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Białołęka – północne pasmo Warszawy chłonność 600 tys. mieszkańców 



Główne źródła kryzysu 
 
Niedoceniane znaczenia racjonalnej gospodarki przestrzennej. 
Państwo nie kontroluje procesów przestrzennych.  
 
Silna pozycja własności prywatnej i słaba interesu publicznego. 
Neoliberalizm i reakcja po nadużyciach PRL. 
 
W roku 1996 roku zlikwidowano ministerstwo budownictwa i 
rozpoczął się proces marginalizowania problemów gospodarki 
przestrzennej.  
 
Efekty - brak aktywnej polityki przestrzennej krajowej i 
regionalnej - dysfunkcjonalne planowanie przestrzenne. 



 

 
 
 

Kryzys planowania przestrzennego – efekt błędnej tezy – 
planowanie utrudnia inwestowanie. 
 
Brak planów na terenach presji inwestycyjnej. Brak 
normatywów-standardów zagospodarowania terenu. 
 
Połowa inwestycji lokalizowana poza planami, na podstawie   
decyzji administracyjnej generuje chaos.  
 
Wadliwe plany miejscowe - powodują rozpraszanie zabudowy. 
Studia  Uwarunkowań – planują rezerwy terenowe dla  120-200 
mln mieszkańców. 
 
Wadliwe procedury. Błędnie stosowana zasada ‘dobrego 
sąsiedztwa’. Brak scaleń i urbanizacja ‚narolna’. 



 
 



Absurdalne podziały własnościowe honoruje planowanie miejscowe. 
Scalenia i reparcelacja terenów budowlanych są w Polsce nieosiągalne. 



 

 
 
 

 
Słabość instrumentów ekonomicznych 
 
Brak podatku od wartości nieruchomości - wprowadzony w II RP 
w roku 1935 i ‚zakazany’ w III RP. 
 
Zyski ze zmian zagospodarowania terenu przejmuje sektor 
prywatny, a główne koszty ponosi sektor publiczny i mieszkańcy.  
 
Obecny model polityki przestrzennej sprywatyzował zyski a 
upaństwowił koszty. 



Wadliwe prawo – kodyfikacja kryzysu 
Niespójne systemowo i wadliwe zasady planowania. Brak 
powiązań krajowego, regionalnego i lokalnego planowania 
przestrzennego. Ważne interesy publiczne nie  są chronione. 
 
Wadliwe ustawy - normy generalne często trafnie określają cele – 
ale normy szczegółowe nie zapewniają ich realizacji (ustawa 
2003, ustawy samorządowe). 
 
Szkodliwy mit prawo nie jest złe - jest źle stosowane - przepisy 
prawne pozwalają na prowadzenie racjonalnej polityki 
przestrzennej, ale nie stworzyły barier, które zapobiegałyby 
nieracjonalnym działaniom władz publicznych – centralnych i 
samorządowych. 



Prawo nie wspiera  władz gmin w prowadzeniu racjonalnej 
polityki przestrzennej. 
 
Niejasne, niespójne prawo wywołuje szeroką  ingerencje Sądów 
Administracyjnych -  de facto - w zagospodarowanie terenu.  
 
Wątpliwości budzi interpretacja pojęć urbanistycznych - ładu 
przestrzennego (12.211), oceny zgodności funkcji, szerokie 
stosowanie poza prawnej zasady wolności zabudowy (6.200). 
 
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 … drastycznie zawęża możliwość 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy, blokując tym samym 
proces inwestycyjny. …  



 

Skutki znane 
Szkody gospodarcze 
Udokumentowane roczne straty gospodarcze sektora 
publicznego – przekraczają 83 mld. Straty są większe, ale nie 
wszystkie zjawiska i procesy przestrzenne są monitorowane  
(np. odszkodowania płacone przez gminy). 
Szkody społeczne 
Ponoszą głównie lokalne  społeczności. Zróżnicowane, często 
niskie standardy zagospodarowania terenu na obszarach 
bezplanowej urbanizacji, brak dostępu do usług, brak transportu 
masowego, zanieczyszczone środowisko, polaryzacja społeczno-
przestrzenna, osłabione więzi społeczne. Brak przestrzeni 
publicznych, w przeważającej części są to także tereny o niskiej, 
kulturowej wartości. Zanieczyszczone powietrze. 



