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Sesja II. 

Gospodarka przestrzenna – narzędzie rozwoju miasta

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ

ZADANIE WŁADZ PUBLICZNYCH I ROLA PRAWA

XII Podlaskie Forum Urbanistów - Bielsk Podlaski 6 września 2019 r.



Szanowni Państwo

Dziękuję za zaproszenie na ważne, dla mnie również zawodowo 

wydarzenie.

Debaty Podlaskiego Forum Urbanistów dotyczą problemów 

samorządowych gmin, powiatów i regionów, kluczowych dla zrozumienia 

stanu gospodarki przestrzennej w Polsce i źródeł również w wymiarze 

krajowym. Tematu którym się zajmuję od wielu lat.



Kryzys Polskiej Przestrzeni

główne źródła

 Błędna polityka przestrzenna władz Trzeciej RP.

 Wadliwe prawo które tej polityce służy.

Od początku naszej cywilizacji gospodarowanie przestrzenią i rozwojem 

miast było zadaniem rządzących, niezależnie od epoki, 

systemu politycznego i zasad rządzenia.



Aleksandria
Wg. planu Dinokratesa wykonanego na polecenie Aleksandra Wielkiego. 

Zaplanowano wszystkie ważne dziś programy miejskie.



„Średniowieczne miasta garnizonowe”
Mirande 1285 r. - założył Król Ludwik IX „Święty " w latach konfliktu z Anglią

na wzór obozów Rzymskich Legionów



1746 - konkurs na urbanistykę centrum Paryża
Konkurs ogłosił Ludwik XV - Powstaje 19 placów „królewskich



Prezydenci Mościcki i Starzyński
Warszawa Przyszłości 1936



„Królewska architektura” V Republiki
Grand Arche de la Défense Prezydent François Mitterrand

architekt Johann Otto von Spreckelsen



Szkodliwa polityka przestrzenna 

władz publicznych III RP
1. Ograniczenie publicznej kontroli procesów przestrzennych.

2. Bardzo silna pozycja własności prywatnej (również w orzecznictwie).

3. Preferencje dla inwestujących – co druga inwestycja lokalizowana na

podstawie Wuzetki - decyzji administracyjnej.

4. „Wolny rynek” – spekulacyjny, niekontrolowany rynek nieruchomości.

5. 1989-1996 - słabnąca polityczna pozycja gospodarki przestrzennej.

1997 likwidacja Ministerstwa.

6. Polityką przestrzenną rządzi absurdalna i szkodliwa teza: planowanie

utrudnia inwestycje. Skutek słabe i dysfunkcjonalne planowanie

przestrzenne.

Efekt końcowy polityki przestrzennej Polskich władz - narastający bezład

przestrzenny oraz rosnące straty społeczne i gospodarcze.



Paradoksalnie - kilkanaście dokumentów rządowych 

(1011-2017) krytykuje stan gospodarki 

przestrzennej w Polsce
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stwierdza … efektem

braku konsekwentnej polityki przestrzennej jest niekontrolowana urbanizacja

…szacuje się, że zewnętrzne koszty społeczne chaosu przestrzennego związane z

rozlewaniem się miast w Polsce są o 30% większe stosunku do kosztów rozlewania

się miast w krajach Europy Zachodniej……. Przepisy kolejnych ustaw dotyczących

sfery przestrzennej należą do najczęściej i powszechnie, do tego całkowicie

bezkarnie, łamanych przepisów prawa…. nadużywanym instrumentem są

zwłaszcza decyzje o warunkach zabudowy (wuzetka). To jedna z głównych przyczyn

braku ładu przestrzennego …(KPZK 2030).

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017): … funkcjonowanie

planowania przestrzennego na obecnych zasadach jest zasadniczą barierą

rozwojową (2017).

Premier Mateusz Morawiecki: … prawo niestety, nie zapobiega inwestycjom

mieszkaniowym w szczerym polu, inwestycjom odciętym od komunikacji, szkół i

przedszkoli i nawet podstawowej infrastruktury technicznej. … (Expose 2017).



W krajach Unii Europejskiej i Anglosaskich 

sprawna i kompetentna administracja kontroluje 

procesy przestrzenne. 

Dwa przykłady:

Department of Housing and Urban Development 16.000 pracowników w 

Waszyngtonie i delegaturach Stanowych. Po redukcjach (efekt  

awantury noblisty Miltona Friedmana.

Department of Communities and Local Government

Planning Inspectorate - 700 Inspektorów budżet 42 mln Funtów.



