
Rozdział 2. Planowanie przestrzenne
w gminie

Art. 9. [Sporządzanie studium]
1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, zwanego dalej „studium”.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium
zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady
określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metro-
politalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje
takim opracowaniem.

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach admini-
stracyjnych gminy.

3a. Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga
dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium,
zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku
wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności
zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1.

4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych.

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
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1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze- 1
strzennego gminy uchwala rada gminy. Jest ono formą realizacji
obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej przez samorządowe
władze lokalne. Sporządzenie i uchwalenie studium jest obo-
wiązkowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy nie tylko jest aktem określającym założenia
lokalnej polityki przestrzennej, lecz także zawiera ustalenia wiążące
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz elementy regulacyjne w postaci lokalnych zasad
zagospodarowania. Studium jest aktem wewnętrznie obowiązują-
cym w gminie.

2. Studium jest obligatoryjnie sporządzane dla całego obszaru 2
gminy, a te gminy, które dotąd studium nie uchwaliły, są
zobowiązane na podstawie art. 87 ust. 4 ZagospPrzestrzU do
uchwalenia studium w terminie roku od dnia wejścia w życie
ustawy. Termin ten upłynął 11.7.2004 r. Studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalone
po upływie tego terminu nie będą dotknięte wadą nieważności
z tego powodu. Sankcje wynikające z niewykonania obowiąz-
ków ustawowych w zakresie uchwalania studium przejawią się
w skutkach prawnych jego braku dla gmin. Jeśli nie uchwalono
studium, to nie będzie można uchwalić miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, a procedura ich sporządzania
będzie musiała ulec przerwaniu już na etapie, o którym mowa
w art. 17 pkt 4 ZagospPrzestrzU. W szczególnej sytuacji znalazła
się Warszawa w związku ze zmianą ustroju i utworzeniem
jednej gminy w miejsce 11 dotychczasowych gmin warszawskich
oraz gminy Wesoła. W Warszawie, na podstawie art. 27 ust. 2
ustawy z 15.3.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1438 ze zm.), „dotychczasowy plan
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z określeniem
ustaleń wiążących przy sporządzaniu miejscowych planów zagos-
podarowania przestrzennego, pełni funkcję studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym”.
Zakresem owego dokumentu pełniącego funkcję studium nie
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została objęta dzielnica m.st. Warszawy niebędąca uprzednio
gminą warszawską, czyli Wesoła. W tym przypadku należy jednak
przyjąć, że studium dawnej gminy Wesoła zachowało moc do
czasu uchwalenia nowego studium m.st. Warszawy – gdyż MStU
w ramach zasady ciągłości administrowania nie doprowadziła
do utraty mocy obowiązującej uchwał podjętych przez rady
zlikwidowanych gmin.

Należy stwierdzić, że studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nie jest tożsame ani treściowo,
ani formalnie z dawnymi miejscowymi planami ogólnymi zagos-
podarowania przestrzennego gmin, uchwalanymi przed wejściem
w życie ZagospPrzestrzU z 1994 r. Dawne miejscowe plany ogólne
zawierały normy powszechnie obowiązujące, w hierarchicznym
systemie planowania, nieuwzględniającym gospodarki rynkowej
i swobody działalności inwestycyjnej. Obecnie regulacja zagos-
podarowania przestrzennego następuje przez ustalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego zawiera diagnozę (uwarunkowania) zagospodarowania
przestrzennego oraz określa politykę rozwojową w zakresie zagos-
podarowania przestrzennego (kierunki). Istotnym elementem stu-
dium są ustalenia wynikające z uwarunkowań i kierunków działań
lokalnych oraz ponadlokalnych – w szczególności z realizowanych
na obszarze gminy zadań samorządu regionalnego i administracji
rządowej.

3. Studium ma być z założenia aktem elastycznym, który stwarza-3
jąc nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania miejscowego,
pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokal-
nych przy tworzeniu regulacji planów miejscowych. Jednocześnie
skutki prawne uchwalenia studium są daleko idące – ustawa wy-
maga, aby miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były
zgodne ze studium; oceny tej zgodności dokonuje każdorazowo
rada gminy, uchwalając plan miejscowy. Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym stwarza podstawy do sporzą-
dzania planów miejscowych dla bardzo niewielkich obszarów,
opracowanych niekiedy dla konkretnych inwestycji (zob. art. 62
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ust. 1 ZagospPrzestrzU – możliwość zawieszenia postępowania
na okres do 9 miesięcy od złożenia wniosku o ustalenie warunków
zabudowy w drodze decyzji administracyjnej, aby uchwalić plan
miejscowy). Uzasadnia to obowiązek opracowania studium jako
aktu określającego strukturę przestrzenną gminy i zasady zagos-
podarowania.

