
Rozdział 1. Zmiany w lokalnym planowaniu 
przestrzennym 2015/2016

W niniejszym rozdziale omówiono wybrane zmiany dotyczące zakresu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(dalej: studium) i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(dalej: mpzp, plan miejscowy) wprowadzone do ustawy z 27.3.2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 
ze zm.; dalej: ZagospPrzestrzU) przez:
 1) ustawę z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.; 

dalej: RewitalU), obowiązującą od 18.11.2015 r.;
 2) ustawę z 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1890; dalej: MetropolZwU), obowiązującą od 1.1.2016 r., oraz
 3) w zakresie tzw. audytu krajobrazowego – przez ustawę z 24.4.2015 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774; dalej: ustawa krajobra-
zowa), obowiązującą od 11.9.2015 r.

1.1. System planowania przestrzennego przed zmianami 
z 2015 r.

Przed wejściem w życie zmian do ZagospPrzestrzU, uchwalonych 
w 2015 r., system planowania przestrzennego (w uproszczeniu) kształtował 
się następująco:
 1) na poziomie krajowym – koncepcja przestrzennego zagospodarowania 

kraju, oraz programy rządowe służące realizacji inwestycji celu pub-
licznego o znaczeniu krajowym;

 2) na poziomie regionalnym – plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa (dodatkowo, dla miejskiego obszaru funkcjonalnego 
ośrodka wojewódzkiego uchwalano plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego jako 
część planu zagospodarowania przestrzennego województwa – art. 39 
ust. 6 ZagospPrzestrzU);
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 3) na poziomie gminnym – studium i nienaruszający jego ustaleń miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego; w przypadku jego 
braku w ograniczonym zakresie kwestie planistyczne rozstrzygane są 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: 
decyzja wzizt), która jednak – w przeciwieństwie do mpzp – nie musi 
być zgodna z ustaleniami zawartymi w studium.

W studium gminnym dokonuje się m.in. kwalifi kacji i przeznaczenia 
poszczególnych obszarów gminy, zaś realizacja ustaleń tego dokumentu 
następuje przez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Warto zauważyć, że wprawdzie art. 20 ust. 1 ZagospPrzestrzU 
przewiduje jedynie obowiązek sprawdzenia, czy uchwalany plan miejscowy 
„nie narusza ustaleń studium” (w miejsce regulacji obowiązującej przed 
2010 r., tj. „zgodności ze studium”), jednak art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 stano-
wią, że „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządza-
niu planów miejscowych” oraz że „wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
sporządza projekt planu miejscowego (…) zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem”. 
W konsekwencji samo zapewnienie nienaruszalności ustaleń studium nie 
będzie zwykle wystarczające. W dalszym ciągu zachodzi potrzeba zacho-
wania zgodności planu miejscowego ze studium1.

1.2. System planowania przestrzennego po zmianach z 2015 r.

1.2.1. Sporządzenie analiz ekonomicznych, społecznych, 
środowiskowych – jako wymóg uchwalenia studium

Istotnych zmian w obszarze systemu planowania przestrzennego doko-
nano na mocy RewitalU (obowiązującej od 18.11.2015 r.) i MetropolZwU 
(obowiązującej od 1.1.2016 r.). Poprzez pierwszą z wymienionych ustaw 
do ZagospPrzestrzU dodano wymóg, aby studium zawierało dane dotyczące 
potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniające m.in.: 
 1) analizy:

a) ekonomiczne,
b) społeczne, 
c) środowiskowe, 
d) maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę;

1 Zob. Z. Niewiadomski, [w:] Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 2015, Legalis, komentarz do art. 9 ZagospPrzestrzU.
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 2) prognozy demografi czne; 
 3) analizy chłonności położonych na terenie gminy obszarów o w pełni 

wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (art. 10 
ust. 1 pkt 7 i art. 10 ust. 5). 

