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Przedmowa

Funkcjonowanie regulacji szczególnych, nazywanych potocznie specustawami, stało się jedną
z cech polskiego systemu prawnego. Samo pojęcie specustawy nie jest stosowane przez ustawo-
dawcę, nie stanowi w szczególności określenia innej kategorii źródła prawa niż ustawa, ale jest
powszechnie używane w piśmiennictwie i orzecznictwie. W pewnym uproszczeniu można stwier-
dzić, że specustawa to przyjęte w formie ustawy rozwiązanie szczególne (względem rozwiązań
ogólnych) ze względu na cel, przedmiot i zakres regulacji. Ustawodawca, projektując taką ustawę,
kładzie najczęściej nacisk na istotny cel publiczny, którym może być np. pełniejsze zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych, zabezpieczenie przed skutkami powodzi czy potrzeba rozbudowy infra-
struktury transportowej. Specustawa ma przy tym najczęściej umożliwić uzyskanie założonego
celu szybciej, efektywniej niż w oparciu o rozwiązania prawne funkcjonujące w danej dziedzinie
regulacji. Nie oznacza to jednak, że celu tego nie można by osiągnąć na podstawie tych „zwykłych”
uregulowań. Z celem wiąże się przedmiot regulacji, który obejmuje pewną dziedzinę życia spo-
łecznego czy gospodarczego, w której cel ma zostać osiągnięty. W przypadku omawianej regulacji
przedmiot ten obejmuje proces inwestycyjny w zakresie inwestycji mieszkaniowych i inwestycji to-
warzyszących oraz standardy ich lokalizacji i realizacji. Sam zakres regulacji InwestMieszkU wy-
kracza poza rozwiązania dotyczące lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych, na co wska-
zuje nie tylko treść, ale już sam przypis do tytułu ustawy, w którym wymieniono 11 ustaw. Katalogu
tych ustaw nie można uznać za zamknięty, ponieważ w istocie InwestMieszkU wprowadza rozwią-
zania, przede wszystkim o charakterze procesowym, odmienne od przyjętych także w innych, nie-
wymienionych ustawach. Zmiany dotykają przy tym nie tylko dziedziny prawa administracyjnego,
ale również prawa cywilnego i postępowania sądowoadministracyjnego.

Jeżeli uznać, że przepisy PlanZagospU, PrBud oraz innych ustaw tworzą pewien system prawa
procesu inwestycyjno-budowlanego, to InwestMieszkU wprowadza do tego systemu rozwiązania
nowe lub modyfikuje rozwiązania istniejące zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i proce-
sowego. Tym samym omawiana ustawa w szerokim zakresie, choć z założenia czasowo i z ograni-
czeniem do wskazanych przedmiotowo zamierzeń inwestycyjnych, kształtować będzie ten system,
a skutki jej funkcjonowania, przynajmniej w zakresie urbanistyki, będą trwały znacznie dłużej niż
założony czas jej obowiązywania. Szczegółowe omówienie wprowadzanych zmian zostało zawarte
w kolejnych rozdziałach.

Dlatego z perspektywy zmian o najbardziej istotnym znaczeniu dla prawa procesu inwestycyjnego
zostaną poniżej wskazane wyłącznie wybrane ograniczone do etapu lokalizacji inwestycji. Inwest-
MieszkU wprowadza nowy rodzaj rozstrzygnięcia, jakim jest uchwała rady gminy o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji mieszkaniowej, która na etapie postępowania o zatwierdzenie projektu budowla-
nego i udzielenie pozwolenia na budowę zastępuje decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Co
charakterystyczne, uchwała ta nie musi być zgodna z uchwałą przyjmującą miejscowy plan zago-
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spodarowania przestrzennego, a jedynie nie może być sprzecza ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Sy-
tuacja taka będzie prowadziła, z jednej strony, do jednoczesnego obowiązywania w obrocie praw-
nym dwóch, często sprzecznych ze sobą, uchwał planistycznych. Z drugiej strony, zapewne stanie
się dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością linii orzeczniczej, zgodnie z którą
studium, choć nie jest aktem prawa miejscowego, może być zaskarżone do sądu administracyjnego.
Pewną rekompensatą za utratę władztwa planistycznego gminy w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych i towarzyszących objętych InwestMieszkU jest możliwość uchwalenia lokalnych standardów
urbanistycznych inwestycji mieszkaniowych. To również nowy rodzaj uchwały, który wcześniej nie
występował w prawie regulującym proces inwestycyjny w budownictwie.

