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Partycypacja społeczna w planowaniu 
przestrzennym – ocena praktycznego 
działania zasady

Public Participation in Spatial 
Planning – Evaluation of the Principle

Public participation is an essential element of any spatial planning procedure. 
There is no doubt that it is one of the forms of the exercise of the right to pro-
tect legal entities’ interests. Moreover, public participation in spatial planning 
guarantees the increase of the effectiveness of methods used by the public sector 
representatives to ensure a rational organization of territory and efficient use 
of land. Last but not least, accessibility of information about spatial proposals 
helps to build trust between members of local communities and spatial planning 
decision makers. Contrary to these theoretical assumptions, in certain cases, 
turning the principle of public participation in the spatial planning into legal 
practice causes many difficulties. One of the main problems is the fact that mu-
nicipal and regional authorities fail to properly carry out public deliberations 
and consultations. For that reason, it can be concluded that public participation 
in spatial planning cannot ensure fair and adequate representation of citizens’ 
concerns and opinions.

Wprowadzenie
Zasada partycypacji społecz-

nej oznaczająca „udział obywateli 
w zarządzaniu sprawami społecz-
ności, której są członkami”1, sta-
nowi podstawę funkcjonowania 
demokratycznego państwa praw-
nego. Konieczność jej realizacji 
w procesie sprawowania władzy 

 1 J. Hausner (red.), Komunikacja i par-
tycypacja społeczna. Poradnik, Kra-
ków 1999, s. 41.

publicznej została zaakcentowana 
w aktach prawa międzynarodo-
wego, w tym zwłaszcza Między-
narodowym Pakcie Praw Obywa-
telskich i Politycznych otwartym 
do podpisu w Nowym Jorku dnia 
19 grudnia 1966 r.2, którego art. 25 
pkt a) stanowi: „Każdy obywatel 
ma prawo i możliwości, bez żadnej 
dyskryminacji i bez nieuzasadnio-
nych ograniczeń do uczestniczenia 

 2 Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
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w kierowaniu spawami publicznymi bezpośrednio lub za 
pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli”. 

W polskim porządku prawnym koncepcja współ-
pracy prywatnych i publicznych podmiotów prawa 
w rozwiązywaniu problemów publicznych jest wy-
wodzona z zasady dialogu społecznego wspomnia-
nej w preambule Konstytucji RP. Wskazano tam, że 
ustawa zasadnicza została ustanowiona jako „prawa 
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu 
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”3. 

Za trafne można uznać stwierdzenie Zofii Kinowskiej, 
że „warunkiem pomyślnego funkcjonowania demo-
kratycznego państwa jest wysoki poziom partycypacji 
obywatelskiej, a wskaźniki społecznego zaangażowania 
świadczą o kondycji systemu politycznego i poziomie jego 
społecznej legitymacji”4. Jednakże, jak wynika z badań 
prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, mimo 
że około 66% obywateli deklaruje swoje zainteresowanie 
sprawami publicznymi, tylko około 31% w jakikolwiek 
sposób włącza się w proces podejmowania decyzji przez 
organy władzy publicznej na poziomie lokalnym5. 

Przedmiot niniejszego opracowania został ogra-
niczony do badania gwarancji realizacji zasady par-
tycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. 
W toku wywodu analizie poddano rozwiązania prawne 
z zakresu budowania ładu przestrzennego przyjmo-
wane w Polsce w ciągu kilkudziesięciu lat. Na tym 
tle praktyczne funkcjonowanie omawianej zasady 
zostało ocenione w oparciu o obowiązującą ustawę 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Zasada partycypacji społecznej 
w planowaniu przestrzennym

Wśród „spraw społeczności”, do których odwołuje się 
definicja pojęcia „partycypacja społeczna” przytoczona 
we wstępie niniejszego wywodu, można wyróżnić go-

 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 

 4 Z. Kinowska, Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 
„Infos” 2012, nr 22 (136), s. 1. 

 5 A. Olech, P. Sobiesiak-Penszko, Partycypacja publiczna 
w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, „Analizy i Opinie” 2013, 
nr 3, s. 12. 

spodarowanie przestrzenią i będące jego istotnym ele-
mentem planowanie przestrzenne, a więc: „wskazywanie 
możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie 
zróżnicowanych cech danego obszaru dla osiągnięcia 
celów rozwojowych, ustalenie rozmieszczenia w prze-
strzeni i koordynacja w czasie działań rozwojowych”6. 