W konsekwencji, zmiana studium lub uchwalenie nowego będzie wyma-
gała sporządzenia licznych opracowań, których wyniki wpłyną bezpośrednio 
na planowanie przestrzenne w gminie. Ustawodawca nie przesądza wpraw-
dzie, czy ww. analizy powinny zostać opracowane na nowo w przypadku 
każdej zmiany studium, ale przyjmując, że potrzeby gminy mogą ulegać 
zmianom w czasie, nie można wykluczyć, iż do modyfi kacji studium będzie 
potrzebne uprzednie zlecenie wykonania nowych analiz. Pogląd ten wspiera 
brzmienie art. 27 ZagospPrzestrzU, z którego wynika, że zmiana studium 
następuje w takim trybie, w jaki jest ono uchwalane, zaś do uchwalenia 
studium konieczne jest właśnie przygotowanie ww. analiz. Jednocześnie 
ZagospPrzestrzU nie wprowadza obowiązku sporządzania tych analiz 
przez osoby powołane w art. 5 ZagospPrzestrzU. Analizy mogą zatem 
sporządzać pracownicy gminy, jak i fi rmy (osoby trzecie), którym gmina 
powierzy ich opracowanie (zwykle z wykorzystaniem trybów zamówień 
publicznych). Ustawodawca nie określa jednocześnie stopnia szczegółowo-
ści tych analiz, zakresu w jakim ich wyniki należy wprowadzić do studium, 
kwestii czy mogą one zostać uznane za załącznik do studium i wraz z nim 
uchwalone, oraz czy w takim wypadku treść analiz, nieodzwierciedlona 
wprost w studium, stanowi jednak jego integralną część i powinna zostać 
uwzględniona w planie miejscowym. Ustawodawca nie określa także, jak 
należy rozstrzygać ewentualne sprzeczności wynikające z różnych analiz. 
Nie rozstrzyga również o możliwości zlecania wielu analiz dotyczących tego 
samego zagadnienia i wybrania jednej z nich (najkorzystniejszej z punktu 
widzenia gminy) jako podstawy do zamieszczenia określonych zapisów 
w studium. W tym zakresie pomocne będą przepisy dotyczące fi nansów 
gminnych i gospodarki komunalnej oraz ekonomiczna potrzeba ograni-
czenia wydatków nieuzasadnionych. Powstaje pytanie, w jakim stopniu 
inwestorzy będą związani zapisami analiz, które nie zostały uwzględnione 
w studium, lecz były podstawą jego przyjęcia i stanowią załącznik do stu-
dium (należy założyć, że analizy mieszczą się w zbiorze „dokumentacji prac 
planistycznych”, o której mowa w art. 12 ust. 2 ZagospPrzestrzU). Może to 
mieć znaczenie w sytuacji, gdy studium nie precyzuje pewnych zagadnień 
inwestycyjnych, ale rozstrzygane są one w analizach. W takim przypadku 
miejscowy plan, w celu spełnienia kryterium przejrzystości (art. 1 ust. 2 
pkt 12 ZagospPrzestrzU), mógłby bowiem uwzględnić pewne dane z tych 
analiz (w tym niekorzystne dla określonych inwestorów), przy założeniu, 
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że nie byłoby to niezgodne ze studium, lecz jedynie doprecyzowujące dane 
zagadnienie. 

1.2.2. Plan rewitalizacji, audyt krajobrazowy, studium związku 
metropolitalnego

Poza powyższymi analizami RewitalU wprowadziła do ZagospPrzestrzU 
dodatkowe narzędzia kształtowania gminnej polityki przestrzennej, w tym 
przede wszystkim: 
 1) miejscowy plan rewitalizacji (jako szczególną formę planu miejsco-

wego) i 
 2) gminny program rewitalizacji (art. 37f). 

Ponadto, na mocy ustawy krajobrazowej dodano do ZagospPrzestrzU 
przepisy o tzw. audycie krajobrazowym (art. 38a i n.), który dla obszaru 
województwa sporządza się nie rzadziej niż raz na 20 lat. Określa on m.in.: 
 1) lokalizację krajobrazów priorytetowych; 
 2) lokalizację i granice: 

a) parków kulturowych, 
b) parków narodowych, 
c) rezerwatów przyrody, 
d) parków krajobrazowych, 
e) obszarów chronionego krajobrazu, 
f) obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, 
g) obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów 

i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach; 
 3) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów. 

Zgodnie z art. 2 pkt 16f ZagospPrzestrzU, „krajobraz priorytetowy” to 
krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje warto-
ści przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, 
ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowania 
lub określenia zasad i warunków jego kształtowania.

1.2.3. Wpływ rekomendacji z audytu krajobrazowego na treść 
studium i planu miejscowego

Audyt krajobrazowy zawiera rekomendacje oraz wnioski dotyczące 
kształtowania i ochrony określonych krajobrazów (w tym: priorytetowych, 
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu), w szczegól-
ności poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte formami 
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ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy 
z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.; 
dalej: OchrPrzyrU), tj.: parki krajobrazowe, obszary chronionego krajo-
brazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). Wyżej wymienione reko-
mendacje i wnioski (a także określone przez audyt krajobrazowy granice 
krajobrazów priorytetowych) uwzględnia się obowiązkowo w gminnym 
studium (art. 10 ust. 1 pkt 4a ZagospPrzestrzU). Zgodnie z art. 10 ust. 2 
pkt 1a ZagospPrzestrzU w studium określa się w szczególności  kierunki 
zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 
w tym wynikające z  audytu krajobrazowego. Mając zaś na względzie, że 
plan miejscowy powinien uwzględniać ustalenia studium, rekomendacje 
z audytu krajobrazowego wpisane do studium będą także oddziaływały 
bezpośrednio na zapisy mpzp. 

