
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego

1.1. Wstęp

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: 
decyzja wzizt) występuje w dwóch formach, tj. decyzji o:
1) ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej: decyzja 

ulicp);
2) warunkach zabudowy.

W pierwszej kolejności w niniejszym rozdziale przeanalizowane 
zostały przesłanki wydawania decyzji ulicp oraz zagadnienia do-
tyczące innych uwarunkowań formalnoprawnych związanych z tą 
decyzją. Następnie omówiono procedurę związaną z jej wydawaniem. 
Na tym etapie uwzględniono również skutki prawne dotyczące samej 
decyzji o warunkach zabudowy, gdyż omawiane przepisy do niej 
stosuje się odpowiednio.

Na wstępie trzeba jednak wskazać, że decyzja wzizt wydawana 
jest w sytuacji, gdy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp). Regułą w planowaniu przestrzennym 
jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie decyzji 
ulicp ma charakter wyjątkowy1. Wśród najważniejszych zadań usta-
wy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.; dalej: ZagospPrzestrzU), w której 
wskazana decyzja jest uwzględniona, wymienić można zachowanie 
ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z założe-
niami ustawodawcy (które nie w pełni udało się zrealizować) pod-
stawowym instrumentem związanym z kształtowaniem przestrzeni 
na szczeblu gminnym miał być mpzp. Decyzja wzizt miała być 

1  Wyr. WSA w Poznaniu z 6.8.2013 r., II SA/Po 801/12.
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wydawana w sytuacjach, gdy z różnych względów dla określonego 
terenu tego planu nie udało się uchwalić. W praktyce jednak obecnie 
większość powierzchni kraju nie jest objęta planem miejscowym, 
czyli w bardzo dużej części gmin decyzja wzizt jest dominująca. 
Charakteryzuje ją m.in. to, że jest wydawana na wniosek (zazwyczaj 
konkretnego inwestora), a nie z urzędu. Organom gminy trudniej jest 
zatem w ten sposób kształtować przestrzeń i myśleć o racjonalnym 
przeznaczeniu poszczególnych terenów. Jest to jeden z powodów, 
dla których decyzja wzizt budzi obecnie liczne kontrowersje.

Należy także zwrócić uwagę na przepisy ogólne ZagospPrzestrzU, 
z których wynika, że każdy ma prawo – w granicach określonych 
ustawą – do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, 
zgodnie z warunkami określonymi w mpzp lub w decyzji wzizt, jeżeli 
nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób 
trzecich. Wydaje się, że nie do końca precyzyjnie zostały określo-
ne możliwe ograniczenia prawa własności. Zasadą jest, że właści-
ciel nieruchomości może zrobić ze swoim przedmiotem własności 
wszystko, co nie jest wprost zakazane w ustawie. Dlatego właśnie 
przy wydawaniu decyzji wzizt wszelkie wątpliwości powinny być 
wyjaśniane na rzecz wnioskodawcy. Powołać tutaj można również 
art. 4 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1409 ze zm.; dalej: PrBud), zgodnie z którym każdy ma prawo 
do zabudowy nieruchomości gruntowej, pod warunkiem zgodności 
zamierzenia budowlanego z przepisami. Pomimo czytelnych reguł, 
w praktyce okazuje się, że często przed wydaniem decyzji pojawiają 
się liczne wątpliwości.

W celu uporządkowania wątpliwości terminologicznych, należy 
wskazać, że wyróżnia się – jak wskazano powyżej – decyzję o:
1) warunkach zabudowy;
2) ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ilekroć w opracowaniu będzie użyte sformułowanie „decyzja 
wzizt” – chodzić będzie o zbiorcze ujęcie obu kategorii decyzji.
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1.2. Przesłanki wydania decyzji ulicp

