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Rozdział IV. Pozostałe problemy prawne
związane z wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy

1. Uwagi ogólne
Zapewne problematyka związana z oceną zasad kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa
najczęściej zwraca uwagę w kontekście dyskusji nad przesłankami ustalenia warunków
zabudowy. Prawdopodobnie w tym zakresie może występować najwięcej problemów
prawnych, a oceny podejmowane przez organ są w największym stopniu uznaniowe. Jed-
nak z drugiej strony, ustawodawca obwarowuje ustalenie warunków zabudowy także
innymi istotnymi kryteriami. Również brak ich spełnienia spowoduje odmowę wyda-
nia ustalenia warunków zabudowy (lub w dłuższej perspektywie – podważenie wydanej
w gminie decyzji w tym zakresie).

Dlatego po charakterystyce kluczowych zasad wyrażonych w art. 61 ust. 1 pkt 1
PlanZagospU, należy omówić kolejne, równie istotne przy wydawaniu przedmiotowych
decyzji. Dotyczą one:

1) dalszych przesłanek związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
(w tym dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie terenu, a także kwestia jego odrol-
nienia oraz odlesienia w kontekście wydawania decyzji);

2) zróżnicowania ww. kryteriów względem poszczególnych kategorii inwestycji
(np. inwestycji liniowych);

3) skutków prawnych związanych z wydaniem decyzji, w tym skutków dla właścicieli
nieruchomości w sytuację, gdy decyzję uzyskał inny podmiot;

4) zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy
oraz – porównawczo – decyzji ULICP;

5) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.

Wszystkie te kwestie mogą na różne sposoby wpływać na uznanie ważności omawia-
nej decyzji i konsekwencje związane z zagospodarowaniem terenu. Dlatego muszą być
w pełni uwzględnione w każdym postępowaniu.
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2. Pozostałe przesłanki określone w art. 61 ust. 1
PlanZagospU
W art. 61 ust. 1 PlanZagospU akcent w pierwszej kolejności został położony na zacho-
wanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Ustawodawca wskazuje jednak
na inne warunki dotyczące wydania decyzji, które równocześnie (tak samo, jak wymogi
związane z kontynuacją funkcji i bliskim sąsiedztwem) muszą zostać zachowane. Są to
wymogi, zgodnie z którymi:

1) teren, na którym ma być zrealizowana inwestycja, ma dostęp do drogi publicznej;
2) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla projektowa-

nego zamierzenia budowlanego;
3) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo teren ten jest objęty zgodą uzyskaną
przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67
PlanZagospU94;

4) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ważne

Poza zapewnieniem wymogu kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa przy wydawaniu decyzji
o warunkach zabudowy trzeba zwrócić uwagę m.in. na to, czy teren ma dostęp do drogi publicznej
oraz czy uzbrojenie terenu jest wystarczające.

Przesłankę związaną ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych szerzej omó-
wiono w pkt 3 niniejszego rozdziału. W tym miejscu skupiono się na pozostałych.

Wśród nich w pierwszej kolejności występuje wymóg dotyczący dostępu do drogi publicz-
nej. Dostęp ten może być zapewniony:

1) bezpośrednio;
2) przez drogę wewnętrzną;
3) poprzez służebność drogową.

Zagadnienie związane z dostępem do drogi publicznej zostało szeroko omówione przez
WSA w Krakowie.

Orzecznictwo

Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć zarówno dostęp prawny, jak i faktyczny.
W związku z powyższym, gdy przy zachowaniu kryteriów związanych z dostępem prawnym, wy-
stępują wątpliwości co do dostępu faktycznego, organ prowadzący postępowanie powinien to wy-
kazać (wyr. WSA w Krakowie z 4.2.2013 r., II SA/Kr 1638/12, Legalis).

Jednak problemy związane z zagwarantowaniem dostępu faktycznego aktualizują się
w kontekście oceny wniosku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Oczywiście,
dostęp do drogi publicznej zawsze musi być zagwarantowany prawnie – nie wystarczy
więc tylko sam dostęp faktyczny (wyr. WSA w Krakowie z 26.3.2013 r., II SA/Kr 129/13,
Legalis). Można zatem wnioskować, że podstawą do dokonywanej oceny będzie dostęp
prawny, a argumenty związane z brakiem dostępu faktycznego muszą być brane pod
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uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach i wówczas ich wykazanie będzie należało do
organu. Inna kwestia dotyczy tego, że dostęp do drogi publicznej musi być rzeczywisty
i realny.

Orzecznictwo

Dostęp do drogi publicznej musi już mieć miejsce w chwili wydawania decyzji, a nie w przyszłości
(wyr. WSA w Bydgoszczy z 5.2.1014 r., II SA/Bd 1462/13, Legalis).

Ważne

Przy rozpatrywaniu złożonego wniosku o ustalenie warunków zabudowy ważne będzie stwierdze-
nie występowania zarówno dostępu prawnego, jak i faktycznego danego terenu do drogi publicz-
nej.

Przy poszczególnych rozwiązaniach może pojawić się wiele dodatkowych wątpliwości.
Niektóre – można zaryzykować stwierdzenie, że większość – z nich znajdują odzwiercie-
dlenie w orzecznictwie.

Orzecznictwo

Przy okazji rozważania dostępu poprzez drogę wewnętrzną uwzględnić trzeba ochronę prawa wła-
sności właścicieli nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, a także konieczność zapewnienia
takiego prawa dojazdu, które będzie miało charakter trwały i nie ustanie wskutek wypowiedzenia
dokonanego przez właściciela drogi wewnętrznej (wyr. WSA w Krakowie z 16.5.2013 r., II SA/Kr
221/13, Legalis).

Konieczne wydaje się zatem w tym miejscu kompleksowe zweryfikowanie wszystkich
okoliczności. Podobnie przy ustanawianiu dostępu przez służebność należy pamiętać, że
ustalenie warunków zabudowy będzie możliwe tylko po dokonaniu wpisu służebności
do księgi wieczystej.

Ważne

Nie wystarczy więc samo zawarcie umowy ustanawiającej służebność drogową. Umowa ta musi
następnie zostać wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości.

Pewnego doprecyzowania wymaga również wymóg uzbrojenia terenu. Literalna wykład-
nia przepisu skłania do wniosku, że uzbrojenie może być istniejące lub projektowane.
Zawsze musi mieć ono określone parametry. Znów jednak w szczegółach warunek ten
sprawia problemy.