Audyt krajobrazowy może wskazywać na potrzebę utworzenia (roz-
szerzenia granic) na terenie gminy np.: rezerwatu przyrody, parku krajo-
brazowego czy obszaru chronionego krajobrazu. Jednak gmina nie ma 
kompetencji do utworzenia takich form ochrony przyrody. W związku 
z tym powstaje pytanie, w jaki sposób gmina ma uwzględnić w studium 
rekomendacje z audytu krajobrazowego, które przewidują granice i lo-
kalizację np. jeszcze nieustanowionego obszaru chronionego krajobrazu. 
Czy gmina może czekać z wprowadzeniem zapisów – rekomendacji do 
studium do momentu ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu 
przez sejmik województwa, czy też już sama rekomendacja o potrze-
bie ustanowienia takiego obszaru zawarta w audycie obliguje ją do 
ograniczenia zabudowy na tym obszarze? Należy przyjąć, że – co do 
zasady – rekomendacje z audytu dotyczące granic obszaru chronio-
nego krajobrazu (na terenie gminy), który jeszcze nie powstał, wiążą 
gminę. Zakres zakazów i ograniczeń na terenie obszaru chronionego 
krajobrazu powinna natomiast określać uchwała sejmiku województwa 
o jego wyznaczeniu. Jeśli zaś obszaru jeszcze nie wyznaczono w uchwale 
sejmiku województwa oraz zakresu tych ograniczeń i zakazów nie określa 
audyt krajobrazowy, powstaną wątpliwości, jakie zakazy (ograniczenia) na 
terenie przyszłego obszaru chronionego krajobrazu powinna uwzględnić 
gmina w studium. Jak wynika z art. 24 ust. 1a OchrPrzyrU rodzaj zakazów 
(w tym dotyczących nowej zabudowy) na obszarze chronionego krajobrazu 
zależy od tego, czy dla terenu obowiązuje plan miejscowy. Tymczasem 
ZagospPrzestrzU nie stanowi, że dla terenów objętych rekomendacjami 
(ograniczeniami) w audycie krajobrazowym uchwala się obowiązkowo 
mpzp. W studium gmina sama decyduje, dla których obszarów należy 
uchwalić taki dokument (art. 10 ust. 2 pkt 9), jak i wskazuje obszary objęte 
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zakazami zabudowy (wyłączone) spod zabudowy (art. 10 ust. 2 pkt 1b). 
W konsekwencji, audyt krajobrazowy powinien szczegółowo określać, jakie 
zakazy i ograniczenia powinny wiązać się z rekomendacjami. Kwestie te zaś 
powinny zostać doprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów (dalej: 
RM) dotyczącym szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazo-
wego (wydanego na podstawie art. 38a ust. 6 pkt 4 ZagospPrzestrzU). WSA 
w Olsztynie stwierdził, że organ, przeprowadzając procedurę uchwalenia 
studium, musi pamiętać, iż akty planistyczne nie powinny wprowadzać 
większych ograniczeń prawa własności niż wynika to z ustaw szcze-
gólnych, w tym np. z OchrPrzyrU2.

Na marginesie należy zauważyć, że gmina nie jest zobligowana do nie-
zwłocznego wprowadzenia rekomendacji z audytu krajobrazowego do 
już obowiązującego studium. W zasadzie podstawą zmian studium powinna 
być uchwała o nieaktualności studium w związku z audytem krajobrazowym 
podjęta raz na kadencję w trybie art. 32 ust. 1 i 2 ZagospPrzestrzU.

Zgodnie z art. 19 ust. 1b pkt 3 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.; dalej: 
OchrZabU) dodano zapis, że w uchwale określającej zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń (tj. w „uchwale reklamowej” podejmowanej na mocy art. 37a 
ZagospPrzestrzU) uwzględnia się w szczególności wnioski i rekomendacje 
audytów krajobrazowych oraz plany ochrony parków krajobrazowych. 
A zatem rekomendacje mają wpływ nie tylko na studium i mpzp, ale także 
na uchwałę reklamową.