4. Polityka przestrzenna jest jednym z przejawów polityki 4
lokalnej gminy. Jak każda polityka, wiąże się ona z oznaczaniem
priorytetów i dokonywaniem wyborów. W warunkach gospodarki
rynkowej nie ma uzasadnienia dla tworzenia „docelowego modelu
idealnego zagospodarowania przestrzennego gminy” (zob. dawny
miejscowy plan ogólny). Polityka przestrzenna zajmuje się de-
finiowaniem interesów publicznych oraz określaniem sposobów
oddziaływania na zachowania uczestników zagospodarowania prze-
strzennego, tak aby dokonywali wyborów zgodnie z interesem
publicznym.

Przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego władze gminy podejmują podstawowe ustalenia
w zakresie polityki przestrzennej, przede wszystkim przez wska-
zanie terenów przeznaczonych pod zabudowę (gdzie się zamierza
sporządzić plany miejscowe), wstępną lokalizację infrastruktury
technicznej, obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, obszarów chronionych i innych, wymienio-
nych w art. 10 ust. 2 ZagospPrzestrzU.

5. Studium pełni trzy podstawowe funkcje. Przede wszystkim 5
jest aktem polityki przestrzennej gminy i stąd wynika jego funkcja
polegająca na określaniu założeń polityki rozwoju przestrzennego
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzen-
nego. Drugą istotną funkcją studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy jest koordynacja usta-
leń planów miejscowych. Studium obejmuje cały obszar gminy
i zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do
potrzeb gminy jako całości. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego sporządza się dla obszarów części gminy, ale przy
ich sporządzaniu obowiązuje zasada zgodności planu ze studium.
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Studium pełni również funkcję promocyjną przez wskazanie
obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie lub turystycznie. Informuje
mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o za-
mierzeniach władz lokalnych.

6. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „lokalnych zasad zagos-6
podarowania przestrzennego”. Jest to zrozumiałe, gdyż ustalenia
studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego wynikają bezpośrednio z warunków lokalnych, panujących
w danej gminie. Gminy są zróżnicowane pod względem wiel-
kości i istniejących problemów. Inaczej należy rozumieć pojęcie
„określania lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego”
w studium sporządzonym dla małej gminy wiejskiej o, w zasadzie,
jednorodnym typie zagospodarowania, a inaczej dla dużego miasta,
którego obszar jest znacznie zróżnicowany. Brak ustawowej defi-
nicji „zasad zagospodarowania” powoduje, że ostateczny kształt,
zakres i formę tych zasad określą ustalenia studiów w poszcze-
gólnych gminach. Lokalne zasady zagospodarowania określone
w studium wiążą gminy przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Należy w tym miejscu podnieść, że forma sporządzenia projektu
studium, określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 28.4.2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz.U. Nr 118, poz. 1233), nie jest w pełni spójna z ustawową
koncepcją studium jako aktu polityki przestrzennej. Rozporządze-
nie, ustalając dużą skalę mapy studium (od 1:5 000 do 1:25 000),
wymaga jednocześnie umieszczenia na niej bardzo szczegółowych
ustaleń, w postaci m.in. „minimalnych i maksymalnych parametrów
i wskaźników urbanistycznych, uwzględniających wymagania ładu
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważo-
nego rozwoju” wskazania terenów do wyłączenia spod zabudowy.
Ustalenie takich danych na mapie studium dla dużego miasta jest
niemożliwe albo musi przybierać formy „uśrednione”, powodując
problemy interpretacyjne przy ocenie zgodności oraz stopnia
związania planów miejscowych ustaleniami studium. Należałoby
zatem sformułować postulat o nowelizację ProjStudR, w celu
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odejścia od formuły części graficznej studium, jako „ogólnego
planu zagospodarowania przestrzennego”, na rzecz przestrzennej
ilustracji kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy –
zgodnie z założeniami ustawy.

7. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy 7
dotyczą nie tylko sfery faktycznej przestrzenno-przyrodniczej, ale
również sfery prawnej, czyli statusu prawnego obszarów w sferze
zagospodarowania przestrzennego. Są to zawarte w różnego typu
aktach prawnych regulacje wiążące gminę w planowaniu miejsco-
wym. Uwarunkowania te wynikać będą z istnienia tzw. obszarów
specjalnych, czyli obszarów, na których z mocy przepisów szcze-
gólnych obowiązuje szczególny reżim planistyczny (np. obszary
ograniczonego użytkowania, utworzone na podstawie przepisów
o ochronie środowiska, obszary chronionego krajobrazu, parki
narodowe, rezerwaty – na podstawie OchrPrzyrU itd.).

Uwarunkowania polityki przestrzennej gminy wynikają nie tylko
z przepisów powszechnie obowiązujących, ale również z aktów
planowania krajowego (koncepcja przestrzennego zagospodaro-
wania kraju), wojewódzkiego (strategia rozwoju województwa, plan
zagospodarowania przestrzennego województwa), metropolitalnego
(ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego) i samej gminy (strategia
rozwoju gminy, jeżeli gmina dysponuje takim opracowaniem).

8. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagos- 8
podarowania przestrzennego wymaga uchwały rady gminy o przy-
stąpieniu do działań w tym zakresie. Uchwała ta wskazuje
przedmiot studium: określenie polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Ustawa nie
wskazuje podmiotów uprawnionych do inicjatywy uchwałodawczej
– może ona należeć zarówno do wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta), jak i do rady lub radnych, zgodnie z przepisami SamGminU
oraz statutem gminy. Ustawa nie przewiduje możliwości wystą-
pienia z wnioskiem o uchwalenie lub zmianę studium przez inne
podmioty. Wyjątkiem jest wezwanie gminy przez wojewodę do
uchwalenia studium na podstawie art. 12 ust. 3 SamGminU –
jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego
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zmiany albo, uchwalając studium, nie określiła w nim obszarów
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim.

Podstawowa rola uchwały o przystąpieniu do sporządzania stu-
dium polega na stworzeniu obowiązku dla organu wykonawczego
podjęcia działań prowadzących do sporządzenia projektu studium
i przedstawienia go radzie gminy do uchwalenia. Uchwała ta
stanowi podstawę prawną do podejmowania przewidzianych ustawą
czynności proceduralnych, w tym do występowania o opinie
i uzgodnienia do organów zewnętrznych. Uchwała ta nie jest jednak
warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem studium lub jego
zmiany – prace planistyczne nie są czynnością sformalizowaną i nie
wymagają szczególnej podstawy prawnej, lecz wynikają z zadań
planistycznych gminy. Możliwe jest zatem pewne zaawansowanie
prac nad przyszłym studium przez wójta, burmistrza (prezydenta
miasta), jeszcze przed podjęciem uchwały przez radę gminy
o przystąpieniu do sporządzania studium.

Przepis ustawy dotyczący uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy pozwala na jej skonstruowanie w stosunkowo
dowolny sposób – od ujęcia czysto formalnego, zawierającego
wyłącznie rozstrzygnięcie o przystąpieniu do sporządzania lub
zmiany studium, aż po możliwość określenia w tej uchwale również
podstawowych wytycznych co do formy studium i głównych
założeń polityki przestrzennej.

9. Organem sporządzającym studium, zgodnie z ustawą, jest9
wójt, burmistrz (prezydent miasta). Nie oznacza to oczywiście,
że wykonuje on projekt studium osobiście. Zgodnie z art. 5
ZagospPrzestrzU opracowanie projektu studium może być powie-
rzone tylko osobie uprawnionej na podstawie tego przepisu. Osoba
ta może wykonać projekt w ramach zatrudnienia w urzędzie gminy
lub w ramach zamówienia publicznego (ustawa z 29.1.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.). Organ wykonawczy gminy jest jednak odpowiedzialny
za treść projektu wobec rady. On również jest organem występują-
cym o uzgodnienia i opinie w zakresie procedury sporządzania
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studium, wyznacza terminy, dokonuje ogłoszeń oraz rozpatruje
wnioski i uwagi.