Orzecznictwo

Przeszkodą dla ustalenia warunków zabudowy będzie również brak uzbrojenia terenu w konieczne
drogi (wyr. WSA w Krakowie z 9.1.2014 r., II SA/Kr 1226/13, Legalis) (chociaż można tutaj spotkać
odmienne stanowiska, są one błędne, gdyż art. 2 pkt 13 PlanZagopsU do uzbrojenia terenu zalicza
również drogi).
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Orzecznictwo

Przez uzbrojenie terenu w wodę należy rozumieć podłączenie terenu inwestycji do sieci wodocią-
gowej, a w razie braku takiej możliwości – zapewnienie opcji korzystania z indywidualnego ujęcia
wody (wyr. WSA we Wrocławiu z 21.8.2013 r., II SA/Wr 406/13, Legalis).

Orzecznictwo

Przepisy nie uzależniają wydania decyzji o warunkach zabudowy od posiadania przez wniosko-
dawcę aktualnych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągów – wystarczy, że
projektowane uzbrojenie terenu pozwalać tylko będzie na dokonanie takiego przyłącza (wyr. WSA
w Szczecinie z 19.9.2013 r., II SA/Sz 555/1, Legalis).

Zgodność decyzji z przepisami odrębnymi należy rozumieć raczej jako wymóg braku
sprzeczności z tymi przepisami1. Wskazane kryterium ustawowe nie dotyczy jednak prze-
pisów określających warunki techniczne, jakie powinny spełniać budynki, gdyż te odno-
szą się do późniejszego etapu inwestycji, związanego np. z wydawaniem pozwoleń na bu-
dowę. Problem dotyczy też wielu aktów pozaustawowych wydawanych na różnych szcze-
blach (wyr. NSA z 7.2.2014 r., II OSK 2151/12, Legalis).

Przykład

Co do zasady (jeżeli przepis ustawowy tego wprost nie przewiduje), nie będą one wiążące przy wy-
dawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczy to m.in. planów ochrony parku krajobrazowego
(wyr. NSA z 11.12.2012 r., II OSK 1443/11, Legalis) oraz planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000.

W większości wypadków organy odpowiedzialne za sporządzenie tego typu aktów będą
uczestniczyły w procedurze uzgodnieniowej przy wydawaniu decyzji i na tym etapie będą
mogły zablokować niekorzystne postanowienia.

3. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne – podstawowe zasady
W art. 6 OchrGrU zostały wskazane wytyczne, którymi powinny kierować się organy, po-
dejmując działania związane ze zmianą przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie-
leśne. Przede wszystkim na ten cel powinny być przeznaczane grunty, określane w ewi-
dencji jako nieużytki, a w razie ich braku – grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
W doktrynie słusznie wskazano, że przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
jest nieuniknione w procesie inwestycyjno-budowlanym, ale powinny być przy tej okazji
stosowane zasady racjonalnego działania, obejmujące oszczędne określenie terenów in-
westycyjnych oraz wykorzystanie w miarę możliwości gleb o najmniejszej przydatności
rolniczej2.

1  Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 506.
2  P. Korzeniowski, Cele i funkcje ochrony prawnej gruntów rolnych i leśnych, Prawo i Środowisko 2012, Nr 3,
s. 111–124.
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Można też wskazać, że wytyczne ustawowe nie są ostre i w związku z powyższym stano-
wią one raczej wskazanie kierunku działań.

Orzecznictwo

Każdemu organowi – również wyrażającemu zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów – pozosta-
wiono dowolność rozstrzygnięcia konkretnej sytuacji faktycznej przy zastosowaniu jego najlepszej
merytorycznej wiedzy (zob. wyr. WSA: w Olsztynie z 31.3.2011 r., II SA/Ol 109/11, Legalis; w War-
szawie z 27.2.2007 r., IV SA/Wa 2453/06, Legalis).

Orzecznictwo

Niniejsze przepisy wyrażają jedynie wskazówki, którymi powinien kierować się organ. W związku
z powyższym argumentem na rzecz odmowy wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów nie
może być jedynie okoliczność, że OchrGrU przewiduje szczególną ochronę tych gruntów. Poza tym
ochrona ta nie może być posunięta tak daleko, aby skutkowała brakiem lub istotnym ograniczeniem
możliwości rozwoju gminy (wyr. NSA z 11.1.2012 r., II OSK 2031/10, Legalis).

Można dodać, że zauważa się w znaczącej części gmin błędną praktykę, zgodnie z którą
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystywane są wyłącznie jako
instrumenty odrolnienia lub odlesienia poszczególnych terenów. Taka praktyka również
jest wadliwa, oderwana od podstawowego celu planowania przestrzennego, którym jest
ochrona ładu przestrzennego.

W pierwszej kolejności na odrolnienie powinny zostać przeznaczane grunty, określane
w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku – grunty o najniższej przydatności pro-
dukcyjnej.

Przykład

Nieużytkami są przede wszystkim bagna, piaski oraz naturalne utwory fizjograficzne, takie jak:
urwiska, strome stoki, uskoki, skały czy rumowiska.

Przydatność produkcyjna gruntów będzie określana według gleboznawczej klasyfikacji,
czyli uznanego systemu bonitacji (określenia możliwości produkcyjnych i podziału gleb
na umowne klasy). Poszczególne klasy, określające przydatność produkcyjną gruntów,
zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.9.2012 r. w sprawie glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246), gdzie wyróżniono poszcze-
gólne klasy gruntów ornych, użytków zielonych oraz użytków pod lasami.

W art. 7 OchrGrU zostały określone zasady związane z dokonaniem zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych i leśnych. Ustawodawca wprowadził wymóg, zgodnie z którym
zmiana przeznaczenia określonych gruntów:

1) może być przeprowadzona wyłącznie w oparciu o MPZP;
2) wymaga uprzedniej zgody innego organu (właściwego ministra).
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Ważne

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego przeznaczenie
gruntów możliwe jest wyłącznie w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody przez właściwego mi-
nistra.