W piśmiennictwie przyjmuje się, iż poczucie przy-
wiązania do konkretnego terenu wpływa na powsta-
wanie więzi, na których opiera się funkcjonowanie 
społeczeństwa7. Stąd wszelkie działania organów 
administracji publicznej podejmowane względem 
określonej przestrzeni, w tym również posługiwanie 
się instrumentami prawnymi polityki przestrzennej, 
czyli przyjmowanie konkretnych rozwiązań prze-
strzennych w aktach planistycznych, są przedmiotem 
zainteresowania członków wspólnoty żyjącej na da-
nym obszarze. Można przyjąć, że powyższe wynika 
z istniejącego w społeczeństwie przekonania o tym, iż 
„przestrzeń jest dobrem, którego nie można powięk-
szyć, (…) zasoby polskiej przestrzeni są i będą w przy-
szłości podstawowym czynnikiem rozwoju kraju oraz 
podstawowym czynnikiem poprawy jakości życia”, na 
co zwrócił uwagę Maciej Borsa8.

2. Gwarancje realizacji zasady partycypacji 
społecznej w planowaniu przestrzennym 

2.1. Wpływ ewolucji modelu planowania 
przestrzennego na sposób urzeczywistnienia 
zasady partycypacji społecznej w budowaniu ładu 
przestrzennego 

Nie wydaje się, by było możliwe dokonanie właści-
wej oceny gwarancji zasady partycypacji społecznej 

 6 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2011 r. 
w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r., poz. 252), s. 17.

 7 J. Wódz, Poczucie przynależności lokalnej – niektóre czynniki 
konstytutywne (w:) B. Jałowiecki, K. Sowa, P. Dudkiewicz 
(red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, War-
szawa 1989, s. 50–51.

 8 M. Borsa, Stan zagospodarowania przestrzennego Polski i jego 
konsekwencje – informacja wprowadzająca. Wyzwania dla pol-
skiej polityki przestrzennej. Konferencja organizowana przez 
sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury 
we współpracy z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 
Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2008, s. 31. 
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Idea gospodarowania przestrzenią zaczęła rozwijać 
się w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.

w planowaniu przestrzennym wynikających z obo-
wiązujących przepisów prawa bez analizy kolejnych 
modeli gospodarowania przestrzenią, jakie były przyj-
mowane w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

W literaturze wskazuje się, że idea gospodarowania 
przestrzenią zaczęła rozwijać się w naszym państwie 
na przełomie XIX i XX wieku, pod wpływem teorii 
dotyczących znaczenia przestrzeni w gospodarce, 

formułowanych przez przedstawicieli nauki niemie-
ckiej, takich jak Johann Heinrich von Thünen czy 
Wilhelm Launhardt9.

Pierwszym aktem prawnym regulującym jednoli-
cie problematykę gospodarowania przestrzenią było 
rozporządzenie z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu-
dowlanem i zabudowaniu osiedli10 (dalej: rozporzą-
dzenie o pr. bud.). Według przedstawicieli doktryny 
o innowacyjności konstrukcji z zakresu planowania 
przestrzennego, przyjętych we wskazanym rozporzą-
dzeniu, świadczy to, że zawarte w nim rozwiązania 
prawne były „powszechnie stosowane w tym okresie 
w innych państwach europejskich”11. Z tej przyczyny 
znamienne jest, że zgodnie z art. 25 rozporządzenia 
o pr. bud. przystąpienie do sporządzenia planu zabu-
dowania powinno być ogłoszone w stosowny sposób12. 

 9 A. Janiszewska, Gospodarka przestrzenna – definicje i powią-
zania z innymi naukami, „Space–Society–Economy” 2009, 
nr 9, s. 11–21.

 10 Dz.U. z 1928 r., nr 23, poz. 202.
 11 I. Zachariasz, Uwagi wstępne (w:) H. Izdebski, I. Zachariasz, 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Warszawa 2013, s. 23.

 12 Art. 25 rozporządzenia o pr. bud.: „O przystąpieniu do spo-
rządzania planu zabudowania powinno nastąpić ogłoszenie 
w sposób, przyjęty w danej miejscowości, oraz ogłoszenie 
w »Monitorze Polskim« tudzież we właściwym »Dzienniku 
Wojewódzkim« i co najmniej w dwóch pismach miejscowych, 
jeżeli takie istnieją, a w miejscowościach wiejskich ponadto 
w drodze wywieszenia obwieszczenia we właściwych za-

