Spis treści

Ochrona prawna
interesu indywidualnego
w procesie inwestycyjnobudowlanym dróg
publicznych w Polsce.
Zagadnienia
administracyjnoprawne

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Spis treści
Wstęp ...........................................................................................................................

VII

Wykaz skrótów ..........................................................................................................

XIII

Bibliografia ................................................................................................................

XIX

Wykaz orzecznictwa ................................................................................................

XLV

Rozdział I. Interes indywidualny w procesie inwestycyjno-budowlanym ...
§ 1. Pojęcie interesu indywidualnego ............................................................
§ 2. Proces inwestycyjno-budowlany – ustalenia terminologiczne ...........
§ 3. Interes indywidualny w procesie inwestycyjno-budowlanym ...........
§ 4. Zakres ochrony prawnej interesu indywidualnego .............................
§ 5. Interes publiczny a interes indywidualny w procesie inwestycyjnobudowlanym ...............................................................................................

1
1
11
15
23

Rozdział II. Węzłowe zagadnienia statusu prawnego dróg publicznych ....
§ 1. Inwestycje drogowe – charakterystyka ogólna .....................................
§ 2. Inwestycje drogowe de lege lata ..............................................................
§ 3. Definicja legalna drogi publicznej ..........................................................
§ 4. Kategorie dróg publicznych .....................................................................
§ 5. Własność dróg publicznych ....................................................................
§ 6. Ustrój i zadania administracji drogowej ................................................
I. Administracja dróg publicznych na szczeblu centralnym .........
II. Jednostki samorządu terytorialnego w strukturze organów
administracji drogowej ...................................................................
§ 7. Obszar specjalny pasa drogowego ..........................................................
I. Teoria obszarów specjalnych – założenia podstawowe .............
II. Pas drogowy w świetle teorii obszaru specjalnego .....................

43
43
48
54
63
69
74
74

Rozdział III. Prawnoprzestrzenne podstawy realizacji inwestycji
drogowych w świetle ochrony interesu indywidualnego ..........................
§ 1. Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy w procesie inwestycyjno-budowlanym dróg
publicznych .................................................................................................
§ 2. Lokalizacja dróg publicznych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego .........................................................
§ 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...............
§ 4. Drogi publiczne w sferze polityki przestrzennej państwa ...................

27

80
86
86
89
99

99
107
117
121

V

Spis treści
Rozdział IV. Szczególna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego
dróg publicznych a ochrona interesu indywidulanego .............................
§ 1. Podstawowe rozwiązania ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ...
§ 2. Cechy szczególne decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej ......................................................................................................
§ 3. Nabywanie nieruchomości na potrzeby inwestycji drogowych .........
I. Wywłaszczanie na gruncie ustawy o gospodarce
nieruchomościami ............................................................................
II. Szczególny tryb wywłaszczenia nieruchomości w ustawie
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych ..........................................................
Rozdział V. Środki ochrony prawnej interesu indywidualnego w procesie
realizacji dróg publicznych .............................................................................
§ 1. Skarga z art. 101 SamGminU na akt planowania przestrzennego .....
§ 2. Roszczenia związane z uchwaleniem planu miejscowego ..................
§ 3. Środki ochrony prawnej w związku z wywłaszczeniem
nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami
I. Rokowania o nabycie nieruchomości ...........................................
II. Rozprawa administracyjna w postępowaniu
wywłaszczeniowym ..........................................................................
III. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości .....................
IV. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości ...........................................
§ 4. Lex specialis w zakresie środków ochrony prawnej w związku
z wywłaszczeniem nieruchomości ..........................................................
I. Szczególna regulacja w zakresie odszkodowania
za wywłaszczoną nieruchomość ....................................................
II. Stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami
w zakresie nabywania nieruchomości w świetle ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych ..........................................................

129
129
141
150
150

160
167
167
174
186
186
188
191
204
211
211

218

Podsumowanie ..........................................................................................................

221

Indeks rzeczowy ........................................................................................................

231

VI

Przejdź do księgarni