10. Komentowana ustawa nie zawiera przepisów określających 10
bliżej formę studium, poza podstawowym wymogiem, zgodnie
z którym studium składa się z części tekstowej i graficznej (rysunek
studium). Określenie konstrukcji i redakcji studium zależy od uzna-
nia organów gminy. Do pewnego stopnia jednak forma studium jest
zdeterminowana jego zakresem przedmiotowym i zróżnicowaną
mocą obowiązującą poszczególnych części i zawartych w tych
częściach ustaleń studium.

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego
i łączy w sobie elementy o różnej mocy obowiązywania. Zgodnie
z tytułem tego aktu określa on: uwarunkowania oraz kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy.

11. Część diagnostyczna studium (uwarunkowania) ma charakter 11
opisowy i nie zawiera ustaleń, lecz dane ekonomiczne, przyrodni-
cze, geograficzne, demograficzne i inne. W tej części powinien się
znaleźć rejestr uwarunkowań prawnych, czyli obowiązujących ak-
tów prawnych regulujących zagospodarowanie przestrzenne w gmi-
nie. Uwarunkowania obejmują również ustalenia aktów planistycz-
nych innych podmiotów, które gmina ma obowiązek, zgodnie
z ustawą, uwzględnić w studium, czyli koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, programów rządowych przyjętych przez
Radę Ministrów (art. 48 ust. 3 ZagospPrzestrzU), strategii rozwoju
województwa, planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego związku metropolitalnego. Gmina ma obo-
wiązek uwzględnić także zasady wynikające z przyjętej strategii
rozwoju.

Kolejną częścią studium jest określenie polityki przestrzennej
gminy, która zazwyczaj rozumiana jest jako koncepcja rozwoju
przestrzennego. Koncepcja ta, w szerokim ujęciu, odnosi się
do wszelkich zjawisk i podmiotów funkcjonujących w sferze
zagospodarowania przestrzennego gminy. Koncepcja rozwoju prze-
strzennego gminy dotyczy zatem nie tylko spraw lokalnych,
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na które wpływ mają władze gminy, ale również spraw ponadlo-
kalnych, o bezpośrednim oddziaływaniu lub wręcz determinujących
zagospodarowanie przestrzenne w gminie. Ponieważ jednak na te
zjawiska, jak choćby na lokalizację infrastruktury ponadlokalnej,
władze gminy nie mają bezpośredniego wpływu (podobnie jak
na zachowanie inwestorów w warunkach gospodarki rynkowej),
warstwa koncepcyjna studium również nie powinna mieć formy
wiążących ustaleń przy sporządzaniu planu miejscowego. Zasadne
jest zatem wydzielenie osobnej części studium w postaci ustaleń,
które expressis verbis wiążą przy sporządzaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Będzie to zbiór wy-
selekcjonowanych ustaleń studium, spośród spraw przewidzianych
w art. 10 ust. 2 ZagospPrzestrzU, w tym określenie lokalnych zasad
zagospodarowania, obszarów, dla których sporządzenie planów
miejscowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczegól-
nych, obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego i in.

12. Niezwykle istotnym i sprawiającym największe trudności12
w praktyce zagadnieniem jest sposób uwzględnienia w studium
zamierzeń inwestycyjnych władz ponadlokalnych – samorządu
powiatu, województwa i rządu. Powszechne jest bowiem wyrażanie,
zwłaszcza przez administrację rządową i władze regionalne, zamia-
rów realizacji infrastruktury ponadlokalnej (dróg, autostrad, linii
wysokiego napięcia i wielu innych sieci lub obiektów), niepoparte
zamieszczeniem tych zadań w stosownych aktach planistycznych
mogących stanowić podstawę do ich realizacji. Nie istnieje zatem
podstawa prawna do wyasygnowania przez samorząd województwa
lub rząd środków na pokrycie zobowiązań wynikających z za-
mieszczenia tej infrastruktury w aktach planowania lokalnego.
Jeżeli więc gmina wprowadzi te zamierzenia do studium w taki
sposób, że stanie się to wiążące dla planów miejscowych, to
w efekcie dokonuje rezerw terenowych i ograniczeń w sposobie
zagospodarowania terenów na własny koszt i odpowiedzialność.
W związku z jednoznacznym brzmieniem art. 10 ust. 2 pkt 7
ZagospPrzestrzU należy stwierdzić, że gmina nie ma obowiązku
wprowadzać do studium inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym nieuwzględnionych w planie zagospodarowania
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przestrzennego województwa oraz programach służących realizacji
zadań rządowych, o jakich mowa w art. 48 ust. 1 ZagospPrzestrzU.