„Uroda” podwarszawskiej gminy



Białołęka - ul. Ostródzka
Ulica zbiorcza szerokość 6 metrów

fragment „Pasma Północnego” Warszawy – pół miliona mieszkańców

urbanistykę tworzą granice gospodarstw rolnych



podziały własnościowe i planowanie miejscowe.

scalanie i reparcelacja w III RP nieosiągalne.



Baconel-Sur-Selle - Francja



Morinigo - Hiszpania



Wadliwe prawo - bezpośrednie źródło kryzysu 

gospodarki przestrzennej.

 Dominacja prawa własności nad interesem publicznym w zarządzaniu

przestrzenią - niedookreślonym w prawie.

 Brak podstaw do kreowania i realizacji krajowej i regionalnej polityki

przestrzennej (brak regulacji wykonawczych).

 Niespójność prawa - normy generalne ustaw określają cele – lecz normy 

szczegółowe nie definiują ich wdrażania, monitoringu i sankcji za ich 

lekceważenie. W tym niedookreśloność pojęcia ‘ład przestrzenny’ (jest to 

możliwe. W badaniach IGiZP PAN zdefiniowano 70 wskaźników ładu 

przestrzennego).

 Wuzetka - utrudnia (niekiedy uniemożliwia) prowadzenie racjonalnej 

polityki przestrzennej. Ustawodawca powoływał się na niemiecki system 

‘dobrego sąsiedztwa’ - ale wprowadził w Polsce jego karykaturę.



Wadliwe prawo c.d.

 słabość instrumentów ekonomicznych (zwłaszcza prawno-finansowych)

służących ochronie ładu przestrzennego przez samorządy terytorialne.

„urynkowienie” planowania przestrzennego i likwidacja monopolu

planistycznego władzy publicznej.

Likwidacja scalania nieruchomości.

 Brak prawnej ochrony samorządów przed naciskami grup interesów.

 Słabość prawnych norm antykorupcyjnych (NIK, Fundacja Batorego).

Brak instrumentów i regulacji prawnych ułatwiających eliminowanie

konfliktów interesów.



 Najczęstszym źródłem sporów i w konsekwencji orzeczeń Sądów

Administracyjnych jest interpretacja trzech pojęć: w latach 2013 – 2016 w

orzeczeniach SA odpowiednio interpretacje wolności zabudowy w 2851

orzeczeniach, dobrego sąsiedztwa w 3504 orzeczeniach, kontynuacji

funkcji w 6.096 orzeczeniach.

 Linia orzecznictwa SA nie zawsze jest zgodna z zasadami wiedzy

urbanistycznej i wymogami „ładu przestrzennego”.

 W konsekwencji – orzeczenia WSA mają istotny i nie zawsze uzasadniony

wpływ na zagospodarowanie terenu.

 Nadzór nad Budownictwem, Zagospodarowaniem Ogólnogospodarczym i

WSA sprawuje Izba Ogólnogospodarcza WSA.

Wadliwe (niejasne i liczne luki) prawo zwiększyło 

rolę orzecznictwa



Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r. NSA II OSK 204/15

… Prawo do zabudowy jest podstawowym prawem związanym w wykonywaniem prawa 

własności nieruchomości… Wąskie rozumienie sąsiedztwa ogranicza w większym 

stopniu wolność zabudowy … blokując tym samym proces inwestycyjny. …

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 września 2013 r. II SA/Łd 560/13

… Nieuprawniony jest pogląd Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż nowa 

zabudowa projektowana jako osiem budynków wielorodzinnych nie stanowi 

kontynuacji funkcji mieszkaniowej, ponieważ na działkach sąsiadujących znajdują 

się wyłącznie budynki jednorodzinne. ... 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2013 r. II SA/Po 89/13

Wnioskowana inwestycja polega na budowie galerii handlowej. Powierzchnia 

zabudowy objętego wnioskiem budynku - 3133 m2. … na wnioskowany teren dopuszcza 

się wprowadzenie wyłącznie nieuciążliwych usług, o nieprzekraczalnej powierzchni 

zabudowy do 40 m2. … Pojęcie kontynuacji funkcji należy rozumieć szeroko,  … 

rozstrzygać wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, aby 

mogła być zachowana zasada wolności zagospodarowania terenu… 



Szkodliwa jest również teza „znawców” prawa.
Nasze prawo „nie jest takie złe”, złe jest jego wykonanie. Nieporozumienie

wynikające z ignorancji, jest argumentem wrogów zmian, którym wadliwe

prawo i chaos przestrzenny zapewniają ogromne zyski.

