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Rozdział II. Inwestycja mieszkaniowa
realizowana na podstawie specustawy
mieszkaniowej

1. Przedmiot i podmiot specustawy mieszkaniowej
Adresatami przepisów szczególnych dotyczących realizacji mieszkań są wszystkie pod-
mioty, czy to instytucjonalne, publiczne, czy indywidualne, które zechcą wprowadzić
na rynek nieruchomości (w celu sprzedaży lub wynajęcia) co najmniej 25 lokali w za-
budowie wielorodzinnej lub 10 domów jednorodzinnych (w których zgodnie z definicją
z PrBud mogą być maksymalnie dwa lokale: mieszkaniowe lub jeden mieszkaniowy i je-
den usługowy). Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkania te będą efektem budowy,
zmiany sposobu użytkowania czy też przebudowy.

Z definicji legalnej wynika, że za inwestycję mieszkaniową, oprócz lokali lub domów jed-
norodzinnych, uważać się będzie:

1) urządzenia budowlane (zgodnie z PrBud są to urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe i place pod śmietniki),

2) drogi wewnętrzne,
3) wszelkie roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania

inwestycji,
4) części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową (o po-

wierzchni do 20% w stosunku do powierzchni użytkowej mieszkań oraz nie więk-
szej niż 2000 m2 powierzchni sprzedaży).
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InwestMieszkU również wprowadza definicję inwestycji towarzyszącej, która podlegać
może tym samym specjalnym procedurom. Obejmuje ona budowę, zmianę sposobu użyt-
kowania lub przebudowę:

1) sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 2 pkt 11 PrGeodKart są to wszelkiego rodzaju
nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne – z wy-
łączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które
w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami),

2) dróg publicznych,
3) obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
4) obiektów działalności kulturalnej,
5) obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół,
6) placówek wsparcia dziennego oraz opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy,
7) obiektów służących działalności pożytku publicznego,
8) obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej,
9) obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową

(o powierzchni użytkowej do 20% w stosunku do powierzchni użytkowej mieszkań
oraz do 2000 m2 powierzchni sprzedaży), o ile służą one obsłudze mieszkańców
budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Ten ostatni warunek
należy traktować jako konieczny i do roli inwestora należeć będzie udowodnienie,
że został on spełniony. W przeciwnym razie niemożliwe będzie skorzystanie z udo-
godnień InwestMieszkU przy realizacji obiektów handlowych lub usługowych trak-
towanych jako inwestycji towarzyszących realizowanej zabudowie mieszkaniowej.

Katalog powyższy należy traktować zawężająco, a więc jako zamknięty, choć jego zestaw
jest różnorodny i wyjątkowo wyczerpujący.

Ważne

Przepisy specjalne adresowane są do nieograniczonego wręcz kręgu podmiotów – potencjalnych
inwestorów mieszkań i inwestycji towarzyszących, których katalog, choć zamknięty, jest również
bardzo szeroki.

W art. 5 ust. 3 InwestMieszkU zapisano chyba najbardziej bulwersujący środowisko sa-
morządów lokalnych oraz urbanistów warunek umożliwiający ignorowanie zapisów obo-
wiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy wyznaczaniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. W wyniku tej reguły inwesty-
cje te można lokalizować praktycznie w każdym miejscu (niepodlegającym ochronie
na mocy przepisów odrębnych), o ile są one niesprzeczne ze studium gminnym oraz
uchwałą o ustanowieniu parku kulturowego. I od tej zasady jest wyjątek zapisany w art. 5
ust. 4 InwestMieszkU i dotyczy terenów, które były w przeszłości wykorzystywane jako
tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie
są realizowane. Nieprecyzyjność tej reguły może stać się, niestety, źródłem wielu inter-
pretacji ze względu na użycie wyrażenia „wykorzystywane w przeszłości”. Może bowiem
dojść do nieuzasadnionej presji inwestycyjnej na tego rodzaju tereny, które samoistnie
stały się terenami zielonymi, w następstwie czego studia gminne wskazały je pod ogólno-
dostępne tereny rekreacyjne, sportowe czy zieleni urządzonej. Inną sytuacją mogą też być
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mniej lub bardziej uzasadnione presje inwestycyjne na tego rodzaju tereny, choć od mo-
mentu, kiedy były obszarami wojskowymi, produkcyjnymi, kolejowymi czy usług pocz-
towych zyskały już inną funkcję, lecz uzupełnienie jej o zabudowę mieszkaniową byłoby
korzystne z urbanistycznego punktu widzenia. Rodzi się więc pytanie, bez jednoznacznej
odpowiedzi, czy tereny te spełniają przesłanki z art. 5 ust. 4 InwestMieszkU i czy mają
w tych sytuacjach zastosowanie przepisy specjalne dotyczące zabudowy mieszkaniowej
i towarzyszącej?

Ignorowanie zapisów planów miejscowych jest znaną już z innych specustaw praktyką,
ale nigdy dotąd przepisy specjalne nie były kierowane do tak szerokiego kręgu podmio-
tów i nie dotyczyły tak powszechnie występującej funkcji, jak zabudowa mieszkaniowa
i towarzysząca. Wydanie decyzji na podstawie jakiejkolwiek specustawy wbrew ustale-
niom planu miejscowego i tak rodziło konieczność szybkiego uchwalenia jego zmiany,
gdyż korzystanie z takiego aktu prawa miejscowego było praktycznie niemożliwe. Po-
dobnych skutków należy spodziewać się i w sytuacji InwestMieszkU, lecz presja będzie
znacznie większa.

Otworzenie drogi do realizacji zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej niezależnie od
ustaleń miejscowych planów należy potraktować jako dość demoralizującą praktykę,
która wytworzyła poważny wyłom w obowiązujących zasadach planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego. Rolą władz lokalnych będzie więc dopilnowanie, aby nie doszło
do nadużyć tej zasady. Ma temu służyć dotrzymanie zgodności planowanej zabudowy
z ustawowymi standardami lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych lub ewentu-
alnie lokalnymi standardami urbanistycznymi, przyjmowanymi w drodze uchwały o ran-
dze aktu prawa miejscowego.