Zapewne zatem zmiany wprowadzone InwestMieszkU dotyczą w najszerszym zakresie etapu plani-
stycznego, ponieważ wprowadzają znany już z innych specustaw, ale nigdy nie występujący na taką
skalę wyjątek od zasady, że projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu przez organ administra-
cji architektoniczno-budowlanej powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, jeśli taki został uchwalony. Wskazuje to na podstawy wniosek płynący z analizy
nowej regulacji o ograniczeniu władztwa planistycznego gminy w zakresie omawianych inwestycji
i stworzeniu zagrożenia dla ładu przestrzennego. Istotne są również jednak zmiany odnoszące się
nie tylko do organów planistycznych, ale także do organów administracji architektoniczno-budow-
lanej, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska czy sądów administracyjnych. Ich omówienie,
także z perspektywy skutków dla systemu prawa procesu inwestycyjnego w budownictwie zawarte
jest w dalszych rozdziałach niniejszej monografii.

Z celem wskazanym przez ustawodawcę, jakim ma być przyspieszenie procesu inwestycyjnego
w budownictwie korespondują zmiany prawa procesowego w zakresie terminów, które dotyczą
szeregu regulacji, w praktyce zawartych także w innych ustawach niż bezpośrednio dotyczące
procesu inwestycyjnego w budownictwie. Nowe regulacje dotyczą terminów, w jakich należy wy-
dać decyzję (np. 90-dniowy termin na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
dokonać innej czynności w postępowaniu (np. 15-dniowy termin na przekazanie do sądu admi-
nistracyjnego akt sprawy i odpowiedzi na skargę na decyzję o pozwoleniu na budowę) czy roz-
patrzyć skargę w postępowaniu sądowo-administracyjnym (np. 2-miesięczny termin na rozpatrze-
nie skargi na uchwałę lokalizacyjną lub skargi kasacyjnej). Terminy te mogą ograniczać również
możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć, co dotyczy m.in. wprowadzenia 30-dniowego terminu na za-
skarżenie do sądu administracyjnego skargi na uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej i towarzyszącej. To ostatnie rozwiązanie wprowadza istotną modyfikację uprawnienia do
tzw. skargi powszechnej, o której mowa w art. 101 SamGminU. Znaczne skrócenie terminów usta-
wowych w wielu przypadkach może okazać się nierealne i prowadzić albo do powszechnego na-
ruszania terminu albo – co gorsza – do wydawania rozstrzygnięć bez pełnej analizy sprawy, która
w nowym terminie z uwagi na braki kadrowe okaże się niemożliwa. Ta pierwsza sytuacja znana
jest choćby z praktyki rozpatrywania skarg dotyczących dostępu do informacji publicznej, które
powinny być także w trybie kasacyjnym rozpatrywane w terminie 30 dni, a faktycznie są rozpatry-
wane najczęściej w terminu kilkunastu miesięcy od wpływu skargi kasacyjnej.

Ze względu na szeroki zakres regulacji omawiana specustawa pośrednio dotyka również zagadnień
uregulowanych w innych ustawach, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją inwestycji
w zakresie zabudowy mieszkaniowej czy nawet ogólnie procesów inwestycyjnych w budownictwie.
Można tu zwrócić uwagę choćby na wynikający z art. 7 ust. 10 InwestMieszkU obowiązek zamiesz-
czenia wniosku inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji na stronie podmiotowej BIP gminy. Mo-
dyfikuje to dotychczasowy katalog informacji obligatoryjnych zamieszczanych na stronach BIP, ale
w pewnej mierze może wpływać również na definiowanie pojęcia informacji publicznej. Dotych-
czas bowiem w orzecznictwie podkreślano, że wszelkie wnioski pochodzące od stron postępowania
niebędących podmiotami publicznymi, które prowadzą do wszczęcia postępowania, nie stanowią
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informacji publicznej i nie mogą być ani w trybie wnioskowym, ani bezwnioskowym udostępniane.
Ostatnio zwrócono uwagę, że wyjątkiem od tej zasady są wnioski składane w sprawach rozstrzy-
ganych tzw. milczącą zgodą, bowiem w takim przypadku wniosek, co do którego nie wniesiono
sprzeciwu, stawał się elementem milczącego rozstrzygnięcia, a to już mogło być przedmiotem in-
formacji publicznej. Wprowadzenie obecnie obowiązku publikacji na stronach podmiotowych BIP
wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 InwestMieszkU, ingeruje więc także w regulacje odnoszące
się do informacji publicznej i może otwierać dyskusję, czy również inne wnioski inwestycyjne nie
powinny być uznawane za nośnik informacji publicznej.

Można zatem stwierdzić, że InwestMieszkU wprowadza wiele zmian, które zapewne przez lata
będą kształtowały polski system prawa procesu inwestycyjnego. Pewne, już widoczne i szerzej
omówione w dalszych rozdziałach, błędy w InwestMieszkU zapewne doprowadzą do konieczno-
ści wprowadzenia stosownych nowelizacji. Należy zatem przewidywać dalsze zmiany w zakresie
regulacji projektowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Zmiany wynika-
jące z omawianej ustawy dotykają również wiele regulacji niezwiązanych bezpośrednio z procesem
inwestycyjnym poprzez bezpośrednią modyfikację rozwiązań ogólnych albo otwarcie możliwości
innej niż dotychczas dominująca wykładni prawa.

dr Kazimierz Pawlik
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