Zasada ta dotyczy następujących gruntów:
1) rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III;
2) leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
3) pozostałych gruntów leśnych (czyli gruntów leśnych stanowiących przedmiot wła-

sności np. gminy, powiatu, województwa, osoby fizycznej, osoby prawnej oraz in-
nej jednostki organizacyjnej).

Orzecznictwo

Przepisu art. 61 ust. 1 pkt 4 PlanZagospU nie można interpretować jako zakazu wydawania de-
cyzji pozytywnych (w zakresie zmiany przeznaczenia) dla terenów rolnych i leśnych, gdyż takie
założenie wiązałoby się z dokonaniem przez ustawodawcę nieuzasadnionego ograniczenia intere-
sów inwestorów i właścicieli nieruchomości. Celem ustanowienia niniejszego przepisu jest bowiem
podkreślenie prawnej ochrony gruntów rolnych i leśnych przed niekontrolowaną zmianą przezna-
czenia, nie zaś blokowanie inwestycji (wyr. WSA w Warszawie z 20.4.2009 r., IV SA/Wa 1976/00,
niepubl.). Regulacja ta dotyczy wszystkich gruntów leśnych oraz rolnych, stanowiących określone
użytki rolne.

Podkreślić należy jednoznacznie, że pozostałe grunty rolne mogą mieć zmieniane prze-
znaczenie w oparciu o decyzję WZiZT bez wymogu uzyskania zgody.

Orzecznictwo

Przepis art. 7 ust. 1 OchrGrU stanowi odzwierciedlenie ogólnej zasady, że jeśli przeznaczenie
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze oraz nieleśne wymaga zgody właściwego organu
(ministra), to taka zmiana może nastąpić tylko w MPZP sporządzonym w trybie określonym
w PlanZagospU (wyr. NSA z 19.7.2012 r., II OSK 761/11, Legalis).

Zastosowanie decyzji ZWiZT względem wymienionych powyżej gruntów nie jest zatem
możliwe (wyr. WSA w Poznaniu z 24.11.2011 r., IV SA/Po 573/11, Legalis). Jej ewentu-
alne wydanie stanowiłoby rażące naruszenie prawa3. Wójtowi, burmistrzowi albo prezy-
dentowi miasta nie wolno natomiast odmówić ustalenia warunków zabudowy dla nieru-
chomości stanowiącej użytek rolny, w szczególności grunt klas IV–VI.

Ważne

Zastosowanie decyzji WZiZT względem gruntów rolnych klasy I–III stanowi naruszenie prawa.

Sama zgoda na zmianę przeznaczenia jest wyrażana na wniosek właściwego wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta, przygotowany przed uchwaleniem MPZP. Tylko organ
wykonawczy gminy może zatem zainicjować całą procedurę związaną ze zmianą prze-
znaczenia wskazanych gruntów. Stroną postępowania w sprawie o wyrażenie zgody

3  J. Kopyra, Odrolnienie gruntów: błędna interpretacja przepisów, Rzeczpospolita PCD z 28.9.2010 r.
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na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jest
również wnioskodawca. Według jednego ze stanowisk, przymiot strony przysługiwać bę-
dzie także właścicielom gruntów zainteresowanym zmianą ich przeznaczenia. Należy się
jednak przychylić do tez, zgodnie z którymi właściciele tych nieruchomości nie będą stro-
nami w postępowaniu (zob. wyr. NSA z 29.1.2013 r., II OSK 1773/11, Legalis; wyr. WSA
w Warszawie z 28.9.2010 r., IV SA/Wa 396/10, Legalis; wyr. NSA z 22.6.2012 r., II OSK
557/11, Legalis; wyr. NSA z 6.3.2012 r., II OSK 2481/10, Legalis). Zmiana przeznaczenia
jest bowiem przeprowadzana na podstawie procedury związanej z uchwaleniem MPZP,
przy której nie stosuje się reguł administracyjnych. Podobnie właściciele nieruchomo-
ści nie będą stronami w postępowaniach dotyczących uzgodnień projektu planu miejsco-
wego.

Inna wątpliwość może pojawić się na tle kwestii, czy wymóg dotyczący wyrażenia zgody
na zmianę przeznaczenia gruntu znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy okre-
ślona działka jest tylko częściowo przeznaczona na cele rolne lub leśne. Jak wskazał
m.in. Wojewoda Mazowiecki, nie można przyjąć, iż fakt, że grunt leśny (rolny) zajmuje
fragment powierzchni działki, zwalnia go od konieczności uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia (rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. z 2.1.2012 r., I.4131.200.2012.RM,
Legalis).

Orzecznictwo

Do opisania przeznaczenia terenu o charakterze rolniczym w MPZP nie muszą być literalnie przy-
taczane określenia zawarte w OchrGrU, gdyż ustalając przeznaczenie konkretnych terenów, należy
uwzględnić ich specyfikę i dotychczasowy sposób zagospodarowania (wyr. NSA z 22.10.2008 r.,
II OSK 567/08, Legalis).

Orzecznictwo

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod „zieleń natu-
ralną i urządzoną” zdaniem orzecznictwa nie powoduje ich zmiany przeznaczenia na cele nierol-
nicze (wyr. z 22.10.2008 r., II OSK 567/08, OwSS 2009, Nr 2, poz. 36).

Organami wyrażającymi zgodę na zmianę przeznaczenia będą odpowiednio w przy-
padku gruntów:

1) rolnych – minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
2) leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – minister właściwy do spraw śro-

dowiska (lub upoważniona przez niego osoba);
3) pozostałych leśnych – właściwy miejscowo marszałek województwa po uzyskaniu

opinii ze strony izby rolniczej.

Orzecznictwo

Organ uzgadniający nie może przy okazji dokonywania uzgodnienia tracić z pola widzenia przed-
miotu i celu swojego działania, które, z jednej strony, wyznaczają przepisy kompetencyjne, z dru-
giej zaś te mające zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem wniosku inwestora, a także posia-
dana wiedza urzędowa. Ocena stanu faktycznego wynika również ze stanu wiedzy zawartej w pro-
wadzonych ewidencjach i dokumentacji, którą dysponuje organ (wyr. NSA z 6.2.2009 r., II OSK
113/08, Legalis).
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Zgoda przyjmuje formę decyzji administracyjnej. Jeżeli wydaje ją marszałek, od jego de-
cyzji zgłaszającemu wniosek wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta służy od-
wołanie do SKO. Jeżeli organami właściwymi są ministrowie, organ wykonawczy gminy
może jedynie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (a następnie w razie po-
trzeby skargę do sądu administracyjnego).