Analiza przywołanego przepisu prawa pozwala stwier-
dzić, że już w latach trzydziestych XX wieku w polskim 
porządku prawnym zwrócono szczególną uwagę na 
niezbędność komunikowania przez organy władzy 
publicznej członkom społeczności lokalnej projek-
towanych zamierzeń planistycznych. Przedmiotową 
regulację prawną należy ocenić pozytywnie – jako 
ukierunkowaną na dbałość o dostarczanie mieszkań-

com miejscowości miejskich i wiejskich informacji 
o przystąpieniu do sporządzania aktu planistycznego. 
Przy zachowaniu warunku rzetelności oraz powszech-
nej dostępności ogłoszeń, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia o pr. bud., organy władzy publicznej 
miały możliwość osiągnięcia jednego z podstawowych 
celów działań komunikacyjnych opisanych współ-
cześnie przez Jerzego Hausnera13, a więc stworzenia 
warunków do faktycznego zaangażowania się człon-
ków społeczności lokalnej w sprawy budowania ładu 
przestrzennego. Co więcej, zgodnie z art. 31 rozporzą-
dzenia o pr. bud. wszelkie zainteresowane osoby miały 
prawo zaznajomić się z treścią planów zabudowania 
w terminach oznaczonych w ogłoszeniu, a w ciągu 
dwóch tygodni po upływie okresu wyłożenia planów 
także prawo zgłoszenia zarzutów, których „rozpatrze-
nie i załatwienie przez organa” przewidywał art. 32 
tegoż rozporządzenia. 

Po II wojnie światowej na kształt polskiego mode-
lu gospodarowania przestrzenią wpływał istniejący 
system gospodarki planowej. Co prawda, w dekrecie 
z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospoda-
rowaniu przestrzennym kraju14 zachowano opisany 
powyżej obowiązek ogłaszania o przystąpieniu do 
sporządzania aktu planistycznego. Tym niemniej, 

rządach gmin w miejscu widocznem na okres co najmniej 
jednego tygodnia”.

 13 J. Hausner (red.), Komunikacja…, dz. cyt., s. 33.
 14 Dz.U. z 1946 r., nr 16, poz. 109.
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organami posiadającymi kompetencję do tworzenia 
planów krajowych, regionalnych i miejscowych były, 
odpowiednio, Główny Urząd Planowania Przestrzen-
nego oraz podległe mu, a więc w praktyce pozbawione 
przymiotu niezależności, organy niższego szczebla, 
czyli regionalne dyrekcje planowania przestrzennego 
i miejscowe urzędy planowania przestrzennego. Do-
datkowo ograniczono prawo do zgłaszania zarzutów 
wobec planów miejscowych poprzez wprowadzenie 
zasady wnoszenia przedmiotowych zastrzeżeń do re-
gionalnej dyrekcji planowania przestrzennego „przez 
miejscowy urząd planowania przestrzennego”, to jest 
za pośrednictwem innego organu władzy publicznej. 
Stąd nie można uznać, że postanowienia przedmio-
towego aktu prawnego zapewniały realizację zasady 
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. 

Kolejnym aktem prawnym regulującym zagadnie-
nie budowania ładu przestrzennego była ustawa z dnia 
31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym15, któ-
rej art. 22 ust. 1 i 2 wprowadzał obowiązek wyłożenia 
planu miejscowego do wglądu oraz podania stosownej 
informacji do publicznej wiadomości w lokalnym cza-
sopiśmie i na tablicy ogłoszeń prezydium właściwej 
rady narodowej. Przy czym wskazane powinności 
organów władzy publicznej dotyczyły tylko jednego 
rodzaju planu miejscowego, czyli planu szczegółowe-
go. Nie odnosiły się do planu ogólnego, który zgodnie 
z art. 18 ust. 1 omawianego aktu prawnego stanowił 
podstawę sporządzania planu szczegółowego. 

Jak podkreśla się w literaturze, regulacje prawne 
przyjmowane w latach siedemdziesiątych i na począt-
ku lat osiemdziesiątych XX wieku w Polsce w zakresie 
gospodarowania przestrzenią stanowiły kontynuację 
wcześniej przyjętych koncepcji16. I tak, zgodnie z art. 14 
ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu 
przestrzennym17 w przypadku planów regionalnych 
organy administracji państwowej, jednostki gospo-
darki uspołecznionej, organizacje naukowe, społecz-
ne i zawodowe oraz osoby fizyczne i prawne mogły: 
„występować do organów właściwych w sprawach 

 15 Dz.U. z 1961 r., nr 7, poz. 47.
 16 K. Buczyński, J. Dziedzic-Bukowska, J. Jaworski, P. Sosnowski, 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Komentarz, Warszawa 2014, s. 10.

