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Wprowadzenie
System planowania przestrzennego wywołuje wiele dylematów i wątpliwości. Chociażby wykład-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy przesłanek związanych z ustaleniem 
warunków zabudowy mogą powodować sporo problemów. Między innymi z tego powodu system 
ten nie jest ani przejrzysty, ani też (w sposób faktyczny) hierarchiczny.

W ostatnich miesiącach problem ten został pogłębiony. Uchwalone zostały ustawy dodające do 
planowania przestrzennego nowe rozwiązania. Ustawy te można określić jako sektorowe, odno-
szące się do konkretnych ważnych problemów. Niemniej, aby w pełni zrozumieć ich skutki, należy 
dokładnie przeanalizować poszczególne nowe regulacje.

Ustawa krajobrazowa to tak naprawdę zbiór zmian różnych ustaw. Najważniejsze zmiany wiążą 
się z PlanZagospU. W ich ramach wprowadzono m.in. audyt krajobrazowy i uchwałę reklamową 
(określaną również jako gminna uchwała krajobrazowa). Poza tym pamiętać trzeba o ważnych 
zmianach zawartych w innych ustawach, dotyczących chociażby tak istotnych, z perspektywy 
zagospodarowania przestrzennego, form ochrony przyrody czy dróg publicznych. Ustawa o rewi-
talizacji przewiduje nowy, szerszy proces, oparty na uchwałach rad gmin, z których większa część 
może wywoływać nowe skutki powszechnie wiążące i nowe ograniczenia. Jedna z uchwał przyczy-
nia się do przygotowania miejscowego planu rewitalizacji – szczególnej formy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. I w końcu ZwMetroU stanowi wyraz intencji ustawodawcy 
w zakresie planowania przestrzennego na jeszcze jednym szczeblu – metropolitalnym, czego 
wyrazem może być chociażby studium metropolitalne.

Dopiero na tym etapie okaże się, w jak dużym stopniu wykorzystywane będą w praktyce rozwiąza-
nia zawarte we wskazanych ustawach. Niemniej na pewno ważna i pomocna będzie ich szczegóło-
wa analiza. W komentarzu wskazano m.in. na to:
1) czym jest audyt krajobrazowy i gminna uchwała reklamowa, jakie powodują skutki dla gmin 

i jak je uchwalać,
2) na jakich zasadach wymierzać kary pieniężne za niedostosowanie urządzeń reklamowych do 

wytycznych gmin,
3) jak rozpoczynać w gminach proces rewitalizacji,
4) jakie są konkretne skutki kolejnych uchwał rewitalizacyjnych rady gminy,
5) jaka jest rola i znaczenie miejscowego planu rewitalizacji i umowy urbanistycznej,
6) jak może wyglądać zarządzanie przestrzenią na szczeblu metropolitalnym i czym jest studium 

metropolitalne,
7) jak wszystkie nowe rozwiązania mają się do dotychczasowych instrumentów planowania 

przestrzennego.
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