Orzecznictwo

Decyzja wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne sama
w sobie nie wywołuje skutków prawnych, a stanowi jedynie podstawę do przeprowadzenia przez
gminę odpowiedniej procedury związanej z przygotowaniem i uchwaleniem MPZP (wyr. NSA
z 17.3.2011 r., II OSK 478/10, Legalis).

Podobne stanowisko wyraził WSA w Poznaniu, wskazując, że zgoda wyrażona w decyzji
przez marszałka województwa lub właściwego ministra nie oznacza, że grunty, na któ-
rych odlesienie lub odrolnienie wyrażono zgodę, automatycznie stają się nierolne lub nie-
leśne, gdyż przeznaczenie ich zmienia dopiero MPZP.

Orzecznictwo

Rada gminy, właściwa w sprawie uchwalenia planu miejscowego, w żaden sposób nie jest zwią-
zana wyrażoną zgodą, gdyż może zarówno odstąpić od zmiany przeznaczenia gruntu na cele nie-
rolne (nieleśne) lub też równie dobrze podjąć uchwałę o odrolnieniu (odlesieniu) części gruntu
(wyr. z 18.1.2011 r., IV SA/Po 757/10, Legalis).

Ważne

Decyzja wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne sama
w sobie nie wywołuje skutków prawnych, a stanowi jedynie podstawę do przeprowadzenia przez
gminę odpowiedniej procedury związanej z przygotowaniem i uchwaleniem MPZP.

Jeżeli wójt, burmistrz, albo prezydent miasta zgłasza wniosek o wyrażenie zgody
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, należy do niego dołączyć opinię dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli wniosek dotyczy gruntów leśnych poło-
żonych na obszarze parków narodowych – dołączona zostaje opinia dyrektora danego
parku narodowego. W sytuacji gdy organem właściwym do wyrażenia zgody jest mini-
ster, opinię w tym zakresie sporządza również marszałek województwa. Zarówno opinia
marszałka, jak i innych wskazanych powyżej organów nie będą wiążące.

W art. 8 OchrGrU wyłączono obowiązki związane z dokonywaniem zmian przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze oraz nieleśne, przy założeniu spełnienia
następujących warunków:

1) wyłączenie gruntów z produkcji musi być okresowe;
2) nie może ono przekraczać okresu dłuższego niż 10 lat;
3) musi być przeprowadzone w zakresie niezbędnym do przesłanek wskazanych

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 OchrGrU.

Wśród tych przesłanek wskazano działania interwencyjne niezbędne do zwalczania klęsk
żywiołowych, ich następstw oraz usuwanie następstw wypadków losowych.
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Przykład

Klęską żywiołową jest katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu
lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych ob-
szarach, a pomoc i ochrona mogą zostać skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczaj-
nych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb oraz
formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że przy gruntach rolnych najlepszych
klas (czyli klas I–III) oraz przy gruntach leśnych nie jest nigdy możliwe wydanie decyzji
o warunkach zabudowy. Ponadto osobny problem stanowią grunty (tereny) objęte zgodą
na zmianę przeznaczenia (na cele nierolnicze i nieleśne) na podstawie MPZP, które utra-
ciły moc na podstawie PlanZagospU94. Plany te (uchwalone zazwyczaj przed 1994 r.)
były opracowywane na całkiem innych zasadach. Również zgoda w nich wyrażona mo-
gła być określona trochę inaczej i pod pewnymi warunkami.

Przykład

Przy takich rozwiązaniach zdarzają się obecnie sytuacje, w ramach których:
1) w MPZP (np. z 1992 r.) została wyrażona zgoda na inne niż np. leśne zagospodarowanie

określonego gruntu (pod pewnymi warunkami, jedynie częściowo w przyszłości zrealizo-
wanymi),

2) MPZP utracił ważność po kilkunastu latach zgodnie z przepisami PlanZagospU94,
3) dla danego terenu nie został uchwalony żaden nowy MPZP,
4) w aktualnej sytuacji organ odmawia ustalenia warunków zabudowy np. z uwagi na fakt, że

z ewidencji gruntów i budynków dana nieruchomość ma określone przeznaczenie leśne (lub
– odpowiednio – rolne).

Każdy z przypadków należy oceniać na podstawie osobnych kryteriów. Tym niemniej
trzeba przyjąć, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, jeżeli zgoda (nawet warun-
kowa) została wyrażona w uprzednio obowiązującym MPZP, stanowi to podstawę do wy-
dania pozytywnej decyzji. Jeżeli natomiast gmina chciałaby ten stan zmienić, może to
zrobić poprzez uchwalenie kolejnego planu miejscowego dla tego terenu. W konsekwen-
cji trzeba przyjąć, że postanowienia starych planów zagospodarowania przestrzennego,
nieobowiązujące już od wielu lat, wciąż w pewnych przypadkach mogą wywierać wpływ
na ustalenie warunków zabudowy.

4. Sytuacje, w których przesłanki ustalenia warunków
zabudowy ulegają zmianie
Ustawodawca przewiduje przypadki, w których pomimo tego, że w sprawie wciąż pozo-
staje właściwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy, odbywa się to na zasadach od-
miennych, niż zostało to opisane powyżej. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim:

1) inwestycji liniowych;
2) zabudowy zagrodowej.
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Inwestycje liniowe brane w tym kontekście pod uwagę to:
1) linie kolejowe;
2) obiekty liniowe;
3) urządzenia infrastruktury technicznej.

Każde z tych pojęć wymaga pewnego doprecyzowania.

Definicja linii kolejowej pozwala na takie rozumienie inwestycji polegającej na budo-
wie bocznicy kolejowej, która się mieści w powyżej przedstawionym pojęciu (wyr. NSA
z 3.12.2013 r., II OSK 1559/12, Legalis).

Przez urządzenia infrastruktury technicznej ustawodawca (w art. 143 GospNierU) rozu-
mie drogi, a także wybudowane pod, na albo nad ziemią przewody lub urządzenia wo-
dociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i komunikacyjne.