Cele publiczne zostały określone w art. 6 ustawy z 21.8.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518; da-
lej: GospNierU). Dotyczą one inwestycji drogowych, kolejowych, 
innych związanych z infrastrukturą techniczną, ochroną środowiska, 
urządzeń przesyłowych, obiektów szkolnych, leczniczych, czy też 
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Inwestycją 
celu publicznego są działania o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym 
i krajowym, stanowiące realizację celów publicznych. Jak wskazuje 
WSA w Krakowie, pierwszą cechą charakteryzującą inwestycję celu 
publicznego jest jej zakres, tj. określenie, czy dane przedsięwzięcie 
można zaliczyć do działań o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym, 
czy krajowym. Inwestycja celu publicznego winna służyć ogółowi 
zbiorowości, ale nie zawsze w znaczeniu dosłownym2. Po drugie, przy 
klasyfikacji tego typu inwestycji należy określić, czy ów cel stanowi 
realizację celów określonych w art. 6 GospNierU3. WSA w Szczecinie 
zaznaczył, że celem publicznym może być tylko cel expressis verbis 
wyrażony w art. 6 GospNierU, a charakter celu publicznego nie 
zależy od powszechnego przekonania o jego użyteczności dla ogółu 
społeczeństwa, ale od normatywnie przyznanej cechy publiczności4. 
Bez znaczenia natomiast pozostaje, czy inwestorem w danej sprawie 
jest podmiot prywatny, czy publiczny – każdy z nich może inicjować 
działanie w tym zakresie oraz wnioskować o wydanie decyzji. Jak 
doprecyzowuje WSA w Rzeszowie, w gronie inwestorów publicznych 
mogą znaleźć się również jednostki współdziałające z podmiotami 
publicznymi, np. na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego5.

Decyzja ulicp jest wydawana dla inwestycji celu publicznego, 
chyba że dotyczące tego celu roboty budowlane:
1) polegają na remoncie, montażu lub przebudowie i nie powodują 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu 
budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, 
a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających prze-

2  Wyr. NSA z 19.4.2011 r., II OSK 1/11.
3  Wyr. WSA w Krakowie z 29.10.2010 r., II SA/Kr 910/10.
4  Wyr. z 5.11.2009 r., II SA/Sz 798/08.
5  Wyr. z 20.9.2007 r., II SA/Rz 466/07.

1.2. Przesłanki wydania decyzji ulicp



4 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

prowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na 
środowisko;

2) nie wymagają wydania pozwolenia na budowę.
Przez przebudowę rozumie się w PrBud wykonywanie robót 

budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego 
(z wyjątkiem kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, 
szerokości, czy liczby kondygnacji, a w przypadku dróg – zmiany 
wymagające modyfikacji pasa drogowego). Remontem jest natomiast 
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-
nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestano-
wiących bieżącej konserwacji. Zmiana sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczać będzie zmianę przeznaczenia, a co najmniej funkcji 
danego terenu. W orzecznictwie wskazano, że „zmiana sposobu zago-
spodarowania” jest pojęciem zaczerpniętym z urbanistyki i w związku 
z tym treść mu przypisywana kształtuje się dopiero na podstawie 
konkretnego przykładu w praktyce6. 

W dalszej części niniejszego opracowania zostały przeanalizo-
wane zagadnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko 
– w tym miejscu pozostaje ograniczyć się do konkluzji, że w sytua-
cji, gdy dana inwestycja celu publicznego może znacząco wpływać 
na środowisko – wydanie decyzji ulicp (przy braku mpzp) będzie 
konieczne.

Z kolei to, które inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia na 
budowę, określono w art. 29 PrBud. Można wskazać, że w sytuacji, 
gdy dana inwestycja wymaga zgłoszenia, nie jest potrzebne dla niej 
wydanie decyzji ulicp. Już na tym etapie należy zatem wskazać, 
że niniejszy rodzaj decyzji wzizt jest wydawany nie tak często jak 
decyzja o warunkach zabudowy. Przykładowo, analizowanej decyzji 
nie wymaga budowa urządzeń kanalizacyjnych, a także nowe prze-
znaczenie drugiego poddasza, jeżeli jego kluczowe parametry nie 
ulegają zmianie7. Nie jest również wymagane wydanie omawianej 
decyzji dla miejsc postojowych (przy drodze będącej inwestycją 

6  Wyr. WSA w Opolu z 18.1.2011 r., II SA/Op 495/10.
7  Wyr. WSA w Krakowie z 12.3.2012 r., II SA/Kr 1108/11.
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celu publicznego) dla samochodów osobowych obejmujących do 10 
stanowisk włącznie.