Z przepisów OchrPrzyrU wynika, że obszar chronionego krajobrazu 
powinien zostać uzgodniony przez samorząd wojewódzki z gminą, na tere-
nie której ma on zostać utworzony. Rada gminy nie może jednak odmówić 
uzgodnienia uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia obszaru 
chronionego krajobrazu (i parku krajobrazowego) – jeśli jego utworzenie 
wynika z rekomendacji wskazanych w audycie krajobrazowym (art. 16 
ust. 4c i art. 23 ust. 3c OchrPrzyrU).

Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik województwa, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wyznacza, w granicach kra-
jobrazów priorytetowych zidentyfi kowanych w ramach audytu krajobrazo-
wego, strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności przedpola 
ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane 
wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowa-
nia walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu, wraz ze 

2 Wyr. WSA w Olsztynie z 22.11.2011 r., II SA/Ol 827/11, Legalis.
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wskazaniem, które z zakazów, wymienionych w art. 24 ust. 1a OchrPrzyrU 
(głównie dotyczących lokalizowania nowych obiektów budowlanych) 
obowiązują w danej strefi e (art. 23a ust. 1 OchrPrzyrU).

Zakazy z art. 24 ust. 1a OchrPrzyrU wymagają uzgodnienia z radą gmi-
ny. Może ona odmówić takiego uzgodnienia wyłącznie w przypadku, gdy 
wprowadzenie danych zakazów prowadziłoby do ograniczenia możliwości 
rozwojowych gminy, wynikających z ustaleń studium lub mpzp, w stopniu 
nieproporcjonalnym do wartości, jakie obszar chronionego krajobrazu ma 
chronić (art. 23a ust. 7 OchrPrzyrU).

Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa, 
a uchwala sejmik województwa (art. 38b ust. 1 i 2 ZagospPrzestrzU).

Zgodnie z art. 13 ustawy krajobrazowej:
 1. Sejmiki poszczególnych województw uchwalą audyty krajobrazowe 

w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, 

wojewoda wezwie sejmik województwa do uchwalenia audytu krajo-
brazowego w wyznaczonym terminie.

 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, audyt 
krajobrazowy opracowuje i przyjmuje w drodze zarządzenia zastęp-
czego wojewoda.

 4. Koszty sporządzenia audytu krajobrazowego przez wojewodę ponosi 
właściwy samorząd województwa.

Zarząd województwa zasięga opinii o projekcie audytu krajobrazowe-
go od: 
 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska (dalej: RDOŚ), 
 2) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w gra-

nicach województwa, 
 3) wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 4) rad gmin położonych na terenie województwa 
– z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie po-
zytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu (art. 38b ust. 2 
ZagospPrzestrzU).

Zarząd województwa może (ale nie musi) wprowadzić zmiany wynika-
jące z uzyskanych opinii do projektu audytu. Na zgłoszone przed uchwa-
leniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, której opinia nie została 
uwzględniona w projekcie audytu krajobrazowego, sejmik województwa 
rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii przez 
zarząd województwa; rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące 
(art. 38b ust. 3 ZagospPrzestrzU). 
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1.2.4. Wpływ studium związku metropolitalnego na zapisy studium 
gminnego

Na mocy MetropolZwU, wprowadzono do ZagospPrzestrzU Roz-
dział 2a. – Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym. Zgodnie 
z art. 3 ust. 2a ZagospPrzestrzU, kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego (obszarze metropoli-
talnym) należy do zadań związku metropolitalnego, jeżeli taki został utwo-
rzony. Związek metropolitalny sporządza ramowe studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, 
dla całego obszaru metropolitalnego, uwzględniając przy tym ustalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 37o ust. 1 
ZagospPrzestrzU), z tym, że studium metropolitalne nie jest aktem 
prawa miejscowego. 

W świetle powyższego, obok gminnego studium może funkcjono-
wać także ramowe studium związku metropolitalnego, które z kolei musi 
uwzględniać ustalenia planu wojewódzkiego. Określone w studium metropo-
litalnym maksymalne powierzchnie przeznaczone pod zabudowę, z podzia-
łem na rodzaje zabudowy, oraz zasady rozwoju i ochrony obszarów ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu (itp.) są wiążące dla organów gminnych 
sporządzających studium gminne (art. 37o ust. 6 ZagospPrzestrzU). Jeżeli 
gmina wchodzi w skład związku metropolitalnego, przy sporządzaniu stu-
dium gminnego uwzględnia się również ustalenia studium metropolitalnego 
(art. 37p ust. 3 ZagospPrzestrzU). Ustawodawca wprowadza zatem kolejne 
opracowanie, które gminy muszą uwzględniać w toku sporządzania studium3. 