Zgodnie z art. 3 pkt 3a PrBud obiekt liniowy to taki obiekt budowlany, którego charakte-
rystycznym parametrem jest długość. W szczególności są nimi zatem:

1) droga wraz ze zjazdami;
2) linia kolejowa;
3) wodociąg;
4) kanał;
5) gazociąg;
6) ciepłociąg;
7) rurociąg;
8) linia i trakcja elektroenergetyczna;
9) linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, a także podziemna;

10) wał przeciwpowodziowy;
11) kanalizacja kablowa (z zastrzeżeniem, że kable w niej zainstalowane nie stanowią

obiektu budowlanego lub jego części, ani też urządzenia budowlanego).

Można stwierdzić, że ustawodawca w PlanZagospU zastosował w tym kontekście nakła-
dające się na siebie pojęcia. Tym niemniej jednak akurat w tym przypadku nie będzie
to powodowało większych problemów interpretacyjnych związanych z wykładnią. Dla
wszystkich, wymienionych powyżej inwestycji nie znajdują zastosowania przesłanki do-
tyczące do:

1) kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa;
2) wymogu dostępu terenu, na którym ma być podjęta inwestycja do drogi publicznej.

Przykład

Przy budowie linii kablowej nie sprawdza się tego, jaka jest zabudowa sąsiednia dla danego obiektu.

Powyższe rozwiązanie jest w pełni uzasadnione z powodów praktycznych. Określone
obiekty mają odmienną specyfikę i w związku z tym ani kryteria związane z zachowaniem
ładu przestrzennego, ani te dotyczące dostępu do drogi publicznej nie byłyby w żaden
sposób potrzebne (a czasem nawet możliwe) do zrealizowania. Podkreślić też trzeba, że
brak zastosowania wskazanych powyżej przepisów ma miejsce, jeżeli wykonanie uzbro-
jenia terenu zostanie zrealizowane w drodze umowy zawartej pomiędzy właściwą jed-
nostką organizacyjną a inwestorem. Można również zwrócić uwagę na fakt, że nie wszyst-



4. Sytuacje, w których przesłanki ustalenia warunków zabudowy...

79

kie regulacje dotyczące obiektów liniowych czy obiektów infrastruktury technicznej zo-
stały w pełni przemyślane. W orzecznictwie i doktrynie uznaje się, że np. elektrownia
wiatrowa stanowi urządzenie infrastruktury technicznej. Jednak z praktycznego punktu
widzenia elektrownie te muszą mieć dostęp do drogi publicznej, czego właśnie art. 61
PlanZagospU im nie gwarantuje4.

Zasad związanych z zachowaniem kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa nie stosuje
się ponadto do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rol-
nego związanego z tą zabudową będzie przekraczać średnią powierzchnię takiego go-
spodarstwa w danej gminie. W tym kontekście nie chodzi więc o wyliczenia dokonane
tylko na gruntach inwestora, położonych w gminie, w której inwestycja ma zostać zreali-
zowana (wyr. WSA w Białymstoku z 30.7.2013 r., II SA/Bk 112/13, Legalis). Porówna-
nie powierzchni zabudowy zagrodowej może dotyczyć tylko powierzchni gospodarstwa
rolnego i tylko konkretnej gminy (a nie np. kilku gmin). Pojęcie „powierzchnia gospo-
darstwa rolnego związana z zabudową zagrodową” powinno być interpretowane funk-
cjonalnie. Oznacza to, że sama zabudowa nie musi znajdować się na tym samym gruncie,
co reszta gospodarstwa5.

W orzecznictwie wskazano, że na zabudowę zagrodową składa się zawsze zespół budyn-
ków, z których przynajmniej jeden musi mieć charakter mieszkalny w obrębie jednego
podwórza.

Orzecznictwo

Przez związanie gospodarstwa rolnego z zabudową zagrodową należy rozumieć związek funkcjo-
nalny. Przy ustalaniu warunków zabudowy organ powinien weryfikować zwłaszcza, czy zamierze-
nie inwestora deklarowane jako siedlisko rzeczywiście będzie służyć funkcji deklarowanej, a nie
jest w istocie zabudową mieszkaniową (wyr. WSA w Poznaniu z 4.9.2013 r., IV SA/Po 396/13,
Legalis).

Jednak podważanie w ten sposób wniosku nie może być zbyt arbitralne ani oderwane od
okoliczności (związanych m.in. z faktem, że np. wnioskodawca jest rolnikiem).

Orzecznictwo

Podważanie przez organ w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy charakteru plano-
wanej zabudowy, ujętej we wniosku jako zabudowa zagrodowa, nie może być oderwane od wy-
kazywanego przez wnioskodawcę faktu, że jest on rolnikiem, a teren inwestycji stanowi grunt
rolny wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, zaś zabudowa ma być realizowana w ramach ta-
kiej zabudowy, która nie zmienia rolniczego przeznaczenia gruntów (wyr. WSA w Białymstoku
z 5.12.2013 r., II SA/Bk 723/13, Legalis).

Orzecznictwo

Pamiętać trzeba również, że zabudowa zagrodowa ma być inwestycją trwałą, która po jej wy-
budowaniu będzie istniała w terenie przez nieograniczony czas. Zabudowa ta ma służyć trwale

4  H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa
2013, s. 340.
5  Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie..., s. 503.
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prowadzonemu gospodarstwu rolnemu o stosunkowo dużej powierzchni (wyr. WSA w Krakowie
z 11.7.2013 r., II SA/Kr 583/13, Legalis).

Natomiast przy powstałej wcześniej zabudowie zagrodowej problematyczne może być
stwierdzenie kontynuacji funkcji dla innych obiektów budowlanych.

Przykład

W sytuacji gdy obok zabudowy zagrodowej planowana jest zabudowa mieszkaniowa, a w jej bezpo-
średnim otoczeniu (obszarze analizowanym) byłby tylko jeden obiekt zabudowany na cele zagro-
dowe, dopuszczenie inwestycji byłoby kłopotliwe i należy je uznać za sprzeczne z zasadami konty-
nuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa.

Ewentualne rozpraszanie zabudowy zagrodowej nie może oznaczać możliwości zmiany
charakteru innej zabudowy. Jednak patrząc na literalne brzmienie przepisów, obiekt za-
budowy zagrodowej w takim przypadku powinien być brany pod uwagę w ramach ana-
lizy urbanistycznej. I znów z samej analizy – uwzględniającej specyfikę danego terenu
i specyfikę związaną z jego funkcją – wynikać będzie, czy decyzja o warunkach zabudowy
może zostać wydana.