11.04.2018.  polsatnews.pl  - 45 tys. osób umiera w Polsce rocznie z powodu smogu. 



Kryzys systemowy gospodarki 
przestrzennej potwierdzają 4 grupy 

dokumentów 
 

- dokumenty rządowe i sejmowe (KPZK 2030, SOR), projekty 
Kodeksów Urbanistyczno-Budowlanych, raporty NIK 
 
- rekomendacje UE i OECD 
 
- prace badawcze KPZK PAN, Instytutu Geografii i 
Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Instytutu Rozwoju Miast 
 
- apele i ekspertyzy organizacji zawodowych i samorządowych 



Deklaracje władz 



Uchwała Rady Ministrów Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. o 
przyjęciu KPZK  2030 stwierdza: Nieuporządkowany system 
gospodarki przestrzennej wywołuje konkretne skutki w sferze 
społecznej i gospodarczej … 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. …  Słabością systemu planowania jest 
rozproszenie i niepowiązanie w systemie hierarchicznym 
instytucji działających w sferze planowania przestrzennego… 
regulacje prawne nie rozwiązują zasadniczych problemów 
gospodarki przestrzennej. Przeciwnie – wzmacniają niekorzystne 
zjawiska…. 



SOR 2017 zapowiedział:  
… przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji ... oraz 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji 
(ekonomicznym, społecznym, przestrzennym, i środowiskowym) 
poprzez stworzenie regulacji prawnych z zakresu planowania 
przestrzennego…(str. 141, 154). … Funkcjonowanie planowania 
przestrzennego na obecnych zasadach jest zasadniczą barierą 
rozwojową. Niska liczba planów generuje nieład w 
zagospodarowaniu przestrzeni…oraz niską jakość … przestrzeni 
publicznych (str. 185). 
 
Premier Mateusz Morawiecki w expose (2017) …  prawo niestety, 
nie zapobiega inwestycjom mieszkaniowym w szczerym polu, 
inwestycjom odciętym od komunikacji, szkół i przedszkoli i nawet 
podstawowej infrastruktury technicznej. …  Naszym dzieciom i 
wnukom musimy przekazać Polskę zadbaną. … 





Inicjatywy legislacyjne 
 

Od 2007 r. podejmowane są próby naprawy wadliwego prawa, 
w tym zwłaszcza regulacji prawnych planowania przestrzennego. 
Wszystkie inicjatywy, w tym kolejne nowelizacje Ustawy o pizp 
2003, nie powiodły się. Projekt  2010 roku przeszedł wszystkie 
etapy legislacyjne. Nie trafił do Sejmu. 
 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, działająca w latach 
2012-2015 i rozwiązana przed zakończeniem prac nad projektem 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego w 2015 r. 
 

Inicjatywę legislacyjną parlamentarzystów doradców Senatu 
(naprawiający błędy Wuzetki 2012) Klub Senacki odrzucił. 
 

Poprzednie rządy podjęły prace nad wersjami „kodeksów’, brak 
efektów. Obecnie trzecia próba – oby przełamała ten impas. 



 Bariery zmian 
 
Reforma wymaga szeregu trudnych, ustrojowych zmian: 
 
• ograniczenia ‘wolności zabudowy’, 
• wprowadzenia kontroli procesów przestrzennych, zwłaszcza 

wzmocnienia planowania, 
• ograniczenie decyzji administracyjnych. 
 