13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 13
przestrzennego gminy nie jest aktem prawa miejscowego o mocy
powszechnie obowiązującej, chociaż liczne ustalenia studium po-
średnio oddziałują na prawa i obowiązki podmiotów zewnętrznych
w stosunku do administracji.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy określa się strukturę przestrzenną gminy, doko-
nuje kwalifikacji i przeznaczenia poszczególnych obszarów gminy
oraz wstępnej lokalizacji przestrzeni publicznych i infrastruktury
publicznej. Realizacja ustaleń studium następuje przez uchwalanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako aktów
prawa miejscowego, których ustalenia muszą być zgodne z ustale-
niami studium.

Studium, wiążąc wewnętrznie w gminie, obowiązuje:
1) organ wykonawczy gminy, przy sporządzaniu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
jako wytyczna w całokształcie jego działalności, mającej
konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego;

2) radę gminy, przy uchwalaniu miejscowych planów zagos-
podarowania przestrzennego oraz we wszystkich innych dzia-
łaniach związanych z realizacją polityki przestrzennej.

Ustawa nie wprowadza żadnych sankcji w przypadku podej-
mowania przez organy gminy działań sprzecznych z zasadami
polityki przestrzennej przyjętymi w uchwalonym studium. Jedyny
ustawowy mechanizm dostosowywania działań realizacyjnych do
ustaleń studium przejawia się w obowiązku nienaruszania przez
plan miejscowy ustaleń studium, przy czym dokonanie oceny
nienaruszania ustaleń studium jest obligatoryjnym elementem
uchwalenia planu (zob. zachowujące aktualność tezy z uzasadnienia
wyr. NSA w Warszawie z 21.11.2000 r. (II SA 2437/99, niepubl.):
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy nie jest aktem ustanawiającym przepisy gminne (. . . )
Studium nie ma więc mocy aktu powszechnie obowiązującego.
Określa – jako akt planistyczny – jedynie politykę przestrzenną
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gminy i wiąże wewnętrznie organy gminy w ich planach przy spo-
rządzaniu projektów planów miejscowych. Jako akt kierownictwa
wewnętrznego (w stosunkach rada – podporządkowane jej jednostki
organizacyjne) określa więc tylko kierunki i sposoby działania
organów i jednostek pozostających w systemie organizacyjnym
aparatu gminy przy sporządzaniu projektu przyszłego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi więc
jeden z etapów poprzedzających uchwalanie planu i nie może,
w żadnym przypadku, stanowić podstawy do wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Taki też
pogląd był dotąd jednoznacznie prezentowany w orzecznictwie
sądowym (zob. np. wyr. NSA z 21.11.2000 r., II SA 106/00,
niepubl.). Ostatnio spotkać można, co prawda, pojedyncze wyroki
wyrażające nieco odmienny pogląd (zob. wyr. NSA z 6.8.2009 r.,
II OSK 1250/08, Legalis), ale wydane ad casum nie stanowią
o zmianie kierunku orzecznictwa.