Określając w studium metropolitalnym maksymalne powierzchnie prze-
znaczone pod zabudowę uwzględnia się potrzeby i możliwości rozwojowe 
obszaru metropolitalnego, a w szczególności: 
 1) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne; 
 2) prognozy demografi czne; 
 3) możliwości fi nansowania przez gminy oraz związek metropolitalny 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej; 
 4) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Dokonując bilansu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące studium 
gminnego (art. 37o ust. 3–4 ZagospPrzestrzU).

Ustalenia studium metropolitalnego obejmują jedynie elementy niezbęd-
ne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących 

3 Zob. M.J. Nowak, Metropolie i rewitalizacja w planowaniu przestrzennym, Nieru-
chomości 2016, Nr 1, s. 10 i n.

Rozdział 1. Zmiany w lokalnym planowaniu przestrzennym 2015/2016



9

do związku, ze względu na spójność przestrzenną i społeczno-gospodarczą 
obszaru metropolitalnego (art. 37o ust. 5 ZagospPrzestrzU).

Należy zauważyć, że wpływ na treść studium i gminnego planu miej-
scowego mają także przepisy z obszaru:
 1) ustaw środowiskowych (np. wojewódzkie programy ochrony środowi-

ska, opracowania ekofi zjografi czne, ograniczenia wynikające z utwo-
rzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych, 
wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych 
poza aglomeracją, stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochron-
nych zbiorników wód śródlądowych, ochrony walorów krajobrazowych, 
możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt, itp.);

 2) regulacji w zakresie ochrony zabytków (np. strefy ochrony konserwa-
torskiej);

 3) czy też np. ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw (np. w odniesieniu do obszarów, na których rozmieszczone 
mają zostać inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
art. 10 ust. 2 pkt 7 ZagospPrzestrzU).

Jeżeli uchwalenie albo zmiana studium metropolitalnego powoduje 
konieczność modyfi kacji studium gminnego, jednocześnie z projektem 
pierwszego opracowania studium metropolitalnego lub projektem jego 
zmiany można sporządzić projekt studium gminnego lub projekt zmiany 
studium gminnego. W takim przypadku, uchwalenie studium gminnego lub 
jego zmiany następuje po uchwaleniu studium metropolitalnego lub jego 
zmiany (art. 37p ZagospPrzestrzU).

Studium metropolitalne sporządzane jest dla całego obszaru metro-
politalnego. Przepisy ZagospPrzestrzU i MetropolZwU nie określają, czy 
uchwała zgromadzenia związku metropolitalnego w kwestii przyjęcia 
studium metropolitalnego (art. 22 pkt 3 MetropolZwU) może zostać 
zaskarżona do sądu administracyjnego (w tym przez osoby, które składały 
uwagi do studium lub właścicieli nieruchomości z obszaru objętego studium 
metropolitalnym). Ustawa odsyła wprawdzie do stosowania w procedurze 
uchwalania studium przepisów art. 5, 7, 11–13, art. 15 ust. 1, art. 20, 21, 
23–28, 30 i 32–33 ZagospPrzestrzU, a zatem także do możliwości kon-
troli studium w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego przez wojewodę, ale 
nie przesądza, czy podstawą skargi na studium mógłby być art. 101 ust. 1 
SamGminU. Z jednej strony takiej możliwości przeczy istota związku me-
tropolitalnego, który nie jest organem samorządu gminy. Z drugiej – art. 37q 
ZagospPrzestrzU stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa 
o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
w gminie, należy przez to rozumieć również studium metropolitalne. Czy 

1.2. System planowania przestrzennego po zmianach z 2015 r.
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takie „zrównanie” studium metropolitalnego ze studium gminnym pozwa-
lałoby na zaskarżenie uchwały zgromadzenia związku metropolitalnego 
do WSA w trybie art. 101 ust. 1 SamGminU? Należy przyjąć, że nie, gdyż 
art. 101 ust. 1 SamGminU wyraźnie odnosi się do uchwał gminy, a nie 
innych podmiotów. 