 17 Dz.U. z 1984 r., nr 35, poz. 185.

sporządzania założeń do planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz projektów tych planów z wnio-
skami w sprawie uwzględnienia w projektach zało-
żeń i projektach planów odpowiednich rozwiązań”. 
Natomiast w myśl art. 27 ust 2 przedmiotowego aktu 
prawnego po podaniu do publicznej wiadomości przez 
terenowy organ administracji państwowej o właści-
wości ogólnej stopnia wojewódzkiego, zainteresowane 
organy administracji państwowej, jednostki organi-
zacyjne, organizacje i osoby fizyczne mogły zgłaszać 
uwagi i wnioski dotyczące sposobu zagospodarowania 
przestrzennego danego obszaru. Pomimo tak szero-
kiego określenia kręgu podmiotów uprawnionych 
do zajmowania stanowiska wobec projektowanych 
koncepcji planistycznych, uwzględnienie ówczes-
nego układu stosunków społecznych i politycznych 
pozwala, jak się wydaje, stwierdzić, że przedmiotowa 
regulacja służyła jedynie utrzymaniu fikcji realizacji 
zasady partycypacji społecznej. 

Trudno nie zgodzić się z poglądem prezentowanym 
przez Waldemara Siemińskiego, zgodnie z którym 
„istotnym krokiem w kierunku prawnego usankcjo-
nowania w dziedzinie planowania i zagospodarowa-
nia przestrzeni typowej dla rozwiniętej demokracji, 
zasady udziału obywateli w podejmowaniu decy-
zji publicznych”18 była ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym19 (dalej: u.z.p.). 
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 1 u.z.p. właściwy organ, 
to jest zarząd gminy, a od 27 października 2002 r. 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, był obowiązany 
ogłosić o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan 
miejscowy), określając formę, miejsce i termin składa-
nia wniosków do planu. Po przygotowaniu projektu 
planu miejscowego na właściwym organie spoczywała 
powinność zawiadomienia na piśmie o terminie wy-
łożenia projektu planu miejscowego – między inny-
mi właścicieli lub władających nieruchomościami, 
których interes prawny mógł być naruszony ustale-
niami planu, oraz osób, których wnioski nie zostały 
uwzględnione w projekcie planu. Dodatkowo art. 23 

 18 W. Siemiński, Cele i zasady partycypacji społecznej w pla-
nowaniu przestrzennym – przegląd literatury, „Człowiek 
i Środowisko” 2007, t. 31, nr 1–2, s. 40.

 19 Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 415.
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i art. 24 u.z.p. wprowadzały dwie odrębne instytucje 
kwestionowania ustaleń projektu planu miejscowego. 
Każdy, kto odmawiał trafności ustaleniom przyjętym 
w projekcie planu miejscowego wyłożonym do wglądu, 
mógł wnieść protest. Jak wskazywano w ówczesnym 
piśmiennictwie, protest mógł „obejmować jakąkol-
wiek kwestię ujętą w projekcie lub też cały projekt, 
albo sposób jego przygotowania czy procedurę”20. 
W odróżnieniu od protestu, prawo wniesienia zarzutu 
przysługiwało ograniczonemu kręgowi podmiotów, to 
jest osobom, których interes prawny lub uprawnienia 
zostały naruszone przez założenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego. Jak wskazał NSA w jednym ze 
swoich orzeczeń wydanych na podstawie ówczesnego 
stanu prawnego: „W uzasadnieniu uchwały rada gmi-
ny ma obowiązek ustosunkowania się do wszystkich 
zarzutów w sposób dogłębny i powinna przekony-
wująco uzasadnić swoje stanowisko. Arbitralne ne-
gowanie zarzutów bez uzasadnienia przyjętej oceny 
nie spełnia wymogów należytego wyjaśnienia tychże 
zarzutów, zwłaszcza, gdy faktycznie zainteresowani 
nie mieli możności wypowiedzenia się na sesji rady, na 
której podjęto uchwałę odrzucającą zarzuty nie będąc 
o niej powiadomieni”21. Co istotne, ustawa o zagospo-
darowaniu przestrzennym wprowadzała termin nie 
dłuższy niż miesiąc, w którym właściwy organ miał 
obowiązek rozpatrzenia zarówno wniesionych prote-
stów, jak i zgłoszonych zarzutów oraz przedstawienia 
radzie gminy tych, które nie zostały uwzględnione 
w projekcie aktu planistycznego. Znamiennym jest 
również, że zgodnie z art. 27 ust. 1 przywołanego aktu 
prawnego każde naruszenie omówionych postanowień 
ustawy powodowało nieważność uchwały rady gmi-
ny w całości lub części. Według poglądu Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (NSA): „Ustanowienie tego 
rodzaju zasady jest ze wszech miar uzasadnione. Sko-
ro bowiem plan miejscowy jest przepisem gminnym, 
a więc prawem lokalnym powszechnie obowiązującym, 
rygory jego stanowienia muszą być ściśle przestrzega-
ne. Stanowi to jedną z gwarancji państwa prawnego 
w tworzeniu prawa lokalnego”22. Przedstawiona analiza 