2. Ustawowe standardy lokalizacji i realizacji inwestycji
mieszkaniowych
Podstawowe warunki, które musi spełnić teren, aby móc na nim zrealizować inwestycję
mieszkaniową, zapisano w art. 17 InwestMieszkU. Musi to więc być obszar, który ma za-
pewniony:

1) bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym poprzez zjazd albo dostęp pośredni
poprzez drogę wewnętrzną, której parametry zapewniają wymagania dotyczące
ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach odrębnych, przy czym mini-
malna szerokość drogi nie może być mniejsza niż 6 m,

2) dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem,
3) dostęp do sieci elektroenergetycznej zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dostęp do drogi publicznej w art. 2 pkt 14 definiuje PlanZagospU, wskazując, że jest
to „bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub
przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej”. Bezpośredni dostęp realizuje
zjazd, który zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 DrPublU jest połączeniem drogi publicznej
z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiącym bezpośrednie miejsce dostępu do
drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
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nym. Po porównaniu treści tych pojęć należy stwierdzić, że InwestMieszkU nie dopuszcza
lokalizowania inwestycji, jeśli dostęp do drogi publicznej zapewnia wyłącznie ustano-
wiona służebność drogowa. Może ona odgrywać rolę co najwyżej uzupełniającą, pomoc-
niczą. Droga wewnętrzna zaś, gwarantująca dostępność pośrednią, musi w świetle zasad
InwestMieszkU dodatkowo spełniać wymogi zasad ochrony przeciwpożarowej oraz mieć
co najmniej 6 m szerokości (w odróżnieniu od § 13 DrogiPożarR, który minimalną szero-
kość dróg pożarowych określa na 4 m). Te warunki należy stosować wprost i zawężająco,
aby uniknąć sytuacji, w której zabudowa mieszkaniowa powstaje w oparciu o wirtualną
drogę, np. przewidzianą dopiero w miejscowym planie.

Ważne

W art. 17 ust. 5 InwestMieszkU wprowadzono wyjątek od reguł zawartych w art. 17 ust. 1, 2 i 4,
który zezwala na lokalizowanie ww. inwestycji w oparciu o infrastrukturę planowaną do realizacji.
Autorzy ustawy nie skonkretyzowali, niestety, tego warunku i nie zastosowali odesłania do innych
przepisów lub przepisów odrębnych. Łatwo więc przeoczyć regułę z art. 22 ust. 2 InwestMieszkU,
według której porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem a gminą określające sposób realizacji
inwestycji towarzyszących stanowi – przy ubieganiu się o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej, inwestycji towarzyszącej lub pozwolenie na budowę – podstawę do uznania za spełnione
wymogi ustawowych standardów lokalizacji i realizacji inwestycji. Dopiero zawarcie takiego poro-
zumienia należy traktować jako wystarczający dowód na to, że wyposażenie w infrastrukturę jest
wystarczające, choć dopiero planowane.

InwestMieszkU określa standardy dla kształtowania zabudowy w zależności od wielkości
danej jednostki administracyjnej. Granicę stanowi dość arbitralnie wprowadzona war-
tość, tj. 100 000 mieszkańców, ustalana według danych udostępnianych w dniu złoże-
nia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na stronach internetowych (pod adresem: http://stat.gov.pl/ob-
szary-tematyczne/ludnosc/). Według danych GUS za 2017 r. spośród 923 miast polskich
jedynie 39 przekracza liczbę 100 000 mieszkańców, lecz zamieszkuje w nich niemal po-
łowa całej ludności miejskiej1. Natomiast w miastach (również tych mniejszych) zamiesz-
kuje ok. 60% całej ludności Polski, a więc ponad połowy spośród nas mogą dotyczyć
w większym stopniu inwestycje realizowane na podstawie InwestMieszkU, która dele-
guje przecież specjalne ułatwienia dla terenów leżących w granicach administracyjnych
miast. Każda wartość graniczna standardów ma swoje wady i zalety. Generalizacja spro-
wadzona do wyodrębnienia jedynie dwóch grup jednostek osadniczych zdaje się być zbyt
daleko posunięta.

1 Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-tery-
torialnym-w-2017-r-,7,14.html, str. 44, dostęp 29.8.2018 r.



2. Ustawowe standardy lokalizacji i realizacji inwestycji...

17

2.1. Wysokość budynków mieszkaniowych

Zgodnie z art. 17 ust. 5 InwestMieszkU:
1) na terenach wiejskich i w mniejszych miastach (do 100 000 mieszkańców) budynki

wielorodzinne mogą mieć wysokość do 4 kondygnacji nadziemnych (wyższe, zgod-
nie z § 55 WarunkiTechR powinny być wyposażone w dźwigi osobowe);

2) w miastach większych (powyżej 100 000 mieszkańców) budynki wielorodzinne
mogą mieć wysokość do 14 kondygnacji nadziemnych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorzy InwestMieszkU nie posłużyli się wysokością
wyrażoną w metrach, lecz liczbą kondygnacji. Kondygnacje więc mogą być dowolnie wy-
sokie, aby np. umożliwić stosowanie antresoli. Pojawienie się czterokondygnacyjnych
budynków wielorodzinnych, nawet o standardowej wysokości kondygnacji, wśród za-
budowy o charakterze wiejskim lub rezydencjonalnym jest już wystarczającym wyło-
mem w sposobie kształtowania przestrzeni w istniejących już jednostkach osadniczych.
InwestMieszkU jednak zezwala na więcej, wprowadzając w art. 17 ust. 7 następujący wy-
jątek. Jeśli w odległości 500 m od budynków objętych planowaną inwestycją mieszka-
niową znajdują się budynki mieszkalne, które mają większą liczbę kondygnacji nadziem-
nych, to wówczas wysokość planowanych budynków może być identyczna jak tych wła-
śnie istniejących budynków. Ustawa, niestety, nie ogranicza stosowania tego warunku
(dobrego lub złego sąsiedztwa) do obszaru danej jednostki administracyjnej. Sąsiedz-
twem może więc stać się wielokondygnacyjne osiedle, zlokalizowane na peryferiach są-
siadujących jednostek administracyjnych, o ile będą one należeć do tej samej grupy miej-
scowości ze względu na liczbę mieszkańców (poniżej lub powyżej 100 000). Może więc
to w rezultacie doprowadzić do pojawienia się intensywnej, wysokiej zabudowy wieloro-
dzinnej na terenach o charakterze wyłącznie rezydencjonalnym lub wiejskim.