Przykład – katastrofa krajobrazu miast i terenów podmiejskich w Polsce,

dewastowanych przez reklamy – efekt wadliwego prawa, które wymaga

szczegółowej regulacji.

Przykład prawa pozwalającego na skuteczną kontrolę reklamy - Anglia

Act 2007 No.783 The Town and Country Planning (Control of 

Advertisements) Wielka Brytania 

Ustawa liczy 42 strony (format zbliżony do A4). Ustawa określa 9 Klas

(classes) szyldów, reklam, tablic informacyjnych itd. w zależności od

lokalizacji (budynki, pojazdy etc.) oraz 51 Klas w zależności od treści

określając rozmiary , sposób oświetlenia itp.

Spór w Komisji Kodyfikacyjnej o precyzję zapisów prawa. Dylemat - czy prawo 

zastąpi podręcznik urbanistyki?



„Cotswold” krajobraz pod ochroną.
Jeden z najpiękniejszych krajobrazów wiejskich i rekreacyjnych w Anglii

. 

.



„Cotswold” c. d. zima  

.



„Cotswold” c.d.



Skutki chaosu przestrzennego są znane

 Chaotyczna, niekontrolowana suburbanizacja, rozpraszanie zabudowy

oraz wadliwe zagospodarowanie wielu terenów nowej urbanizacji są

źródłem ogromnych strat społecznych i gospodarczych.

 Potwierdza to kilkadziesiąt raportów prac badawczych, raportów i analiz

opublikowanych w ostatnich latach.

 Wg Studiów nad chaosem przestrzennym KPZK PAN 2018 roczne straty

gospodarcze, skutek niekontrolowanych procesów urbanizacyjnych,

przekraczają 84 mld. złotych.

 Rzeczywiste straty gospodarcze są jeszcze większe. Ich określenie jest

jednak z wielu powodów trudne.



Główne bariery zmian

 brak przyzwolenia społecznego na zmiany i na odebranie przywilejów

(wolności zabudowy). Parlamentarzyści chroniący ‚święte prawo

własności’ (cytat).

 dezinformacyjna działalność spekulantów gruntowych i wielu polityków.

Przekonują, że mieszkania podrożeją, że planowanie przestrzenne utrudni

inwestowanie, że „bez wuzetek mieszkać będziemy w szałasach”.

wrogowie zmian, którym grozi utrata dochodów:

 Spekulanci na rynku nieruchomości i ich zaplecze

 Obsługa projektowo-prawna - kancelarie prawne, projektanci, lobbyści

 Właściciele karłowatych gospodarstw rolnych

 Politycy – wprowadzający w Polsce niespotykaną w innych krajach

wersję neoliberalizmu, lekceważący interes publiczny,

 Państwo - zamiast naprawiać prawo wprowadza spec-ustawy



Wybrane rekomendacje Studiów KPZK PAN

Polityczne uzgodnienie celów i zasad gospodarki przestrzennej państwa

oraz ustalenie zasad i instrumentów jej wdrażania

 Reforma instytucji publicznych na wszystkich poziomach zarządzania

województwa, powiaty, gminy - aby mogły sprawnie realizować politykę

rozwoju, politykę przestrzenną, miejską i mieszkaniową

 Wzmocnienie regulacji prawnych, służących ochronie ładu

przestrzennego, zwłaszcza planowania i kompetencje władz centralnych,

które pozwolą Radzie Ministrów na określenie i realizację krajowej polityki

przestrzennej

 Wzmocnienie, powiązanie i skoordynowanie uprawnień samorządów

terytorialnych na wszystkich poziomach

Uzupełnienie najważniejszych informacji i wiedzy



WNIOSEK

Wstępnym warunkiem naprawy gospodarki przestrzennej jest zdobycie 

społecznego poparcia dla koniecznych zmian prawa i dla prowadzenia 

racjonalnej polityki przestrzennej przez władze publiczne.

Aby to osiągnąć należy uruchomić wielką, edukacyjną,  społeczną debatę 

o skutkach bezładu przestrzennego i znaczeniu ładu przestrzennego w 

jego wymiarach społecznych i gospodarczych. 

Społeczeństwo świadome swoich potrzeb i ceniące wartości ładu 

przestrzennego stworzy polityczne warunki dla przeprowadzenia w Polsce 

systemowej reformy gospodarki  przestrzennej. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