MetropolZwU (art. 25) stanowi, że w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie do działalności i organizacji zgromadzenia stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące sejmiku województwa. W świetle tego przepisu 
można przyjąć, że podstawą zaskarżenia uchwały zgromadzenia może być 
art. 90 ustawy o samorządzie wojewódzkim z 5.6.1999 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 486). Jednak art. 90 tej ustawy stanowi, że każdy, czyj interes prawny 
lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, 
wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezsku-
tecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, 
do usunięcia naruszenia – zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. 
Zgodnie z art. 37o ust. 7 ZagospPrzestrzU, studium metropolitalne nie 
jest aktem prawa miejscowego, co wyklucza jego zaskarżenie w trybie 
ww. ustawy.

Można jeszcze rozważyć zastosowanie przepisów ustawy o samorządzie 
powiatowym z 5.6.1998 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814; dalej: SamPowiatU). 
Zgodnie z art. 87 ust. 1 tej ustawy, każdy, czyj interes prawny lub upraw-
nienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie 
z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu 
do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. 
Wprawdzie przepis nie limituje skarg tylko do uchwał prawa miejscowego, 
jednak ani MetropolZwU ani ZagospPrzestrzU nie odsyłają do stosowania 
przepisów SamPowiatU, zaś skarga (w trybie powyższego przepisu) może 
dotyczyć wyłącznie uchwał organów powiatu. Brak jest przepisu stano-
wiącego wprost, że zgromadzenie związku metropolitalnego jest organem 
powiatu. Choć funkcja takiego związku jest najbardziej zbliżona do działania 
powiatu o rozbudowanej strukturze, to ustawodawca tego nie przesądził.

W świetle powyższych przepisów, wniesienie przez właściciela nieru-
chomości (objętej studium związku metropolitalnego) skargi na uchwałę 
zgromadzenia związku metropolitalnego o przyjęciu ramowego studium 
nie wydaje się możliwe. Tymczasem należy pamiętać, że ustalenia studium 
metropolitalnego są wiążące (w tym w zakresie m.in. bilansu terenów pod za-
budowę i ich przeznaczenia) dla gminy przy uchwalaniu studium gminnego 
(art. 37o ust. 4–5 ZagospPrzestrzU w zw. z art. 10 ust. 5 ZagospPrzestrzU), 
a w konsekwencji mogą oddziaływać wprost na przeznaczenie nieruchomo-
ści w mpzp (ze względu na art. 9 ust. 4 ZagospPrzestrzU). W konsekwencji, 
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gmina w studium gminnym nie będzie mogła przyjąć ustaleń sprzecznych 
z ustaleniami studium metropolitalnego, ale uchwała o studium gmin-
nym, będzie mogła zostać w pewnych wypadkach zaskarżona (np. przez 
właściciela nieruchomości) do sądu administracyjnego w trybie art. 101 
ust. 1 SamGminU z powołaniem się na naruszenie konkretnego interesu 
prawnego. W takim wypadku sąd będzie musiał ustalić, czy dopuszczalne 
jest uchylenie uchwały o studium gminnym ze względu na uzasadniony 
interes prawny obywatela, który jest jednocześnie sprzecznym z ustaleniami 
studium metropolitalnego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 MetropolZwU, związek metropolitalny jest 
zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym 
obszarze metropolitalnym, a w jego skład wchodzą:
 1) gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego;
 2) powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona 

w granicach obszaru metropolitalnego.
W myśl art. 5 MetropolZwU, za obszar metropolitalny w rozumieniu 

ustawy uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę oddziały-
wania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, 
chrakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz za-
awansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 
500 000 mieszkańców.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: 
 1) ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby 

tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin wcho-
dzących w skład obszarów metropolitalnych; 

 2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki 
metropolitalne (art. 4 MetropolZwU). 

Na 1.5.2016 r. brak było ww. rozporządzeń RM. Do czasu wydania 
przedmiotowych rozporządzeń związki metropolitalne nie będą funkcjo-
nowały, a przepisy MetropolZwU pozostaną w tym zakresie „uśpione”. 

1.2.5. Wpływ zmian na kształtowanie zapisów lokalnych aktów 
planistycznych

Z powyższego wynika, że swoboda gminy w kształtowaniu plano-
wania przestrzennego dla jej obszaru będzie doznawała coraz większych 
ograniczeń aktami i opracowaniami zewnętrznymi. Wprowadzone zmia-
ny wydłużą procesy uchwalania studiów gminnych (choćby z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia szeregu nowych analiz), jak i zwiększą 
koszt sporządzania studiów i planów miejscowych. Z uwagi na potrzebę 