5. Skutki wydania decyzji o warunkach zabudowy
Względem tego samego terenu można wydać kilka decyzji o warunkach zabudowy.
W celu złożenia wniosku o wydanie decyzji nie trzeba wykazywać ani deklarować prawa
własności do nieruchomości, ani też żadnego innego prawa (por. wyr. WSA w Warszawie
z 12.3.2012 r., IV SA/Wa 22/12, Legalis). Zagadnienie związane z prawem zabudowy
nieruchomości rozważane będzie dopiero w następnym postępowaniu, dotyczącym wy-
dawania pozwolenia na budowę.

Przykład

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może zgłosić nie tylko właściciel nieruchomości, lecz
także np. dzierżawca lub też podmiot, który aktualnie nie ma żadnego prawa wobec nieruchomo-
ści.

W związku z powyższym należy przyjąć, że ustawodawca dopuszcza następujące wa-
rianty:

1) ta sama osoba może złożyć różne (odmienne) wnioski o ustalenie warunków za-
budowy i każdy z nich musi zostać przez organ rozpoznany;

2) różne osoby mogą złożyć:
a) różne wnioski o ustalenie warunków zabudowy,
b) takie same wnioski o ustalenie warunków zabudowy.

Powyższe potwierdza art. 63 PlanZagospU, w którym wskazano, że decyzja o warunkach
zabudowy może zostać wydana w odniesieniu do tego samego terenu. Odpis decyzji po-
winien być wówczas doręczony do wiadomości pozostałym wnioskodawcom oraz wła-
ścicielowi i użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Stanowisko na temat możliwo-
ści realizacji różnych wariantów związanych z kierowaniem wniosków o ustalenie wa-
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runków zabudowy jest podzielane również w sposób niebudzący większych wątpliwości
w orzecznictwie (zob. wyr. WSA w Bydgoszczy z 3.4.2013 r., II SA/Bd 22/13, niepubl.).

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu, a także nie narusza w żaden
sposób prawa własności i uprawnień osób trzecich (informacja na ten temat musi znaleźć
się w decyzji). Fakt, że dana osoba dostanie decyzję o warunkach zabudowy, nie wpływa
na możliwość żądania przez nią od właściciela nieruchomości określonej jej zabudowy
(argumentując to treścią uzyskanej decyzji).

Przykład

Jeżeli pewna osoba nie będzie miała prawa do zabudowy nieruchomości, a obecny właściciel nie
będzie miał takiego zamiaru, nieruchomość nie będzie zabudowana i można wtedy przyjąć, że de-
cyzja nie zostanie wykorzystana.

Pogląd ten potwierdza zresztą art. 63 ust. 4 PlanZagospU, zgodnie z którym – dodatkowo
– wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu (np. prawa własności nieruchomo-
ści), nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z uzyskaną
decyzją. Oczywiście należy podkreślić, że ustawodawcy w kontekście omawianych regu-
lacji chodzi o „prawa do terenu” (np. prawo własności), a nie o „prawo do zabudowy te-
renu”. To drugie prawo niniejsza decyzja już tworzy, a właściwie konkretyzuje (pod wa-
runkiem stwierdzenia później zgodności z nią projektu budowlanego i spełnienia innych
przesłanek technicznych).

Ustawodawca zastrzega, że w przypadku gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje
skutki w zakresie obniżenia albo podwyższenia wartości nieruchomości, dotyczące tej
sytuacji przy MPZP przepisy stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 63 ust. 3 PlanZagospU koszty realizacji roszczeń ma ponosić inwestor po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Regulacja ta budzi sporo różnych
wątpliwości, co przejawia się w orzecznictwie.

Orzecznictwo

Rada gminy nie jest – wobec braku szczególnej podstawy prawnej – uprawniona w sytuacji, gdy
brak jest MPZP do ustalania wysokości stawek procentowych opłaty od wzrostu wartości nierucho-
mości w związku z wydaniem decyzji WZiZT (wyr. WSA w Gdańsku z 10.4.2013 r., II SA/Gd 72/13,
Legalis).

Orzecznictwo

Nie można ustalać stawki procentowej dla opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla de-
cyzji o warunkach zabudowy w uchwalonym dla gminy (dla innych terenów) MPZP (wyr. NSA
z 19.4.2011 r., II OSK 691/10, Legalis).

Orzecznictwo

Nie jest dopuszczalne ustalanie stawki procentowej danej opłaty w decyzji indywidualnej
(np. w decyzji o warunkach zabudowy lub w innej decyzji), a nie w MPZP, czyli akcie prawa po-
wszechnie obowiązującego (wyr. NSA z 1.4.2011 r., II OSK 570/10, Legalis).
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Przyjąć zatem można, że niniejszy przepis jest wadliwy i nie może znaleźć zastosowania
w praktyce. Jest to kolejny przykład na to, że przynajmniej część regulacji wynikających
z PlanZagopU wymaga pewnej modyfikacji.

Należy również wskazać na instytucję przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał omawianą decyzję, jest obowiązany, za zgodą jej adresata, do prze-
niesienia jej na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten przyjmuje wszystkie zawarte w niej
warunki. Stronami tego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być do-
konane przeniesienie decyzji. Podkreślić należy w tym miejscu, że ustawodawca użył
zwrotu „wszystkie” warunki zawarte w decyzji. Można zatem przyjąć, że zgodnie z lite-
ralną wykładnią nie ma możliwości przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy w czę-
ści. W praktyce w tym kontekście może pojawić się dylemat w zakresie tego, który organ
będzie właściwy przy przenoszeniu decyzji.

Orzecznictwo

W kontekście przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy, NSA zaznaczył, że ustawodawca sto-
suje w tym kontekście sformułowanie „organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1”
PlanZagospU, a nie „organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji”. Oznacza to, że
jeżeli na decyzję o warunkach zabudowy zostało wniesione odwołanie, a SKO (organ drugiej in-
stancji) utrzymało decyzję w mocy, nie przenosi to na kolegium kompetencji do przeniesienia de-
cyzji administracyjnej (post. NSA z 16.10.2012 r., II OW 119/12, Legalis).