2.2. Odległość inwestycji mieszkaniowej od szkoły podstawowej
i przedszkola

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 InwestMieszkU przy spełnianiu parametru odległości od
szkoły podstawowej i przedszkola należy wziąć pod uwagę planowaną liczbę mieszkań-
ców, którą ustala się jako iloraz powierzchni użytkowej planowanych mieszkań i wskaź-
nika wynoszącego 28 m2.

Od tego parametru bowiem będzie zależeć wskaźnik chłonności istniejących szkół pod-
stawowych i przedszkoli. Przy czym należy podkreślić, że InwestMieszkU nie ogranicza
tych warunków jedynie do placówek publicznych. Wszystkie podane w przepisach praw-
nych odległości powinny być określane długością drogi dojścia, stanowiącej chodnik lub
ciąg pieszo-jezdny, licząc od granicy planowanej inwestycji mieszkaniowej do szkoły pod-
stawowej lub przedszkola (również położonych na terenie inwestycji) istniejących w gra-
nicach tej samej gminy.
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Ustawowe standardy odległościowe względem szkoły podstawowej i przedszkola kształ-
tują się następująco:

1) w mniejszych jednostkach osadniczych (do 100 000 mieszkańców) zabudowa
mieszkaniowa (wielorodzinna lub jednorodzinna) może być lokalizowana w odle-
głości do 3000 m długości drogi dojścia do szkoły podstawowej lub przedszkola,

2) w większych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców) zabudowa mieszkaniowa
(wielorodzinna lub jednorodzinna) może być lokalizowana w odległości do 1500 m
długości drogi dojścia do szkoły podstawowej lub przedszkola.

Przy czym istniejąca szkoła podstawowa może przyjąć nowych uczniów w liczbie nie
mniejszej niż 7%, a przedszkole – nowych podopiecznych w liczbie nie mniejszej niż 3,5%
planowanej liczby mieszkańców, liczonej według powyższego wzoru.

Od stosowania tej zasady InwestMieszkU określa wyjątki. Pierwszy zawarty jest w art. 18.
Dopuszcza on pokrycie przez inwestora inwestycji mieszkaniowej kosztów zapewnienia
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół i przedszkoli przez okres 5 lat
(koszty opieki dotyczą jedynie dzieci do lat 7). Zobowiązanie inwestora do przekaza-
nia odpowiedniej kwoty na rzecz gminy musi mieć formę umowy notarialnej, zawartej
za zgodą rady gminy wyrażoną w drodze uchwały. Roszczenie zwrotu wpłaconej kwoty
(proporcjonalnie do czasu) następuje w sytuacji, gdy przed upływem 5 lat od dnia odda-
nia inwestycji mieszkaniowej do użytkowania ziszczą się przesłanki odległościowe i ilo-
ściowe, dotyczące szkoły podstawowej lub przedszkola.

To dość zawiły prawnie wątek. Temat ten komplikuje się, gdy w trakcie biegu pięcio-
letniego okresu zmianie ulegnie liczba mieszkańców lub uwolnią się w placówkach
szkolnych i przedszkolnych miejsca tylko dla części dzieci, ewentualnie liczba dzieci,
które faktycznie będą dowożone, będzie niższa niż prognozowana na podstawie wskaź-
nika planowanej liczby mieszkańców. InwestMieszkU nie reguluje też sytuacji, w której
szkoła podstawowa lub przedszkole ulegną likwidacji przed upływem 5 lat, licząc od
dnia oddania do użytkowania wszystkich czy jedynie części mieszkań. Zapisy tego frag-
mentu InwestMieszkU są zbyt ogólne w stosunku do potencjalnie możliwych sytuacji.

Drugi wyjątek zawarty jest pośrednio w art. 17 ust. 5 InwestMieszkU, który zezwala
na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w oparciu o planowaną infrastrukturę, w tym
przypadku – infrastrukturę społeczną (szkołę podstawową lub przedszkole). W sytu-
acji niedotrzymania powyższych standardów odległościowych i ilościowych zastosowa-
nie powinien mieć art. 22 ust. 2 InwestMieszkU, regulujący tryb zawarcia porozumienia
pomiędzy inwestorem a gminą (reprezentowaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta), określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej. Porozumienie to bę-
dzie stanowić – przy ubieganiu się o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, inwe-
stycji towarzyszącej lub pozwolenia na budowę – podstawę do uznania za spełnione wy-
mogów ustawowych standardów lokalizacji w oparciu o planowaną infrastrukturę spo-
łeczną (szkoły podstawowej i przedszkola).
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2.3. Odległość inwestycji mieszkaniowej od przystanku
komunikacji publicznej

Za przystanek komunikacyjny, zgodnie z przepisami PublTranspZbU, należy uważać
„miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunika-
cyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów
środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepi-
sami ustawy (...) – Prawo o ruchu drogowym”. Obowiązujące przepisy nie narzucają na-
tomiast ani środków transportu, ani minimalnej wymaganej częstotliwości kursowania
komunikacji publicznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 InwestMieszkU:
1) w mniejszych jednostkach osadniczych (do 100 000 mieszkańców) zabudowa

mieszkaniowa (wielorodzinna lub jednorodzinna) może być lokalizowana w odle-
głości do 1000 m długości drogi dojścia do przystanku komunikacyjnego,

2) w większych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców) zabudowa mieszkaniowa
(wielorodzinna lub jednorodzinna) może być lokalizowana w odległości do 500 m
długości drogi dojścia do przystanku komunikacyjnego.