Można przyjąć, że ustawodawca dokładnie wskazuje, kiedy ana-
lizowany rodzaj decyzji wzizt może zostać wydany. Odnosząc się do 
kolejnych zagadnień można wskazać, że decyzja ta będzie wydawana 
rzadziej niż typowa decyzja o warunkach zabudowy. Będzie ona 
jednak wydawana na lepszych – z punktu widzenia inwestora – zasa-
dach. Organami właściwymi w tym zakresie są wójt, burmistrz bądź 
prezydent miasta. Przy inwestycjach celu publicznego o znaczeniu 
krajowym lub wojewódzkim niezbędne jest uzgodnienie projektu 
decyzji z marszałkiem województwa, a przy inwestycjach celu pu-
blicznego na terenach zamkniętych (czyli terenach zastrzeżonych 
ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) – z wojewodą. 
Jeżeli decyzja jest wydawana dla terenu położonego na obszarze 
więcej niż jednej gminy, organem właściwym jest wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta, na obszarze właściwości którego znajduje się 
największa część inwestycji (musi decyzję wydać w porozumieniu 
z pozostałymi organami gminy – należy tutaj przyjąć, że porozumie-
nie oznaczać będzie wyrażenie przez nich zgody, ale także wspólne 
kształtowanie treści decyzji8). Także w przeważającym zakresie za 
wydanie decyzji odpowiadają organy gminy, czyli podstawowego 
podmiotu związanego z planowaniem przestrzennym. Sam zakres in-
westycji (lokalny, ponadlokalny, krajowy) będzie oceniany w oparciu 
o okoliczności i skutki związane z danym przedsięwzięciem. Przy 
niektórych z nich ocena będzie stosunkowo łatwa – np. realizacja 
inwestycji drogowej gminnej ma zakres lokalny, a inwestycji dro-
gowej wojewódzkiej – ponadlokalny.

Organy odpowiedzialne za wydanie decyzji powinny tego doko-
nać w ciągu 65 dni od momentu wpływu wniosku. Za każdy dzień 
związany z przekroczeniem tego terminu organ powinien płacić na 
rzecz państwa karę w wysokości 500 zł. Sankcja ta jest wymierzona 
na podstawie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do wo-
jewody, a nieopłacona podlega ściągnięciu na podstawie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8  Wyr. WSA we Wrocławiu z 10.3.2011 r., II SA/Wr 726/10.
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Organ wydający postanowienie o wymierzeniu kary może natrafić 
na pewne problemy proceduralne. Postanowienie bowiem o wymie-
rzeniu kary nie jest postępowaniem wpadkowym. Mogą w związku 
z powyższym pojawić się trudności przy przeprowadzeniu postępo-
wania, które właściwie powinno być przeprowadzone co do istoty.

Do ww. 65 dni nie wlicza się terminów niezbędnych do doko-
nania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania 
oraz opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn nie-
zależnych od organu wydającego decyzję. Powyższą zasadę należy 
rozumieć w sposób rozszerzający. Organ nie może odpowiadać za 
tego typu przekroczenia. Wszelkie przedłużenie terminu rozpatrze-
nia sprawy, spowodowane np. koniecznością uzgodnienia projektu 
decyzji przez inny organ lub zawiadomieniem stron, nie będą zatem 
tutaj wliczane.

1.3. Wniosek o wydanie decyzji i jej zakres

Ustawodawca szczegółowo precyzuje, co powinno znaleźć się we 
wniosku o wydanie decyzji ulicp oraz jej wymaganą treść. Przepisy 
niniejsze znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku 
decyzji o warunkach zabudowy. Są one zatem ważne przy doko-
nywaniu analiz konkretnych spraw, a zwłaszcza – kwestionowaniu 
wydanych decyzji. Trzeba jednak podkreślić, że jeżeli inwestor 
złoży wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a właściwa będzie w sprawie decyzja o warunkach zabudowy (albo 
odwrotnie), organ sam nie może uznać, że zmienia zakres wniosku. 
Postępowanie w takim wypadku powinno zostać umorzone (podobnie 
jak w sytuacji, gdy wnioskodawca cofnie wniosek przed wydaniem 
decyzji). Zakres wniosku zależy bowiem wyłącznie od wnioskodaw-
cy – organ nie ma na to wpływu9. W związku z powyższym należy 
wskazać, że również zmiana już przedłożonego wniosku, wymaga 
osobnego pisma skierowanego do organu.

Należy w pełni zgodzić się z tezą wyrażoną przez WSA w Szcze-
cinie, że wniosek o wydanie decyzji wzizt może dotyczyć całości 

9  Wyr. WSA w Lublinie z 15.11.2012 r., II SA/Lu 564/12.
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lub części działki, która daje się jednoznacznie wyodrębnić i przed-
stawić w załączniku graficznym do decyzji, oraz która nie dotyczy 
terenu objętego mpzp10. Są to kryteria dotyczące również sytuacji, 
w których sformułowanie wniosku będzie prawnie dopuszczalne. 
Przy inwestycjach celu publicznego nie występuje wymóg zgody 
właściciela nieruchomości na realizację na tej nieruchomości okre-
ślonej inwestycji11.