6. Zawieszenie postępowania administracyjnego
w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
Osobnego rozpatrzenia wymaga kwestia zawieszenia postępowania w sprawie decyzji
o warunkach zabudowy oraz jego skutków. Samo zawieszenie – jako instytucja – zostało
określone w KPA. Zgodnie z art. 97 KPA obligatoryjne zawieszenie postępowania będzie
miało miejsce w razie:

1) śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony
do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, a postępowanie nie ulega umorzeniu
jako bezprzedmiotowe;

2) śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
3) utraty przez stronę lub jej przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności

prawnych;
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Orzecznictwo

Przy okazji obligatoryjnych przesłanek, związanych z zawieszeniem postępowania administracyj-
nego, prowadzący postępowanie organ administracji publicznej ma obowiązek z urzędu badać
na każdym etapie postępowania, czy nie zaistniała sytuacja lub zdarzenie, które bezwzględnie wy-
maga jego zawieszenia (wyr. WSA w Szczecinie z 16.5.2013 r., II SA/Sz 263/13, Legalis).
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Ponadto organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie administracyjne
w sytuacji, gdy wystąpi o to strona, na żądanie której wszczęto postępowanie, a nie sprze-
ciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. O samym po-
stanowieniu w sprawie zawieszenia strony muszą zostać powiadomione. Na postanowie-
nie to służy zażalenie. W trakcie zawieszonego postępowania organ je prowadzący może
podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Modyfikacja powyższych zasad występuje przy decyzjach WZiZT. Zgodnie z art. 62
PlanZagospU postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy
można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ich ustale-
nie. Konstrukcja procesowa zawieszenia postępowania w analizowanym przypadku upo-
ważnia organ prowadzący postępowanie do jego zawieszenia z urzędu, nie ustanowiono
przy tym żadnych dodatkowych wymogów co do przesłanek przemawiających za takim
działaniem. W praktyce przesłankami takimi mogą być:

1) realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy zamierzonym zagospodarowa-
niem terenu a koncepcją przyjmowaną w projekcie MPZP (wyr. WSA w Poznaniu
z 6.3.2014 r., IV SA/Po 941/13, Legalis);

2) samo powzięcie przez organ wiadomości o zamiarze podjęcia przez radę
gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP (wyr. WSA w Poznaniu
z 27.2.2014 r., IV SA/Po 942/13, Legalis);

3) ocena organu zaawansowania prac planistycznych (wyr. WSA w Białymstoku
z 30.7.2013 r., II SA/Bk 333/13, Legalis).

Postępowanie zawieszone musi zostać podjęte, w przypadkach gdy:
1) w ciągu 2 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie

uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP;
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono MPZP lub jego zmiany.

Orzecznictwo

Takie zawieszenie postępowania nie będzie wywoływać skutku w postaci nieproporcjonalnej inge-
rencji w prawo własności. Zabezpiecza ono jedynie ustawowo zagwarantowaną kolejność norm
regulujących sposób wykonywania prawa własności przez właścicieli nieruchomości (wyr. WSA
w Białymstoku z 30.7.2013 r., II SA/Bk 333/13, Legalis).

Ważne

Osobno należy rozpatrywać przypadki obszarów, dla których występuje obowiązek sporządzania
MPZP. W takiej sytuacji konieczne jest zawieszenie postępowania do czasu uchwalenia tego planu.

Do terenów, dla których występuje obowiązek uchwalenia MPZP, zaliczyć można –
na podstawie odrębnych ustaw – w szczególności następujące tereny, o których należy
pamiętać:

1) tereny górnicze;
2) nieruchomości zajęte pod byłe lotniska wojskowe przekazane jednostkom samo-

rządu terytorialnego;
3) tereny, na których utworzono park kulturowy;
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4) uzdrowiska;
5) tereny byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Zupełnie osobno należy ocenić przypadek wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych i obowiązku sporządzania dla nich MPZP. Oczywiście wyrażenie oceny w tym za-
kresie będzie skutkować dopuszczalnością wydania decyzji o warunkach zabudowy lub
jej brakiem.

Orzecznictwo

Jeżeli występuje obowiązek sporządzenia MPZP, trzeba przyjąć, że inwestycje mogą być podjęte
tylko w oparciu o ten plan. Dlatego nie byłoby dopuszczalne zaakceptowanie lokalizacji inwestycji
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W opisywanym przypadku zawieszone postępowa-
nie jest bezterminowe i na pewno nie zakończy się wydaniem decyzji, tylko co najwyżej – po uchwa-
leniu MPZP – umorzeniem postępowania. Regulacja ta ma ograniczyć nieracjonalność wydawania
omawianej decyzji w przypadku, gdy przed uzyskaniem na jej podstawie pozwolenia na budowę
uległaby ona wygaśnięciu w związku z uchwaleniem planu miejscowego (wyr. WSA w Poznaniu
z 25.9.2013 r., IV SA/Po 541/13, Legalis).

Podobna regulacja – dotycząca zawieszenia postępowania – występuje w przypadku de-
cyzji ULICP. Różnice polegają tutaj na:

1) odmiennym maksymalnym okresie zawieszenia postępowania: nie 9 a 12 miesięcy;
2) braku przepisu o konieczności zawieszenia postępowania w sytuacji, gdy dla terenu

występuje obowiązek sporządzenia MPZP.

7. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach
zabudowy
Zdarza się, że organ stwierdza wygaśnięcie wydanej decyzji o warunkach zabudowy
(oraz decyzji ULICP). Dotyczy to przypadków, kiedy:

1) inny wnioskodawca (który uzyskał decyzję o warunkach zabudowy) uzyskał po-
zwolenie na budowę;

2) dla terenu, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy, uchwalono MPZP,
a jego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji; nie dotyczy to jednak przypadku,
gdy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy zostało wydane ostateczne po-
zwolenie na budowę;

3) inność ustaleń zawartych w planie miejscowym oznacza wprost wyrażoną odmien-
ność treści decyzji ustalającej warunki zabudowy z MPZP w takim zakresie, w jakim
nie da się pogodzić tych wynikających z obu źródeł warunków.