Przy czym odległości liczone długością drogi dojścia, rozumianej jako chodnik lub ciąg
pieszo-jezdny, począwszy od granicy planowanej inwestycji mieszkaniowej do przy-
stanku położonego w tej samej gminie (również na terenie realizowanej inwestycji).

Także i te parametry odległościowe poddają się regule z art. 17 ust. 5 InwestMieszkU,
która zezwala na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w oparciu o planowaną infra-
strukturę, w tym przypadku – przystanek komunikacyjny. Należy w tym miejscu przypo-
mnieć o zapisie art. 22 ust. 2 InwestMieszkU, według którego porozumienie zawarte po-
między inwestorem a gminą (w formie aktu notarialnego), określające sposób realizacji
inwestycji towarzyszącej, przy ubieganiu się o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej, inwestycji towarzyszącej lub pozwolenia na budowę, stanowi podstawę do uzna-
nia za spełnione wymogi ustawowych standardów lokalizacji i realizacji inwestycji. Po-
rozumienie to jest wystarczającą gwarancją wyposażenia w infrastrukturę publicznego
transportu zbiorowego w oparciu o planowane przystanki.

2.4. Odległość od urządzonych terenów wypoczynku
oraz rekreacji i sportu

Parametry odległościowe w stosunku do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekre-
acji lub sportu dotyczą wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z założenia
zabudowie jednorodzinnej towarzyszą indywidualne ogródki, więc zapewnienie dostępu
do ww. terenów zdaje się być zbędne.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 InwestMieszkU:
1) w mniejszych jednostkach osadniczych (do 100 000 mieszkańców) zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna może być lokalizowana w odległości do 3000 m dłu-
gości drogi dojścia do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu,
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2) w większych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców) zabudowa mieszkaniowa
może być lokalizowana w odległości do 500 m długości drogi dojścia do urządzo-
nych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu.

Przy czym za wystarczającą należy uznać powierzchnię urządzonych terenów wypo-
czynku oraz rekreacji lub sportu odpowiadającą iloczynowi planowanej liczby mieszkań-
ców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2.

Powierzchnia urządzonych terenów wypoczynku, rekreacji lub sportu = Planowana
liczba mieszkańców × 4 m2

Natomiast planowaną liczbę mieszkańców należy obliczyć według wzoru:

Odległości powinny być liczone długością drogi dojścia, stanowiącą chodnik lub ciąg pie-
szo-jezdny, począwszy od granicy planowanej inwestycji mieszkaniowej do urządzonych
terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu położonych w tej samej gminie (również
w obrębie samej inwestycji).

Trudno jednoznacznie określić, co autorzy InwestMieszkU rozumieli przez pojęcie urzą-
dzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, użyte w art. 17 ust. 4 oraz w de-
finicji inwestycji towarzyszącej zawartej w art. 2 pkt 3 InwestMieszkU, w której z kolei
użyto określenia „obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej”. Zgodnie z za-
sadami legislacji użycie innych pojęć wskazuje na różne ich znaczenie, a InwestMieszkU
nie zawiera swoich własnych oraz nie odsyła do innych funkcjonujących w obiegu praw-
nym definicji legalnych. Należy więc traktować je zgodnie ze znaczeniami powszechnie
używanymi, choć z pewnością nie braknie tu dyskusji interpretacyjnych. Czy wystarczy
bowiem kilka niewielkich skwerów z ławeczkami, aby już uznać je za urządzone tereny
wypoczynku oraz rekreacji? Jeśli inwestor zechce zrealizować obiekty sportu i rekre-
acji oraz tereny zieleni urządzonej, jako inwestycję towarzyszącą mieszkaniowej, to
czy można uznać za wypełnione standardy lokalizacji, które nakazują zachowanie odle-
głości od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu? Czy boisko
przyszkolne, o ograniczonej przecież zazwyczaj dostępności, to urządzony teren czy ra-
czej obiekt sportu i rekreacji? Jedyna definicja legalna funkcjonująca w OchrPrzyrodU
dotyczy określenia „terenów zieleni”, które należy rozumieć jako „tereny urządzone wraz
z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte ro-
ślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bul-
wary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń to-
warzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budyn-
kom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym”.
Ten parametr standardów lokalizacyjnych, dotyczący odległości od urządzonych tere-
nów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, może być trudny do spełnienia, szczególnie
w sytuacji wypełniania zabudową mieszkaniową zagospodarowanych już obszarów miej-
skich, a na takich spodziewana jest największa presja inwestycyjna. Brak doprecyzowa-
nia użytych pojęć może być więc źródłem wielu nieporozumień na linii inwestor–gmina.

Dla tych parametrów InwestMieszkU przewidziała również wyjątek w art. 17 ust. 5, który
zezwala na lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w oparciu o planowaną infrastruk-



3. Lokalne standardy urbanistyczne inwestycji mieszkaniowych

21

turę, w tym przypadku – urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu,
cokolwiek kryje się pod tym pojęciem. W takich przypadkach znajdzie znowu zastosowa-
nie reguła z art. 22 ust. 2 InwestMieszkU, według której porozumienie zawarte pomiędzy
inwestorem a gminą (w formie aktu notarialnego), określające sposób realizacji inwesty-
cji towarzyszącej stanowi, przy ubieganiu się o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej, inwestycji towarzyszącej lub pozwolenia na budowę, wystarczającą gwarancję
na spełnienie wymogów ustawowych standardów lokalizacji i realizacji inwestycji miesz-
kaniowej.

3. Lokalne standardy urbanistyczne inwestycji
mieszkaniowych
InwestMieszkU dopuszcza w art. 19 przyjęcie w drodze uchwały, o randze aktu prawa
miejscowego, lokalnych standardów urbanistycznych. Wówczas zastąpią one standardy
ustawowe. Jeśli władze lokalne zdecydują się na podjęcie takiej uchwały, to powinna ona
obejmować parametry:

1) odległościowe (względem przystanku komunikacyjnego, szkoły podstawowej lub
przedszkola, urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu),

2) dotyczące liczby kondygnacji;
3) procentowe (dotyczące chłonności istniejących szkół podstawowych i przedszkoli)

różniące się do 50% w stosunku do wskaźników ustawowych.

