o warunkach zabudowy, 
racjonalizacja zabudowy, a także tworzenie czytelnych zasad zabudowy mających 
oparcie w studium.  
 
Zmiana art. 62 ustawy nowelizowanej. 
 

18. Przepis art. 1 pkt 35 projektu dotyczy zmiany art. 62 ustawy nowelizowanej. W zakresie 
tego przepisu proponuje się wydłużenie (z 9 do 18 miesięcy) okresu zawieszenia 
postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w związku z przystąpieniem do 
sporządzania planu miejscowego. Jest to rozwiązanie prawidłowe. Praktyka dowodzi 
bowiem, że w znacznej części przypadków dotychczasowy okres 9 miesięcy był zupełnie 
niewystarczający dla uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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Zmiana art. 63 ustawy nowelizowanej. 
 

19. Przepis art. 1 pkt 36 projektu dotyczy zmiany art. 63 ustawy nowelizowanej. W zakresie 
tego przepisu proponuje się m.in. uchylenie ust. 3 i dodanie ust. 3a -3c. Przepisy te 
regulują kwestię roszczeń odszkodowawczych za poniesioną szkodę rzeczywistą w 
przypadku gdy realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
powoduje określone następstwa, tj. (i) korzystanie z nieruchomości lub ich części, dla 
których obowiązuje plan miejscowy, w sposób zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji stało się 
niemożliwe bądź istotnie ograniczone, albo (ii) dalsze faktyczne korzystanie z terenu i 
gruntu w sposób zgodny z faktycznym korzystaniem, mającym miejsce w dniu 
uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy, znajdujących się w obszarze 
oddziaływania inwestycji stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Jeżeli jednak, 
tak jak to przyjęto w treści projektu decyzja o warunkach zabudowy jest wyłącznie 
informacją o potencjalnym sposobie zagospodarowania i korzystania z terenu, to 
realizacja tej decyzji następuje wyłącznie poprzez wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę. W konsekwencji nie sposób zasadnie twierdzić, że realizacja tej decyzji 
może rodzic ww. następstwa. Takie następstwa mogą rodzić dopiero roboty budowlanej 
prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę. Trafnie jednak dostrzeżono potrzebę 
„uproszczenie” dochodzenia roszczeń od inwestora. W związku z powyższym postuluje 
się przeniesienie odnośnych przepisów do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane.  

 
20. Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy Zasadnie postuluje się 

wprowadzenie ograniczeń czasowych dotyczących ważności decyzji o warunkach 
zabudowy (np. art. 1 pkt 33 dotyczący dodania do art. 61 ust. 1 b w brzmieniu: Termin 
ważności decyzji o warunkach zabudowy wynosi 2 lata; art. 8 ust. 3 ustawy 
nowelizującej: Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa art. 60 
ustawy zmienianej w art. 1, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, wynosi 
2 lata od dnia wejścia w życie ustawy). Skoro, tak jak to przyjęto w treści projektu decyzja 
o warunkach zabudowy jest wyłącznie informacją o potencjalnym sposobie 
zagospodarowania i korzystania z terenu, to z natury rzeczy jej aktualność ma charakter 
czasowy. Ponadto, mając na uwadze ogólny kierunek zmian projektu zakładający m.in. 
brak sprzeczność sposobu zagospodarowania i korzystania ze studium, trzeba pamiętać 
o spoczywającym na organach planistycznych obowiązku aktualizacji studium. Ponadto, 
skoro celem projektu jest zapobieganie rozproszeniu zabudowy poprzez jej rozwoju na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy, to także z tego względu wprowadzenie 
omawianych ograniczeń czasowych znajduje usprawiedliwioną podstawę prawną w art. 
31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie terminu ważności decyzji o 
warunkach zabudowy jest ograniczeniem w zakresie korzystania z praw, które są 
konieczne w demokratycznym państwie dla porządku publicznego, ochrony środowiska, 
a także wolności i praw innych osób, a co najistotniejsze nie narusza to istoty tych praw. 

 
21. Podsumowanie: Analiza projektu pozwala na stwierdzenie, że nie tylko postulowane 

cele regulacji, ale przede wszystkim dobrane pod tym kątem instrumenty prawne są 
adekwatne do bieżących potrzeb i mankamentów procesu inwestycyjnego. Przede 
wszystkim jednak w znacznym stopniu konsumują one „diagnozę” stanu prawnego 
przedstawioną przez Naczelną Radę Adwokacką, Komisję Legislacji Izby Architektów RP 
oraz Unię Metropolii Polskich w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. 
Projektodawca dostrzegł najistotniejszy problem jakim jest rozwój na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy chaotycznej i konfliktogennej zabudowy. Projekt proponuje 
adekwatne środki zmierzające do istotnego ograniczenia w stosowaniu tej 
dysfunkcjonalnej instytucji (tj, terminowość decyzji, wykluczenie decyzji dla inwestycji dot. 
OZE oraz WOH, ocena warunków zabudowy pod kątem polityki przestrzennej gminy 
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/niesprzeczność ze studium/, modyfikacja zasady dobrego sąsiedztwa w kierunku 
oparcia ustaleń dla nowej zabudowy na podstawie zagospodarowania działki 
bezpośrednio graniczącej z działką inwestora). Jest to krok w dobrym kierunku, i 
wydatnie przysłuży się racjonalizacji procesu inwestycyjnego, zachowaniu ładu 
urbanistycznego i architektonicznego, a także podniesie bezpieczeństwo prawne 
inwestycji. Z uwagi na trafnie dostrzeżoną potrzebę oparcia decyzji o warunkach 
zabudowy na postanowieniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, koniecznym jest uchylenie art. 9 ust. 5 ustawy nowelizowanej.  