Zagadnienie „nienaruszania ustaleń studium” przez miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego nieustająco sprawia pro-
blemy nie tylko w praktyce stosowania prawa przez organy
gmin i sądownictwu administracyjnemu, ale również ustawodawcy.
Nowelizacją ZagospPrzestrzU – ustawą z 25.6.2010 r. o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871),
obowiązującą od 21.10.2010 r. – zmieniono, co prawda, zawarty
w art. 20 ust. 1 obowiązek sprawdzenia, czy uchwalany plan
miejscowy jest „zgodny ze studium”, na rzecz tego, czy „nie
narusza ustaleń studium”, jednak art. 20 ust. 1 ZagospPrzestrzU
jest przepisem proceduralnym. Normy materialnoprawne zawarte
w art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 ZagospPrzestrzU pozostały
niezmienione i nadal stanowią, że „ustalenia studium są wiążące
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych” oraz
że „wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu
miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie
z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi
się do obszaru objętego planem”.
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14. Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 14
zagospodarowania przestrzennego gminy, mimo że wiąże organ
gminy przy realizacji polityki przestrzennej, nie może stanowić
podstawy prawnej dla decyzji administracyjnych. W szczególności
ustalenia studium nie mogą być podstawą dla decyzji o pozwoleniu
na budowę ani decyzji o warunkach zabudowy (ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego). Nawet jeśli studium ustala, zgodnie
z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b ZagospPrzestrzU, tereny wyłączone spod
zabudowy, a dla tego terenu nie sporządzono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, organ orzekający w sprawie
ustalenia warunków zabudowy w trybie decyzji administracyjnej
nie może rozstrzygać na podstawie ustalenia studium. Zakaz
zabudowy wyrażony w studium może być dla organu jedynie
wskazówką o możliwości zawieszenia postępowania w trybie
art. 62 ust. 1 ZagospPrzestrzU (do czasu uchwalenia planu
miejscowego, nie dłużej niż na 9 miesięcy od dnia złożenia
wniosku), ale nawet wtedy nie ma możliwości powoływać ustaleń
studium jako podstawy prawnej do zawieszenia postępowania.

15. Merytoryczne ustalenia w zakresie kierunków zagospodaro- 15
wania i zasad ochrony na poszczególnych obszarach, a także
obszarów rozmieszczenia infrastruktury technicznej określone
zostają na etapie uchwalania studium. Plany miejscowe, ustala-
jące przeznaczenie konkretnych terenów oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania, muszą być zgodne ze studium (zob. kom.
do art. 17 ZagospPrzestrzU). Ustalenia studium znacząco, choć
pośrednio, oddziałują zatem na prawa i obowiązki podmiotów
zewnętrznych wobec administracji, przede wszystkim użytkowni-
ków przestrzeni oraz właścicieli i władających nieruchomościami.
Powstaje więc pytanie, czy mają oni realną szansę ochrony
swoich praw przez zaskarżenie studium do sądu administracyj-
nego ze względu na naruszenie indywidualnych uprawnień lub
interesu prawnego. Należy stwierdzić, że ZagospPrzestrzU nie
przewiduje skargi indywidualnej na ustalenia projektu studium.
W art. 7 ZagospPrzestrzU wyrażona została zasada, że rozstrzyg-
nięcia wójta, burmistrza (prezydenta miasta) o nieuwzględnieniu
wniosków i uwag dotyczących projektu studium nie podlegają
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zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Nie można wykluczyć
skargi do sądu administracyjnego na uchwalone studium w trybie
art. 101 SamGminU.

Ustawodawca nie przewiduje obowiązku ogłoszenia studium, co
w świetle uwag o pośrednim, ale znaczącym wpływie tego aktu
planistycznego na sytuację właścicieli nieruchomości nie wydaje
się rozwiązaniem uzasadnionym. Dostępność uchwały gminy
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy regulują przepisy ogólne dotyczące jawności
działalności organów gminy. Zgodnie z art. 11b ust. 2 SamGminU
jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady
gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych.

16. Studium sporządza się dla obszaru całej gminy. Wyklucza16
się w ten sposób prowadzenie polityki przestrzennej gminy
etapowo lub wybiórczo. Ma ona być z założenia kompleksowa,
w odniesieniu do całej gminy. Nie jest możliwe opracowanie
i uchwalenie studium dla więcej niż jednej gminy. Przepis ten
ma znaczenie dla gmin najmniejszych, które niekiedy wolałyby
zjednoczyć siły i środki wraz z gminami sąsiednimi, w celu
zminimalizowania kosztów łatwiejszego pozyskania uprawnionych
projektantów. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego od-
powiedzialną za sprawy lokalne na swoim terytorium, w tym także
za lokalną politykę przestrzenną. Nie może stanowić o polityce
przestrzennej innych gmin.

Ograniczenie obszaru studium do granic gminy ma również
istotne znaczenie dla gmin silnie powiązanych funkcjonalnie,
przede wszystkim gmin położonych na obszarach metropolitalnych.
Co prawda, obecnie ZagospPrzestrzU przewiduje w art. 39
ust. 6 ZagospPrzestrzU, że dla miejskiego obszaru funkcjonal-
nego ośrodka wojewódzkiego uchwala się plan zagospodarowania
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wo-
jewódzkiego jako część planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, ale plan tego obszaru jest aktem planowania subre-
gionalnego, nie lokalnego, a jeżeli tak, to nie istnieje płaszczyzna
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koordynacji planowania przestrzennego metropolii na poziomie
lokalnym.