Sam wniosek powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem (co do zasady, 

teren powinien być przedstawiony na kopii mapy zasadniczej, 
a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej; na mapie 
powinien być określony sam teren, ale także obszar, na który 
inwestycja będzie oddziaływać);

2) charakterystykę inwestycji, która obejmuje m.in. określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię, 
b) sposobu odprowadzania ścieków, 
c) planowanego sposobu zagospodarowania terenu, 
d) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji 

i jej wpływu na środowisko (ten ostatni wymóg musi zostać 
spełniony również w przypadku, gdy inwestycja nie wywiera 
znaczącego wpływu na środowisko);

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów – stosowne dane 
dotyczące tego składowiska.

Ponieważ zakres wniosku został określony, trzeba podkreślić, że 
organ właściwy do wydania decyzji nie może jej uzależniać od speł-
nienia innych, nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń 
lub warunków. Nie ma on możliwości oceny celowości i słuszności 
określonej we wniosku inwestycji12.

Ze wskazanej grupy danych pewne terminologiczne wątpliwości 
budzić może „oddziaływanie na obszar”, przez które rozumie się 
wpływ na nieruchomości sąsiednie, sprowadzające się do emisji 
zanieczyszczeń, powodowania nadmiernego hałasu, czy też innych 
oddziaływań. Obszar, na który nieruchomość oddziałuje, powołany 
w art. 52 ZagospPrzestrzU należy odróżnić od obszaru analizowa-

10  Wyr. z 21.11.2013 r., II SA/Sz 902/13.
11  Wyr. WSA w Krakowie z 15.1.2013 r., II SA/Kr 1576/12.
12  Wyr. WSA w Warszawie z 28.2.2012 r., IV SA/Wa 1790/11.

1.3. Wniosek o wydanie decyzji i jej zakres
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nego, wyznaczanego w toku analizy urbanistycznej. Również zakres 
szczegółowy tego pojęcia będzie wyznaczany i doprecyzowany 
w konkretnych przypadkach. Czym innym może być obszar oddzia-
ływania przy decyzji wzizt i przy pozwoleniu na budowę13.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z zasadą ekono-
miki procesowej, w sytuacji gdy z analizy urbanistycznej wynika, 
że któryś z parametrów wskazanych we wniosku odbiega od moż-
liwych do przyjęcia w danym miejscu, organ powinien umożliwić 
wnioskodawcy weryfikację zgłoszonego żądania14. Jest to bardzo 
istotne – zwłaszcza przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudo-
wy. Często organy arbitralnie, kierując się danymi wskazanymi we 
wniosku, zbyt szybko omawiają wydania pozytywnej decyzji, nie 
zwracając uwagi na niniejszą tezę. Oczywiście zastrzec trzeba, że 
teza ta nie prowadzi do możliwości modyfikacji złożonego wniosku 
przez sam organ.
W samej decyzji ulicp powinny znaleźć się określenia:
1) rodzaju inwestycji (w tym jej dokładnej konkretyzacji – np. budo-

wy domu jednorodzinnego, przebudowy jakiegoś obiektu, itd.);
2) warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz 

jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych – dotyczy to 
zwłaszcza warunków i wymagań ochrony oraz kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, 
wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, a także 
ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

3) linii rozgraniczających teren inwestycji, określonych na mapie 
w odpowiedniej skali (których nie można utożsamiać z granicami 
działki).

Brak spełnienia powyższych wymogów przez decyzję narusza 
zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procesowego. Także 
zaniechania organu w tym zakresie skutkować mogą uchyleniem 
decyzji15. Względem ostatniego z wymienionych punktów można 
wskazać, że wszelkie kwestie związane z precyzyjnym określeniem 
położenia inwestycji w ramach terenu, który został wyznaczony przez 

13  Wyr. WSA w Krakowie z 31.1.2012 r., II SA/Kr 1703/11.
14  Wyr. WSA w Rzeszowie z 19.3.2013 r., II SA/Rz 1055/12.
15  Por. np. wyr. NSA z 23.10.2012 r., II OSK 1141/11.
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linie rozgraniczające, powinny być bardziej szczegółowo analizowane 
dopiero przy zatwierdzaniu projektu budowlanego na etapie wyda-
wania pozwolenia na budowę16. Dopiero w projekcie budowlanym 
znajdą się usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowa-
nych obiektów17. Samo określenie parametrów związanych z nową 
zabudową może przybrać postać wskazania wielkości „granicznych”, 
których nie należy przekroczyć. Co do zasady, wskaźniki podawane 
są jednak w wielkościach maksymalnych.