1.2. System planowania przestrzennego po zmianach z 2015 r.
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uwzględnienia w gminnym studium (i odpowiednio w planie miejscowym, 
który powinien odpowiadać ustaleniom studium) wskazań wynikających 
ze studium metropolitalnego, czy rekomendacji z audytu krajobrazowe-
go, zwiększy się obszar ryzyka związanego z potencjalną niezgodnoś-
cią gminnego studium z tymi aktami, a w konsekwencji zajdzie dalej 
idące ryzyko uchylania planów miejscowych. Zgodnie z art. 28 ust. 1 
ZagospPrzestrzU, istotne naruszenie zasad i trybu sporządzania studium 
lub planu miejscowego, a także naruszenie właściwości organów w tym 
zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. 
Nieważność tę stwierdza wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym. Mogą 
powstać wątpliwości, czy np. nieuwzględnienie wszystkich rekomendacji 
z audytu krajobrazowego, czy niektórych wytycznych ze studium metro-
politalnego w studium gminnym będzie stanowiło istotne naruszenie zasad 
sporządzania studium. Kwestie te będą wymagały rozważania na potrzeby 
każdej konkretnej sprawy. 

Od 18.11.2015 r. nie każde, a jedynie istotne naruszenie zasad spo-
rządzania studium lub mpzp jest podstawą do wydania przez wojewodę 
rozstrzygnięcia nadzorczego w kwestii stwierdzenia nieważności uchwały 
rady gminy (w części lub w całości). Do tej daty każde naruszenie tych zasad 
dawało podstawę do stwierdzenia nieważności. Znalazło to wyraz w prak-
tyce. Dla przykładu w przywołanych rozstrzygnięciach stwierdzono, że:
 1) o ile naruszenie trybu sporządzania miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego może stanowić podstawę nieważności uchwały 
tylko wówczas, gdy jest istotne, to przy naruszeniu zasad sporządzania 
takiego planu każde naruszenie wywołuje skutek nieważności uchwały 
i uznawane jest za rażące naruszenie prawa4;

 2) pojęcie zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 
należy wiązać ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc zawar-
tością aktu planistycznego (część tekstowa, grafi czna i załączniki), 
zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycz-
nej; w przypadku naruszenia zasad sporządzania studium lub planu 
naruszenie nie musi mieć charakteru istotnego; oznacza to, że każde 
naruszenie zasad sporządzania studium lub planu skutkować będzie 
stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części5.

Po 18.11.2015 r., wojewoda będzie musiał rozważyć, czy narusze-
nie zasad sporządzania studium lub mpzp ma charakter istotny i dopiero 

4 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 5.8.2015 r., 
PN.4131.227.2015, Legalis.

5 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 27.2.2014 r., 
P-II.4131.2.29.2014, Legalis.
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w takich okolicznościach będzie uzasadnione stwierdzenie nieważności 
uchwały rady gminy. 

1.2.6. Wpływ zamierzeń inwestycyjnych władz ponadlokalnych 
(w tym metropolitalnych) na treść studiów i planów gminnych

Od strony praktycznej szczególnie skomplikowanym problemem po-
zostaje sposób uwzględniania w studium zamierzeń inwestycyjnych władz 
ponadlokalnych (np. województwa czy rządu) w kwestiach dotyczących 
realizacji infrastruktury ponadlokalnej (np. dróg, sieci czy innych obiektów), 
szczególnie gdy takie zamierzenia nie zostały zamieszczone w planach wo-
jewódzkich czy koncepcji rządowej. W literaturze przedmiotu6 przyjmuje 
się, że w takiej sytuacji brak jest podstawy prawnej do wyasygnowania 
przez samorząd województwa lub rząd środków na pokrycie zobowiązań 
wynikających z zamieszczenia tej infrastruktury w aktach planowania 
lokalnego. Jeżeli zatem gmina wprowadzi te zamierzenia do studium, 
a następnie do planów miejscowych, w efekcie dokonuje przeznaczenia 
terenów i ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów na własny 
koszt i odpowiedzialność. Należy jednak zauważyć, że w myśl art. 10 ust. 2 
pkt 7 ZagospPrzestrzU, w studium gminnym określa się obszary, na których 
rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokal-
nym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, zawierających zadania rządo-
we, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 
W świetle tego przepisu przyjmuje się, że gmina nie ma obowiązku wpro-
wadzać do studium gminnego inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, które nie zostały przewidziane w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa czy w programie zadań rządowych7. 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ZagospPrzestrzU (po zmianach wprowadzonych 
MetropolZwU), jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła 
do jego zmiany albo, uchwalając studium, nie określiła w nim obszarów 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wo-
jewódzkim i metropolitalnym, ujętych w planie zagospodarowania prze-
strzennego województwa, w programach zawierających zadania rządowe, 
służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym lub 
w ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego związku metropolitalnego, wojewoda, po podjęciu czynności 

6 Z. Niewiadomski, Komentarz do art. 9 ZgospPrzestrzU, 2015.
7 Ibidem.
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zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków 
wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia 
studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upły-
wie tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie 
gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu 
publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęty 
w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak mpzp. 