W orzecznictwie podnosi się, że uchwalenie planu miejscowego na terenie, wobec któ-
rego wcześniej wydano decyzję o warunkach zabudowy, nie oznacza bezwzględnego
obowiązku jej wygaszenia. Ważny jest stopień różnicy między postanowieniami planu
i treścią decyzji oraz to, czy dają się one pogodzić (wyr. WSA w Krakowie z 7.3.2013 r.,
II SA/Kr 111/13, Legalis). Przy czym pojęcie „inne” z punktu widzenia wykładni języko-
wej jest szersze niż np. „sprzeczne” i wykładnia systemowa, a także celowościowa wska-
zuje na potrzebę jego bardziej ogólnego rozumienia. Do czasu formalnego stwierdzenia
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wygaśnięcia decyzji nie wiąże ona organu wydającego pozwolenie na budowę. Ocenia-
jąc zamierzenie inwestycyjne, powinien on kierować się ustaleniami planu miejscowego
(wyr. WSA w Krakowie z 4.3.2013 r., II SA/Kr 1510/12, Legalis).

Orzecznictwo

W sytuacji gdy jeden z wnioskodawców uzyska pozwolenie na budowę, po pierwsze, oznacza to, że
wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a po drugie – daje mu prawo
do prowadzenia robót budowlanych na danym terenie. Wtedy właśnie decyzje o warunkach zabu-
dowy oraz te o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydane dla innych wnioskodawców stają się
bezprzedmiotowe, obojętnie czy dotyczyły tego samego rodzaju inwestycji, czy też innej na danym
obszarze (wyr. NSA w Warszawie z 30.4.2009 r., II OSK 659/08, Legalis).

W doktrynie wskazuje się, że bezprzedmiotowość decyzji oznacza taką sytuację, w której
umieszczone w tym dokumencie rozstrzygnięcia tracą rację bytu, np. wskutek niemożno-
ści realizacji określonych obowiązków. Stwierdzenie wygaśnięcia eliminuje zbędną decy-
zję z obrotu prawnego6. Wygaśnięcie takie organ powinien stwierdzić w formie kolejnej
decyzji administracyjnej, na którą stronom przysługuje odwołanie.

Orzecznictwo

W orzecznictwie wskazano także m.in., że skarga do sądu administracyjnego na uchwałę w przed-
miocie MPZP nie wyłącza obowiązku realizacji kompetencji wskazanych w art. 65 PlanZagospU
(wyr. WSA w Krakowie z 6.12.2011 r., II SA/Kr 1525/11, Legalis). Może to oczywiście powodować
pewne komplikacje z punktu widzenia inwestora, otwierając również tym samym drogę do rosz-
czeń odszkodowawczych względem gmin.

Przedstawione przesłanki związane z wydaniem i obowiązywaniem decyzji o warunkach
zabudowy pozwalają dokonać szerszej oceny związanej z niniejszym instrumentem za-
rządzania przestrzenią. Niewątpliwie intencją ustawodawcy było przede wszystkim po-
traktowanie decyzji jako pewnego uzupełnienia MPZP. Być może z tego powodu część
przepisów dotyczących przedmiotowej kwestii jest nieprecyzyjna i niejasna.

8. Wybrane orzecznictwo

8.1. Ustalenie istnienia dostępu do drogi publicznej

Przepis art. 61 ust. 1 pkt 2 PlanZagospU stanowi o jednym z warunków niezbędnych do
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tj. o dostępie terenu do drogi publicznej.

Orzecznictwo

Przepis art. 61 ust. 1 pkt 2 PlanZagospU nie wymaga od organu wydającego decyzję o warun-
kach zabudowy zbadania takich kwestii jak przepustowość drogi, do której ma dostęp teren pla-

6 Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie..., s. 524.
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nowanej inwestycji, wymaga jedynie wykazania, że dostęp ten istnieje (wyr. WSA w Białymstoku
z 29.9.2016 r., II SA/Bk 380/16, Legalis).

8.2. Warunek dostępu do drogi publicznej

Wymóg dostępu do drogi publicznej to jedna z kluczowych przesłanek wydania decy-
zji o warunkach zabudowy. Każdorazowo szczegółowej analizy wymaga określenie tego,
na czym zróżnicowane przesłanki dostępu do drogi publicznej powinny polegać.

Orzecznictwo

1. Warunek dostępu do drogi publicznej musi być spełniony już na etapie ustalenia warunków za-
budowy.

2. Warunek przewidziany w art. 61 ust. 1 pkt 2 PlanZagospU będzie spełniony tylko wówczas, gdy
teren ma dostęp do drogi zaliczonej do jednej z dróg wymienionych w art. 2 DrPublU. Dostęp ten
może być bezpośredni – jeżeli nieruchomość położona jest przy drodze publicznej lub pośredni –
przez inne nieruchomości, na których albo ustanowiono służebność drogową albo stanowiących
drogi wewnętrzne (drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych). Od nieruchomości,
której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, aż do drogi publicznej, dostęp ten na ca-
łej trasie musi spełniać wymogi art. 2 pkt 14 PlanZagospU (wyr. WSA w Gdańsku z 7.9.2016 r.,
II SA/Gd 324/16, Legalis).

8.3. Pojęcie dostępu do drogi publicznej w postępowaniu
o wydanie decyzji w przedmiocie warunków zabudowy

Dostęp do drogi publicznej powinien być rozumiany jako uprawnienie, nie jako wyłącznie
stan faktyczny, dostęp ten ma być bowiem prawnie zagwarantowany.

Orzecznictwo

Zgodnie z art. 2 pkt 14 PlanZagospU dostęp do drogi publicznej oznacza bezpośredni dostęp do tej
drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebno-
ści drogowej (wyr. WSA w Gliwicach z 13.7.2016 r., II SA/Gl 296/16, Legalis).

Wymogu dostępu do drogi publicznej nie można w żaden sposób rozszerzać. Organ pro-
wadzący postępowanie musi po prostu zweryfikować to, czy dostęp ten występuje, czy
też nie. Dlatego weryfikowanie dodatkowych w tym zakresie przesłanek stanowić będzie
przekroczenie zakresu ustawowego.

Pamiętać trzeba również o tym, że dostęp do drogi publicznej musi być zagwarantowany
zarówno od strony faktycznej, jak i prawnej. Jakiekolwiek zaniechanie w tym zakresie
skutkuje wadliwością decyzji.