Użycie w ustawie wyrażenia „nie mogą różnić się o więcej niż 50%” należy rozumieć jako
różnicę skutkującą zmniejszeniem, ale również zwiększeniem wskaźników ustawowych.

Dodatkowo gmina może w tej uchwale określić: liczbę miejsc parkingowych lub obo-
wiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej. W tym miejscu znowu należy wska-
zać na rozbieżności w użytej nomenklaturze. W przepisach WarunkiTechR obowiązują-
cych od 1.1.2018 r. bowiem operuje się pojęciem stanowiska postojowego jako elementu
samodzielnego lub wchodzącego w skład parkingu.

Mankamentem tej części InwestMieszkU jest brak określenia procedury podejmowania
dość istotnej z punktu widzenia ładu przestrzennego uchwały o randze aktu prawa miej-
scowego. Lokalne standardy urbanistyczne mogą więc być uchwalone arbitralnie, bez
zapewnienia udziału społeczności lokalnej oraz bez udziału osób posiadających wiedzę
fachową w dziedzinie urbanistyki czy architektury. Już w chwili przygotowywania tej
publikacji wiele władz lokalnych zapowiedziało błyskawiczne przyjęcie takich uchwał
(Warszawa, Gdańsk, Poznań, Białystok, Łódź). Projekty tych aktów prawa miejscowego
są już dostępne na stronach internetowych jednostek administracyjnych.

InwestMieszkU nie określa też żadnych przepisów przejściowych stosowania lokalnych
standardów urbanistycznych oraz ustawowych standardów lokalizacyjnych, ogranicza-
jąc się jedynie do stwierdzenia zawartego w art. 19 ust. 1, z którego wynika, że standardy
ustawowe „obowiązują, o ile gmina nie określi w drodze uchwały lokalnych standardów
urbanistycznych”, co wskazuje na pierwszeństwo stosowania tych drugich.
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W kontekście zasad wydawania pozwolenia na użytkowanie inwestycji mieszkaniowej,
określonych w art. 28 InwestMieszkU, a w szczególności decyzji odmownej, jeśli inwe-
stycja nie spełnia obowiązujących standardów, zapis taki jest niewystarczający. Powia-
towy inspektor nadzoru budowlanego będzie przecież orzekał według stanu prawnego
na dzień wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie. Istnieje więc ryzyko, że
kontrolę będzie chciał on przeprowadzić względem standardów urbanistycznych, okre-
ślonych przez władze lokalne później, już w trakcie prowadzonej inwestycji. Logika wska-
zuje, że przedmiotem rozpoznania powinny być zasady obowiązujące w dacie składa-
nia wniosku o uchwałę dotyczącą lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszą-
cej. Jednak podobnie nieprecyzyjnie skonstruowane przepisy prawne były w przeszłości
podstawą wielu nielogicznych rozstrzygnięć. Składając wniosek o wydanie pozwolenia
na użytkowanie inwestor powinien więc wskazać, z których standardów korzystał, two-
rząc koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, a następnie projekt budowlany. Warto
też zadbać, aby w uchwale w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych znalazły się
jednak przepisy przejściowe ich stosowania względem trwających już procedur, dotyczą-
cych inwestycji mieszkaniowych, skoro zabrakło takich regulacji w InwestMieszkU.

Ważne

Uchwała o ustaleniu lokalnych standardów urbanistycznych może stać się jedynym narzędziem,
które skutecznie ograniczy nadmierną presję inwestycyjną, burzącą ukształtowany już kontekst
urbanistyczny. Władze lokalne powinny więc je uchwalić zanim dojdzie do rozpatrywania wnio-
sków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących na mocy InwestMieszkU.

4. Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji
towarzyszącej
W sytuacji gdy inwestycja mieszkaniowa nie wypełnia standardów dotyczących wyposa-
żenia w infrastrukturę towarzyszącą w oparciu o istniejące sieci czy obiekty, wówczas
gmina (reprezentowana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) na podstawie
upoważnienia udzielonego uchwałą rady gminy zawiera z inwestorem porozumienie
określające sposób realizacji brakujących elementów infrastruktury (technicznej i spo-
łecznej), o którym mowa w art. 22 InwestMieszkU. Staje się ono obligatoryjnym załącz-
nikiem do wniosków o podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
i towarzyszącej lub o pozwolenie na budowę, wystarczająco gwarantującym realizację
brakującej infrastruktury.

Porozumienie to wskazuje zakres zadań oraz podmioty je realizujące. Nie wszystkie ele-
menty brakującej infrastruktury zobowiązany będzie zrealizować inwestor inwestycji
mieszkaniowej. Część z nich, należących do zadań własnych, może zrealizować gmina,
rezerwując na ten cel wystarczające środki finansowe.

Skutkiem porozumienia, oprócz umożliwienia skutecznego wnioskowania o dokumenty
niezbędne do realizacji inwestycji mieszkaniowej, pomimo braków w istniejącym wypo-
sażeniu, jest nabycie przez gminę terenów zajętych pod inwestycję towarzyszącą od in-



5. Inne uwarunkowania lokalizacji inwestycji mieszkaniowych lub...

23

westora lub innych podmiotów (które automatycznie powinny być stronami zawieranego
porozumienia).

Mankamentem tych reguł InwestMieszkU jest brak określenia trybów postępowania w sy-
tuacji braku zgody na nabycie przez gminę terenów objętych tym porozumieniem. Zasady
wywłaszczeń z GospNierU nie przewidują, niestety, możliwości wszczęcia takich postę-
powań na podstawie dokumentów określonych w InwestMieszkU.

Stroną takiego porozumienia, oprócz gminy, mogą być również inne podmioty, które za-
pewniają funkcjonowanie inwestycji towarzyszących (np. gestorzy sieci infrastruktury
technicznej).