Zmiany naruszą liczne interesy: 
 
• kancelarii adwokackich i firm projektowych przygotowujących 

wystąpienia inwestorów – wielomilionowy rynek, 
• spekulantów na rynku nieruchomości, 
• rolników, zwłaszcza właścicieli karłowatych gospodarstw 

rolnych (interesy chronione przez polityków). 



 
Zmian nie wspiera część działaczy samorządowych - sporządzanie 
planów jest kosztowne i pracochłonne. Partycypacja społeczna 
jest trudnym zadaniem, brak bowiem w planistycznych 
procedurach nowoczesnych instrumentów negocjacyjnych. 
Uchwalenie planu ogranicza możliwość ‘rządzenia’.  
 
W efekcie, część organizacji samorządowych nie popiera zmiany 
prawa, tak jak to czyni od lat Związek Miast Polskich.  
 
Barierą zmian jest wadliwy proces legislacyjny - paradoksalnie, 
jego najostrzejszymi krytykami są obecnie prawnicy i legislatorzy. 



Procesy przestrzenne trwają dziesiątki – setki lat.  
Wymagają konsekwencji i ciągłości. 

Muzeum D’Orsay - dzieło 4 prezydentów Francji - gaulisty, liberała, arystokraty i socjalisty. 



Resume 
 

Architektura, urbanistyka, miasto, planowanie mają wymiar 
społeczny - kulturowy – ekonomiczny. 

 
Od zarania naszej cywilizacji, od miast Mezopotamii do dziś za 
mądre gospodarowanie przestrzenią, we wszystkich ustrojach 

politycznych,  odpowiadają rządzący. 



 
 

 
 
 



Mirande - miasto obronne - 1285 Król Ludwik III 



   14 placów PARYŻA Louis XV  -  1746  Proj. M. Patte  



„Warszawa Przyszłości” - Stefan Starzyński Ignacy Mościcki 1936 



XXI Wiek 
 
Polityka przestrzenna jest w krajach rozwiniętych ważnym 
zadaniem państwa. 
 
Department of Housing and Urban Development w 
Waszyngtonie, 8.400 pracowników i 32 mld budżet.  
 
Department of Communities and Local Government Wielkiej 
Brytanii - 700 Inspektorów (Planning Inspectorate), 40 mln. 
Budżet. 
 
Widocznie, racjonalna gospodarka przestrzenna jest w 
końcowym rachunku opłacalna. 



Rekomendacje 
 

Warunek wyjściowy zmian - budowa poparcia społecznego 
koniecznego dla uzyskania poparcia politycznego dla 
wprowadzenia koniecznych zmian.  
Konieczne jest uruchomienie publicznej debaty. Społeczeństwo 
powinno być sojusznikiem w procesie zmian i będzie jeśli wiedza 
o niepotrzebnych stratach będzie powszechnie dostępna.  
Obecne „społeczne konsultacje ” tego nie zapewniają. 
 
Zdefiniowanie polityki przestrzennej państwa i ustalenie zasad jej 
wdrażania. Właściwe kompetencje władz centralnych, aby mogły 
prowadzić politykę przestrzenną kraju. 
  
Budowa wielopodmiotowego, zintegrowanego systemu 
planowania i zarządzania rozwojem, na wszystkich  poziomach  
terytorialnej organizacji państwa. W tym: skoordynowanie 
kompetencji samorządów wojewódzkich i gminnych, ważnych 
realizatorów polityki przestrzennej.  



 

 
Zmiany regulacji prawnych, służących ochronie ładu 
przestrzennego. Poprawa jakości prawa  i uspójnienie linii 
orzecznictwa Sądów Administracyjnych z celami aktów 
prawnych.  
 

Reforma instytucji publicznych na wszystkich poziomach 
zarządzania tak, aby mogły sprawnie realizować politykę 
przestrzenną.  
 
 

Podstawowym i wyjściowym warunkiem przeprowadzenia 
koniecznych zmian prawa jest wola polityczna rządzących.  
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