Należy jednak stwierdzić, że formalne ograniczenie możliwo-
ści sporządzenia studium do granic jednej gminy nie stwarza
przeszkody dla podejmowania współdziałania międzygminnego
w zakresie istniejących instytucji prawnych SamGminU, a więc
związków i porozumień, w celu podejmowania prac planistyczno-
-projektowych.

17. Wejście w życie komentowanej ustawy zmieniającej zależno- 17
ści między aktami planowania lokalnego, tj. studium i miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, rodzi wiele poważnych
problemów interpretacyjnych w praktyce stosowania nowych prze-
pisów w relacji do aktów planowania, które zachowały moc, ale
sporządzone zostały na innych zasadach niż obecne.

Nowa ustawa wprowadziła obowiązek zgodności sporządzanych
pod jej rządami planów miejscowych z obowiązującymi studiami,
również ze studiami sporządzonymi według liberalnych standardów
ZagospPrzestrzU z 1994 r.

W przypadku Warszawy ustawodawca w art. 27 ust. 2 MStU
ustanowił, że dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy
warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego z mocy prawa pełni funkcję studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ro-
zumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym do czasu
sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W każdym przypadku „starego” studium trzeba jednak za-
uważyć, że nie było ono z założenia sporządzane jako akt,
z którym plany miejscowe mają być „zgodne”, lecz jedynie
„spójne”. W Warszawie ustalenia wiążące przy sporządzaniu
planów miejscowych nie były nawet aktem polityki przestrzennej,
lecz uchwalanym na podstawie przepisów szczególnych ustawy
z 25.3.1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48,
poz. 195 ze zm.) aktem z zakresu planowania miejscowego.
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Konsekwencje przyjętych regulacji są daleko idące. Zaakcepto-
wanie przez ustawodawcę dotychczasowych studiów w roli polityki
przestrzennej w rozumieniu nowych przepisów w wielu przy-
padkach może istotnie utrudnić proces planowania miejscowego.
Studia sporządzone pod rządami ZagospPrzestrzU z 1994 r.,
nierzadko traktowane fasadowo, są najczęściej ogólne. W sposób
dość dowolny dokonywały rezerw terenowych dla postulowanych
inwestycji w zakresie infrastruktury publicznej, bez podstawy
w planach zagospodarowania przestrzennego województw i w pro-
gramach zadań rządowych służących realizacji celów publicznych.

Przyjęcie tezy o istnieniu obowiązku automatycznego prze-
noszenia ustaleń dotychczasowych studiów do nowych planów
miejscowych spowodowałoby na wiele lat dysfunkcjonalność
systemu planowania lokalnego, co, jak się zdaje, nie było intencją
racjonalnego ustawodawcy.

Powstaje zatem kwestia, czy można na równi traktować „stare”
i „nowe” studia w procesie stwierdzania zgodności planu zagos-
podarowania przestrzennego ze studium, na podstawie art. 20
ust. 1 i n. ZagospPrzestrzU. Należy zatem rozważyć, czy skutki
prawne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uchwalonego pod rządami ZagospPrzestrzU
z 1994 r. są identyczne, jak studium uchwalonego według standar-
dów ZagospPrzestrzU. Powołane wyżej zagadnienia skłaniają do
głębszej analizy systemowej problemu.

Przede wszystkim należy wskazać, że ustawowy obowiązek
zgodności planów miejscowych ze studium został wprowadzony
jednocześnie z ustanowieniem nowego zakresu przedmiotowego
i procedury sporządzenia studium w komentowanej ustawie. Jeśli
więc dawne studia zawierają ustalenia wykraczające poza obecny
zakres przedmiotowy studium, np. granice obszarów, to są one
niezgodne z obecną ustawą. Ustalenia te nie ulegają formalnemu
uchyleniu i pozostają treścią studium w zakresie polityki przestrzen-
nej gminy. Jako ustalenia niezgodne z prawem obowiązującym
nie mogą jednak stanowić podstawy do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Nie powinny zatem być
brane pod uwagę jako kryterium zgodności planu miejscowego
ze studium.
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