5. Inne uwarunkowania lokalizacji inwestycji
mieszkaniowych lub towarzyszących
InwestMieszkU określa kilka innych ograniczeń w lokalizowaniu inwestycji mieszkanio-
wych, lecz rozsiane one są w różnych jej częściach.

Artykuł 4 InwestMieszkU ustala pierwszeństwo inwestycji celu publicznego realizowa-
nych na podstawie innych specustaw, które szczegółowo wyliczono w 12 punktach (chro-
nologicznie od najstarszej, dotyczącej portów i przystani morskich do ostatnio uchwa-
lonej – o Centralnym Porcie Komunikacyjnym). Inwestor, składając wniosek o podjęcie
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej z inwestycjami realizowanymi na podstawie innych specustaw. O kolizji
może być mowa już wówczas, gdy inwestycje te oraz inwestycje mieszkaniowe miałyby
być prowadzone, bodaj w części, na tym samym terenie. Wykazy wydanych decyzji publi-
kowane są już zazwyczaj na stronach internetowych organów, które je wydały (w prze-
pisach specjalnych są to zazwyczaj ministrowie, wojewodowie oraz starostowie w zależ-
ności od rangi inwestycji celu publicznego).

Artykuł 5 ust. 1 InwestMieszkU wprowadza zakazy lokalizowania inwestycji mieszkanio-
wych na terenach podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych. Nawet au-
torzy ustawy nie byli w stanie określić chociażby zakresu tematycznego tychże przepi-
sów odrębnych. Należy więc się domyślać, że chodzi o tereny chronione konserwatorsko,
na podstawie przepisów o ochronie przyrody, krajobrazu itp. Jeśli inwestor uzyska od
organu stanowiącego daną formę ochrony stosowne zezwolenie, to wówczas realizacja
inwestycji mieszkaniowej stanie się możliwa.

W art. 5 ust. 2 InwestMieszkU do grupy obszarów, na których niemożliwe jest lokalizo-
wanie zabudowy mieszkaniowej zaliczono również:

1) otuliny form ochrony przyrody. Zgodnie z definicją legalną z ustawy OchrPrzyrodU
otulina to strefa ochronna graniczącą z formą ochrony przyrody, wyznaczana dla
niej indywidualnie w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wy-
nikającymi z działalności człowieka. Katalog zamknięty form ochrony przyrody za-
wiera art. 6 OchrPrzyrodU i obejmuje on: parki narodowe, rezerwaty przyrody,
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parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, po-
mniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrod-
niczo-krajobrazowe oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Informa-
cje na temat form ochrony przyrody ustanowionych na terenie Polski można uzy-
skać na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest
zobowiązana prowadzić i udostępniać Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody,
pod linkiem: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/;

2) tereny rodzinnych ogrodów działkowych, za które zgodnie z RodzOgrDzU należy
uważać „wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogro-
dów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego
korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową”. Uzu-
pełnieniem tej definicji jest zapis art. 5 RodzOgrDzU, który stanowi, że rodzinne
ogrody działkowe to „tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w prze-
pisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących
ochrony przyrody i ochrony środowiska”. Interesy działkowców są więc chronione
podwójnie;

3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, za które zgodnie z PrWod rozumie się:
tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
1% (raz na 100 lat) oraz wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat), obszary między
linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, stano-
wiące działki ewidencyjne oraz pas techniczny (rozumiany jako strefa wzajemnego
bezpośredniego oddziaływania morza i lądu).

W art. 7 ust. 2 InwestMieszkU wpisano zakaz lokalizowania inwestycji mieszkaniowych
na terenach przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokal-
nym. W tym miejscu należy uściślić, o jakiego rodzaju inwestycje chodzi, gdyż w usta-
wie tym mianem określone są nie tylko inwestycje realizowane na podstawie innych
specustaw. Te notabene wymienia InwestMieszkU w art. 4, o czym była mowa powy-
żej. Zgodnie z definicją legalną z PlanZagospU za inwestycję celu publicznego uważa
się „działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, woje-
wódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzyna-
rodowe i ponadregionalne), (...) stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”. Mogą być one okre-
ślone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa jako ustalenie regio-
nalne, lecz również jako odzwierciedlenie przyjętych przez Sejm lub Radę Ministrów
dokumentów, a także w programach zawierających zadania rządowe, służące realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, sporządzanych przez właściwych mi-
nistrów lub centralne organy administracji rządowej. Reasumując, należy stwierdzić, że
wszystkie inwestycje, które realizują cele publiczne ważniejsze niż lokalne, należą do tej
grupy, a obszary nimi objęte (niezależnie, czy na podstawie decyzji, czy też innego doku-
mentu) są wyłączone spod możliwości wykorzystania ich pod zabudowę mieszkaniową.

W art. 7 ust. 3 InwestMieszkU wykluczono możliwość lokalizowania inwestycji mieszka-
niowych na terenach wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie na inne cele grun-
tów rolnych na terenach wiejskich (poza granicami administracyjnymi miast) oraz grun-
tów leśnych (zarówno w miastach, jak i poza nimi). Artykuł 7 ust. 1 OchrGrU stanowi,
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że zgody na przeznaczenie na inne cele gruntów rolnych (klas bonitacyjnych od I do III)
i wszystkich leśnych można uzyskać jedynie w trakcie procedury sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie InwestMieszkU zasadzie
tej nie poddają się więc tereny rolne położone w granicach administracyjnych miast, o ile
realizacja inwestycji mieszkaniowej jest niesprzeczna ze studium gminnym oraz uchwałą
o ustanowieniu parku kulturowego.