Koszty sporządzenia takiego planu ponosi w całości gmina, której 
obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze (art. 12 ust. 4 ZagospPrzestrzU). 
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 2 ZagospPrzestrzU, koszty sporzą-
dzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub metropolitalnym obciążają 
odpowiednio budżet państwa, województwa, związku metropolitalnego 
albo powiatu. W odniesieniu do uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, 
kwestie pokrywania kosztów związanych z jego sporządzeniem z budżetów 
innych organów określa art. 21 ust. 2 ZagospPrzestrzU.

WSA w Białymstoku w uzasadnieniu do jednego z wyroków uznał, że 
zarządzenia zastępcze wojewody, w kwestii przystąpienia do sporządzenia 
planu miejscowego i przyjęcia planu miejscowego (wydawane w trybie 
art. 12 ust. 3 ZagospPrzestrzU), są aktami nadzoru nad działalnością or-
ganów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 7 
ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: PostAdmU) i jako takie 
podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego8. Zgodnie z art. 98 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: SamGminU), rozstrzygnięcia 
organu nadzorczego dotyczące gminy, w tym te, o których mowa w art. 96 
ust. 2 i art. 97 ust. 1 SamGminU, a także stanowisko zajęte w trybie art. 89 
SamGminU, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu 
niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. W myśl 
art. 98 ust. 3 SamGminU do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub 
związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompe-
tencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub 
zarządzenie organu, który ją lub je podjął albo, którego dotyczy rozstrzyg-
nięcie nadzorcze. Przepisy przewidują zatem, że do złożenia skargi przez 
gminę wystarczająca jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął 
uchwałę lub zarządzenie. Nie istnieje zaś wymóg wezwania organu nad-
zoru do usunięcia naruszenia prawa. Niewątpliwie organ nadzoru wydając 

8 Wyr. WSA w Białymstoku z 6.3.2014 r., II SA/Bk 1162/13, Legalis.
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zarządzenie zastępcze powinien pouczyć gminę o prawie złożenia skargi 
do sądu administracyjnego oraz o terminie jej złożenia. Jednocześnie, 
w uzasadnieniu omawianego wyroku WSA stwierdził, że:
 1) zarządzenie zastępcze w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia 

planu zagospodarowania przestrzennego stanowi element procedury 
zmierzającej do sporządzenia przez wojewodę – w zastępstwie gminy 
– mpzp i niewątpliwie stanowi ingerencję w działalność nadzorowanej 
gminy;

 2) w ramach tej procedury wojewoda powinien wydać dwa zarządzenia 
zastępcze: o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i o przy-
jęciu planu miejscowego.

1.2.7. Dopuszczalność inwestycji tylko na terenach wyposażonych 
w infrastrukturę

Należy także zwrócić uwagę, że od 18.11.2015 r., art. 1 ZagospPrzestrzU 
przewiduje dodatkowe wymogi dotyczące planowania przestrzennego, w tym 
obowiązek uwzględniania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zasady jawności i przejrzystości procedur planistycznych oraz zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. Ponadto, 
w myśl art. 1 ust. 3 ZagospPrzestrzU, ustalając przeznaczenie terenu lub 
określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, 
organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospo-
darowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także 
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Przedmiotowy zapis można 
traktować jako wyraz równorzędnego traktowania interesów prywatnych 
i publicznych, choć zachodzi obawa, że ta właśnie ogólna norma może być 
podstawą do kwestionowania prywatnych zamierzeń inwestycyjnych z powo-
łaniem się na konieczność uwzględnienia interesu publicznego, który koliduje 
z zamierzeniem prywatnym. Wniosek ten niejako potwierdza art. 1 ust. 4 
ZagospPrzestrzU, w myśl którego w przypadku sytuowania nowej zabudowy, 
uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania 
przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez: 
 1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia 

do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego (co 
utrudni realizację inwestycji budowlanych zwiększających „trans-
portochłonność”, a jednocześnie stworzy płaszczyznę do konfl iktów, 
gdyż samo kryterium transportochłonności nie zostało doprecyzowane 
w ZagospPrzestrzU); 

1.2. System planowania przestrzennego po zmianach z 2015 r.