W orzecznictwie występuje dylemat w zakresie tego, czy decyzja 
powinna określać precyzyjną liczbę miejsc parkingowych. Zgodnie 
z przedstawionymi powyżej zasadami większość sądów administra-
cyjnych wskazuje, że nie ma wprost określenia obowiązku uwzględ-
nienia tej kwestii w decyzji18. Sygnalizując dominujący kierunek 
orzecznictwa nie sposób jednak się z nim do końca zgodzić. Jak już 
wcześniej wskazano, liczba określonych miejsc parkingowych prze-
sądza o tym, czy w danej sprawie decyzja ulicp może w ogóle zostać 
wydana (inaczej niż w przypadku decyzji o warunkach zabudowy). 
Także samo wydanie tej decyzji ma wpływ na to, że określona liczba 
miejsc parkingowych została dopuszczona. Okoliczność ta może 
zostać odnotowana w decyzji, w tym – w uzasadnieniu.

1.4. Postępowanie dotyczące wydania decyzji

W ZagospPrzestrzU szczegółowo określono (wspólny) tryb zwią-
zany z wydaniem decyzji ulicp oraz decyzji o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ZagospPrzestrzU o:
1) wszczęciu postępowania,
2) wydanych postanowieniach (np. o zawieszeniu postępowania, 

czy też sprostowaniu wydanej decyzji),
3) decyzji kończącej postępowanie

wszystkie strony muszą zostać zawiadomione w drodze obwiesz-
czenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości 
(np. poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej lub opublikowanie na 

16  Wyr. WSA w Poznaniu z 27.11.2013 r., II SA/Po 677/13.
17  Wyr. WSA w Łodzi z 20.11.2012 r., II SA/Łd 630/12.
18  Por. np. wyr. WSA w Poznaniu z 17.10.2013 r., IV SA/Po 497/13.
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stronie internetowej urzędu gminy). Inwestor, a także właściciele 
i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizo-
wana inwestycja, muszą zostać zawiadomieni na piśmie.

Oczywiście, zakres stron w postępowaniu jest szerszy. Są nimi 
również właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na 
które inwestycja będzie oddziaływać. Czasem pojawiać może się 
problem w ich dokładnym określeniu. W orzecznictwie wskazuje 
się, że przymiot strony w sprawach o wydanie decyzji o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego będą miały podmioty posia-
dające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia, które będą narażone na 
jego oddziaływanie. W rachubę wchodzą tutaj nie tylko działki gruntu 
bezpośrednio ze sobą graniczące, ale też nieruchomości bez wspólnej 
granicy, znajdujące się w zasięgu wpływów lub związków gospodar-
czych19. WSA w Rzeszowie wskazał ponadto, że stronami w postępo-
waniu o ustalenie lokalizacji inwestycji mogą być nie tylko podmioty 
sąsiadujące bezpośrednio z nieruchomościami objętymi lokalizacją, 
ale także położone w dalszej odległości, o ile inwestycja ta należy 
do takiej kategorii obiektów, które mogą negatywnie oddziaływać na 
nieruchomość20. Określenie zakresu stron będzie zatem miało miejsce 
w każdym przypadku, gdy do postępowania zgłosi się podmiot uwa-
żający się za stronę. W takim przypadku organ musi ocenić:
1) charakter realizowanej inwestycji i jej wpływ na otoczenie;
2) wpływ inwestycji na działkę podmiotu zgłaszającego się do 

postępowania;
3) prawa tego podmiotu do niniejszej nieruchomości.

Samo położenie działki nie decyduje zatem o tym, czy jej właści-
ciel zostanie uznany za stronę. Bardziej istotne jest zweryfikowanie 
zakresu oddziaływania inwestycji. W doktrynie wskazuje się również, 
że w pewnych sytuacjach za strony mogą zostać uznani posiadacze 
nieruchomości, np. osoby czekające na postanowienie o stwierdze-
niu nabycia spadku, czy też posiadacz czekający na stwierdzenie 
zasiedzenia nieruchomości21.

19  Wyr. WSA w Łodzi z 16.11.2011 r., II SA/Łd 700/12.
20  Wyr. z 4.11.2011 r., II SA/Rz 1204/10.
21  H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ko-

mentarz, Warszawa 2012, s. 284.