Spełnienie wszystkich powyższych standardów i warunków powinno znaleźć wyraz
w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

6. Procedura uzyskania uchwały o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej

6.1. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

Pierwszym etapem procesu realizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej jest
przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, którego ogólne zasady zapisano
w art. 6 InwestMieszkU. Wykonanie takiej koncepcji jest zadaniem inwestora, gdyż jest
ona obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o podjęcie uchwały w sprawie lokaliza-
cji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej. Po pierwsze, ma ona stanowić uzasadnie-
nie przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych inwestycji mieszkaniowej na tle
i z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja
mieszkaniowa ma być zlokalizowana. Właściwie to jest jedyny fragment przepisów spe-
cjalnych, który nakazuje nawiązać do ukształtowanego już kontekstu urbanistycznego
w rejonie, gdzie ma być zrealizowana zabudowa mieszkaniowa. Ogólność tego warunku
jest, niestety, jego podstawową wadą. Katalog otwarty obowiązkowych elementów kon-
cepcji ogranicza się do określenia: struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej
obiektów o funkcji podstawowej, przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu
oraz dróg publicznych i wewnętrznych, etapów realizacji proponowanej zabudowy i za-
gospodarowania terenu oraz powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z tere-
nami otaczającymi.

Dodatkowo załącznikiem do koncepcji ma być wizualizacja proponowanej zabudowy
i zagospodarowania terenu, przygotowana w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią
osobom nieposiadającym wiedzy specjalistycznej. To kolejne pole do dowolnych inter-
pretacji.

Jedyne dość poważne ograniczenie dotyczy autorów koncepcji, którzy powinni posia-
dać wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie w wykonywaniu dokumentów o charak-
terze przestrzennym. Osoby sporządzające koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
powinny:

1) spełniać warunki identyczne, jak osoby mogące wykonywać projekty planów za-
gospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego (art. 5 PlanZagospU), a więc: nabyły uprawnienia do
projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z 12.7.1984 r.
o planowaniu przestrzennym lub ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym; posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie SamArchitektU; posia-
dają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki
lub gospodarki przestrzennej; posiadają dyplom ukończenia innych studiów wyż-
szych oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego,
urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; są obywatelami państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania
zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokal-
nej i regionalnej odpowiadające powyższym wymaganiom, lub

2) być wpisane na listę izby samorządu zawodowego architektów, jako osoby posia-
dające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej, lub

3) być wpisane na listę izby samorządu zawodowego architektów, jako osoby posia-
dające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Te wymagania ustawowe skierowane są do inwestora – ani wójt (burmistrz, prezydent
miasta), ani tym bardziej rada gminy nie zostali wyposażeni w narzędzia prawne pozwa-
lające na ingerencję w część merytoryczną koncepcji.

6.2. Wniosek o podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej

Procedura przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, opisana w rozdziale
drugim InwestMieszkU, nie podlega przepisom KPA zgodnie z dyspozycją art. 14 Inwest-
MieszkU.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej inwestor kieruje do właściwej
miejscowo rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Może
on dotyczyć również inwestycji towarzyszącej.

Termin na podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokali-
zacji upływa po 60 dniach od dnia złożenia wniosku. Może on być jednokrotnie prze-
dłużony o maksymalnie 30 dni. Wówczas przewodniczący rady gminy zobowiązany jest
powiadomić o tym inwestora, podając powody opóźnienia oraz jednocześnie wyznacza-
jąc nowy termin.

Kompletność wniosku (ale tylko pod względem formalnym) podlega kontroli wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta), który może wzywać do uzupełnienia jego braków, na pod-
stawie art. 7 ust. 9 InwestMieszkU. W wezwaniu tym określa termin, nie dłuższy niż
14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W kontekście tej reguły
należy przyjąć, że dopiero moment doprowadzenia do kompletności pod względem for-
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malnym wniosku stanowi datę, od której liczy się termin do podjęcia uchwały w sprawie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Wniosek inwestora powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy za-

sadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego
wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali
1:1000 lub większej;

2) określenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej miesz-
kań;

3) określenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkań;
4) określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową lub usłu-

gową;
5) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu te-

renu;
6) analizę powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu;
7) charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującą określenie:

a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczysz-
czania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbęd-
nej liczby miejsc postojowych, jak również sposobu zagospodarowywania od-
padów,

b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki za-
budowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych
obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz
danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko;

8) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,
jeżeli została założona, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwesty-
cją mieszkaniową;

9) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,
jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę
inwestycji mieszkaniowej ma zawierać również rozstrzygnięcia dotyczące ograni-
czenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakła-
danie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewo-
dów i urządzeń, o ile właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wy-
raża na to zgody.

Ważne

Inwestor już przed złożeniem wniosku o podjęcie uchwały lokalizacyjnej powinien posiadać wie-
dzę, czy właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości będą skłonni użyczyć swojej własności
do zlokalizowania na nich ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
Negocjacje w tej sprawie powinny więc wyprzedzić przygotowanie wniosku.
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10) wskazanie nieruchomości śródlądowych wód płynących (definiowanych w art. 22
PrWod), dróg publicznych (w rozumieniu przepisów DrPublU) lub obszarów kole-
jowych (określonych w art. 4 pkt 8 TrKolejU), według katastru nieruchomości oraz
księgi wieczystej, jeżeli została założona;

Ważne

Użycie wyrazu „oraz” oznacza, że wykazy nieruchomości muszą zawierać zarówno dane z katastru,
jak i ksiąg wieczystych.

11) wskazanie, czy (a jeśli tak, to w jakim zakresie) planowana inwestycja nie uwzględ-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile wniosek o ustale-
nie lokalizacji dotyczy terenu posiadającego taki plan;

12) wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z wyłączeniem terenów,
które były w przeszłości wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produk-
cyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizo-
wane;

13) wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna z uchwałą o utworze-
niu parku kulturowego, który jest formą ochrony zabytków ustanawianą w dro-
dze uchwały właściwej terytorialnie rady gminy na podstawie przepisów ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Park taki powoływany jest w celu
ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobra-
zowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tra-
dycji budowlanej i osadniczej. Do zadań inwestora należy więc sprawdzenie, czy
teren planowanej inwestycji mieszkaniowej nie jest objęty taką właśnie uchwałą
oraz dokonanie analizy pod kątem zgodności, a raczej niesprzeczności, planowa-
nej inwestycji mieszkaniowej z jej postanowieniami. Obszar parku kulturowego nie
jest wykluczony zupełnie spod możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej. Po-
winna ona jedynie odpowiadać zasadom gospodarowania w jego granicach;

14) wykazanie, że inwestycja mieszkaniowa spełnia ustawowe standardy lokalizacji
i realizacji inwestycji mieszkaniowych lub przyjęte przez gminę, w drodze uchwały
o randze aktu prawa miejscowego, lokalne standardy urbanistyczne.

