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•przyjęcie zasady o publicznym celu walorów przestrzeni i środowiska 
wraz z możliwością  prawnej jego ochrony  w systemie aktów 
planistycznych o charakterze przepisów prawa miejscowego (poziom 
wojewódzki i poziom gminny); 

•przyjęcie jednoznacznej zasady, że każdy użytkownik-właściciel 
fragmentu przestrzeni ma regulowane warunki korzystania z przestrzeni 
przez plan miejscowy i inne przepisy systemowe (wyższego rzędu); 

•powiązanie planów wojewódzkich z planem krajowym lub system 
wiążących ustaleń dla ochrony interesów publicznych z prawem 
powszechnie lub terytorialnie obowiązującym; 

•skala przyrostu nowych terenów budowlanych w gminach musi być zewnętrznie 
kontrolowana (regulowana) albo wiążącymi ustaleniami planów wojewódzkich 
albo krajowymi przepisami na postawie systemu współzależnych prognoz 
krajowych i regionalnych opracowywanych, co 5 lat  Można rozważyć 
wprowadzenie quasi rynku do między-gminnego handlu prawami do ekspansji 
urbanistycznej w ramach 5 letnich przydziałów. (Fałszywe założenie o 
obiektywności i racjonalności lokalnych prognoz rozwoju) 

 

 



 
•podstawą wyjściową do tworzenia lokalnych zasad użytkowania 
gruntów w formie prawa miejscowego powinna być zasada kontynuacji 
– utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów i 
zagospodarowania terenu (LZUT); 

•zmiana formy użytkowania z funkcji nieurbanistycznej na 
urbanistyczną odbywa się tylko na podstawie przepisu miejscowego 
ogólnego i szczegółowego planu miejscowego; 

•lokalne zasady użytkowania terenów powinny być zmieniane 
wyłącznie w trybie uchwały rady gminy (tj. prawa lokalnego/ 
miejscowego); 

•wprowadzenie obowiązkowej parcelacji i reparcelacji terenów w 
planowaniu miejscowym (ważny instrument kształtowania zabudowy 
pod kątem adaptacji do zmian klimatu); 

 



 
•wprowadzenie opłat od przyrostu wartości nieruchomości i podatku od 
wartości nieruchomości, a przynajmniej od niezabudowanych terenów 
budowlanych; 

•przejmowanie nadwyżek spekulacyjnych z obrotu nieruchomościami 
wygenerowanych w procesie „lobbowania” o przeznaczeniu terenów na 
cele budowlane w planach zagospodarowania niezgodnie z interesem 
społecznym; 

•wygaśniecie decyzji o warunkach zabudowy bez odszkodowań w ciągu 2 
lat; 

•należy rozważyć dostosowanie lokalnego prawa wyborczego do 
zwiększonej mobilności przestrzennej i majątkowej społeczeństwa; 
przykładowo mogłoby to być powiązanie prawa głosowania z prawem 
własności, tj. ograniczenie prawa do głosowania wyborcom w miejscu ich 
stałego zamieszkania lub okresowego pobytu czasowego związanego np. 
z posiadaną nieruchomością. 



Wprowadzenie różnych kategorii i form szczegółowości zapisów (ustaleń) 
planów miejscowych adekwatnie do różnej kategorii 
gmin i potrzeb, np.: 

•konkretne zapisy planistyczno-urbanistyczne, w tym zwłaszcza plany miejscowe 
powinny być sporządzane w możliwie największym stopniu dla całości 
funkcjonalnych, takich jak wsie z otoczeniem, dzielnice podstawowe miast, strefy 
turystyczno-rekreacyjne itp.; 

Należy wprowadzić  kategoryzację planów miejscowych adekwatną do złożoności 
problemów; 

•tereny objęte planami w uproszczonej problematyce (opcjonalna parcelacja 
gruntów na parcele budowlane na podstawie ustawy o gospodarce gruntami) (dla 
gmin wiejskich, terenów podmiejskich); 

•tereny objęte planami w pełnej problematyce (z obowiązkiem na parcelacji działek i 
nieodpłatnym przejmowaniem części terenów na cele ogólnomiejskie z tytułu 
przyrostu wartości planistycznej, poparcelacyjnej i infrastrukturalnych inwestycji 
publicznych) 

•tereny objęte planowaniem wymagającym skojarzenia z projektowaniem 
urbanistycznym (czy też konkursów urbanistycznych) przed wydawaniem decyzji 
lokalizacyjnej; 

•tereny zurbanizowane objęte regulacjami na zasadzie sąsiedztwa ze strategicznymi 
przepisami urbanistycznymi (np. typem zabudowy jednorodzinnej lub 

    



Dodatkowo musimy zaproponować niezbędnie regulacje w 
sferze prawa materialnego, które wzmocnią ekonomiczny 
sens planowania regulacyjnego,  

 

 

Należy odwrócić  patologiczny stan rzeczy w gospodarce 
przestrzennej;  

Ze stanu: 

Korzyści z renty budowlanej – sprywatyzowane,   straty z 
chaosu przestrzennego uspołecznione i przerzucone na 
budżety publiczne 

Na stan: 

W korzyściach z renty budowlanej partycypują wszyscy 
mieszkańcy a sprawcy kosztów zewnętrznych ponoszą 
adekwatne opłaty na rzecz ochrony interesu publicznego  

 



 wprowadzenie powszechnych opłat planistycznych przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę; 

 możliwości nieodpłatnego przejmowania części gruntów 
prywatnych 
na cele publiczne w ramach procesu parcelacji; 

 stworzenie funduszu kompensującego straty z tytułu 
ograniczeń prawa własności na rzecz wartości publicznych; 

 stworzenie funduszy na wykup nieruchomości z 
ograniczonymi prawami wynikającymi z programów 
adaptacyjnych; 

 racjonalny system podatków majątkowych adekwatny do 
wyzwań współczesnej gospodarki; (ad valorem) 

 wprowadzenie opłat i podatków od korzyści z decyzji 
planistycznych; 

 konieczne jest wzmocnienie rangi zawodu i ochrona 
zespołów planowania, jako instytucji ochrony interesu 
publicznego. 

 



 Osiąganie tych celów jest możliwe przez szeroką 
gamę ponad 60 instrumentów planistycznych, 
prawnych, ekonomicznych i fiskalnych, finansowych 
i organizacyjno – instytucjonalnych, i 
informacyjnych, których dopracowały się kraje z 
grupy OECD. (T. Markowski Instrumenty 
gospodarki gruntami -doświadczenia 
międzynarodowe Biuletyn KPK PAN z. 195 
Warszawa 2001)… 
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