Załącznikami do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej są:
1) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna;
2) oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkanio-

wej z inwestycjami przygotowywanymi lub realizowanymi na podstawie innych
specustaw;

3) pisemne uzgodnienie właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego
podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym, potwierdzające, że inwestycja
mieszkaniowa, zaplanowana na obszarze kolejowym, nie uniemożliwia zarządza-
nia, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz nie spowoduje zagro-
żenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego;

4) pisemne uzgodnienie właściwego podmiotu zarządzającego portem lub przystanią
morską potwierdzające, że realizacja inwestycji mieszkaniowych na obszarze por-
tów i przystani morskich nie uniemożliwia zarządzania, eksploatacji i utrzymania
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infrastruktury portowej oraz nie powoduje zagrożenia dla transportu towarów do
oraz z portów i przystani morskich;

5) pisemne uzgodnienie właściwego dyrektora urzędu morskiego potwierdzające, że
realizacja inwestycji mieszkaniowych na obszarze portów i przystani morskich nie
uniemożliwia zarządzania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury dostępowej
oraz nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego;

6) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana. Artykuł 27
InwestMieszkU wprowadza modyfikację do ogólnych zasad wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającą na określeniu 90-dniowego ter-
minu na zakończenie postępowania (licząc od dnia wpływu wniosku dotyczącego
inwestycji mieszkaniowej) pod sankcją możliwości naliczenia kary przez organ
wyższego stopnia w wysokości 500 zł za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki. Na-
leży w tym miejscu przypomnieć, że postępowania te należą do szczególnie skom-
plikowanych i raczej nie można spodziewać się w ich przypadkach „nieuzasadnio-
nej” zwłoki;

7) porozumienie pomiędzy inwestorem i gminą określające sposób realizacji inwesty-
cji towarzyszącej, o ile zostało zawarte. Zgodnie z art. 22 InwestMieszkU porozu-
mienie takie powinno być zawarte w formie aktu notarialnego, w którym gminę re-
prezentuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie uchwały rady gminy,
akceptującej jego zawarcie.

6.3. Uwagi, opinie i uzgodnienia dotyczące wniosku o podjęcie
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
i towarzyszącej

Po doprowadzeniu do kompletności wniosku wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie-
zwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni umieszcza wniosek (wraz z wszystkimi za-
łącznikami) w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej gminy. Jed-
nocześnie podaje informację w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o upu-
blicznieniu wniosku oraz o miejscu, formie i terminie składania uwag. Obwieszczenie to
jest odrębną, oprócz upublicznienia samego wniosku w internecie, obowiązkową czyn-
nością proceduralną. Może ono mieć formę ogłoszenia umieszczonego na tablicach zlo-
kalizowanych w zwyczajowych, wszystkim znanych miejscach lub w lokalnej prasie, biu-
letynach i ulotkach lokalnych itp.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku w formie papierowej lub elek-
tronicznej w terminie 21 dni licząc od dnia upublicznienia wniosku w BIP lub na stronie
podmiotowej gminy.

W ciągu maksymalnie kolejnych 3 dni, licząc od upublicznienia wniosku, wójt (burmi-
strz, prezydenta miasta) zawiadamia o możliwości jego zaopiniowania następujące pod-
mioty, organy i jednostki:

1) właściwą komisję urbanistyczno-architektoniczną, której tryb powoływania i dzia-
łania określa art. 8 PlanZagospU. Stanowi ona organ doradczy, składający się
z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teo-
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rią i praktyką planowania przestrzennego, niezbędny w toku sporządzania wszyst-
kich dokumentów planistycznych;

2) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji zlokalizowa-
nych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru
ochrony uzdrowiskowej, a więc zakwalifikowanych przez Ministra Zdrowia odpo-
wiednią decyzją2;

3) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie
urządzeń wodnych;

4) organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych;
5) właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesie-

niu do nieruchomości, na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych;
6) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasy Państwowe – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność
Skarbu Państwa;

7) właściwy organ nadzoru nad gospodarką leśną – w odniesieniu do gruntów leśnych
nienależących do Skarbu Państwa;

8) właściwego zarządcę terenów kolejowych – w odniesieniu do obszarów kolejo-
wych;

9) właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej;
10) właściwy dla proponowanej lokalizacji inwestycji organ prowadzący kataster

nieruchomości (powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)
– w zakresie kolizji przebiegu planowanej inwestycji z uzbrojeniem terenu;

11) właściwego wojewodę, marszałka województwa oraz starostę – w zakresie zadań
rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa oraz ujęte w programach zawierających zadania rządowe, służących
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym – w odniesieniu do te-
renów nieobjętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;

12) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w odniesieniu do obiektów budowanych
na terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku
i w jego otoczeniu;

13) właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w odniesieniu do form
ochrony przyrody, lecz jedynie w przypadku inwestycji, dla których nie było wy-
magane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Formy ochrony
przyrody wyszczególnione są w art. 6 OchrPrzyrodU i należą do nich: parki naro-
dowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki eko-
logiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszary występowania roślin,
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową3;

2 Wykaz miejscowości uzdrowiskowych znajduje się na stronie ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi, dostęp 29.8.2018 r.
3 Informacje na temat form ochrony przyrody ustanowionych na terenie Polski można uzyskać na stronie inter-
netowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest zobowiązana prowadzić i udostępniać Centralny
Rejestr Form Ochrony Przyrody – http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/), dostęp 29.8.2018 r.
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