 20 J. Zimmermann, Zarzuty i protesty w procedurze planowania 
przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 10, s. 27.

 21 Wyrok NSA z dnia 4 października 2002 r., SA/Bk 472/02. 
 22 Wyrok NSA z dnia 29 maja 2001 r., II SA/Wr 2350/00. 

wybranych postanowień ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym czyni uzasadnionym twierdzenie, że 
przedmiotowy akt prawny stanowił pierwszą regula-
cję procedury budowania ładu przestrzennego przez 
organy władzy publicznej, która zapewniała poszano-
wanie zasady partycypacji społecznej w planowaniu 
przestrzennym. 

2.2. Realizacja zasady partycypacji społecznej 
na gruncie obowiązującej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

Obecnie możliwość udziału członków społeczeń-
stwa w budowaniu ładu przestrzennego została za-
gwarantowana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym23 
(dalej: u.p.z.p.). Przy czym wymaga zaznaczenia, że 
zasada partycypacji społecznej w planowaniu prze-
strzennym funkcjonuje jedynie na dwóch poziomach 
gospodarowania przestrzenią – lokalnym i regional-
nym, a nie dotyczy planowania przestrzennego na 
poziomie krajowym, które Andrzej Zastawnik określa 
jako „nieuspołecznione”24.

I tak na poziomie lokalnym, w myśl przepisów 
przedmiotowego aktu prawnego25, po podjęciu przez 
radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządze-
nia studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego (dalej: studium) lub planu 
miejscowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszcze-
nie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, o podjęciu uchwały, określając formę, 
miejsce i termin składania wniosków dotyczących 
wskazanych aktów planistycznych. Następnie ogłasza 
o wyłożeniu projektu studium lub planu miejscowego 
do publicznego wglądu, wykłada projekt do publicz-
nego wglądu, publikuje na stronach internetowych 
urzędu gminy, wyznaczając termin, w którym osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
dotyczące projektu. Co więcej, organizuje dyskusję 

 23 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 199.
 24 A. Zastawnik, Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności 

lokalnych w procesie planowania przestrzennego na wybranych 
przykładach z gmin małopolskich, Kraków 2013, s. 40.

 25 Zob. art. 11 pkt 1, 10 i 11 oraz art. 17 pkt 1, 9 i 10 u.p.z.p.
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publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązania-
mi. Natomiast na poziomie regionalnym, zgodnie 
z art. 41 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., po podjęciu przez sej-
mik województwa uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzania planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa (dalej: plan województwa), marszałek 
województwa ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz 
przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie 
wojewódzkim o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin 
składania wniosków dotyczących przedmiotowego 
aktu planistycznego. 

3. Partycypacja społeczna jako element 
procesu budowania ładu przestrzennego

Spostrzeżenia poczynione powyżej zmierzają w kie-
runku podkreślenia, że zasada partycypacji społecznej 
jest nieodzownym elementem procesu budowania ładu 
przestrzennego na określonym obszarze.

Przede wszystkim możliwość zgłaszania wniosków 
i uwag, o których mowa w przywołanych przepisach 
prawa, należy uznać za jedną z form realizacji prawa 
do „ochrony własnego interesu prawnego przy zago-
spodarowaniu terenów należących do innych osób lub 
jednostek organizacyjnych” przewidzianego w art. 6 
ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. Prawdą jest, że cytowany przepis 
„nie jest przepisem prawa materialnego, kształtującym 
sytuację prawną, nie przyznaje on bowiem żadnych kon-
kretnych uprawnień”26, co zaznaczył NSA w jednym ze 
swoich orzeczeń. Niemniej jednak przewidziano w nim 
ochronę indywidualnego interesu prawnego każdego 
podmiotu prawa w procesie planowania przestrzennego. 
Stąd szczególnego znaczenia nabiera koncepcja, według 
której wśród środków przedmiotowej ochrony, obok 
skargi do sądu administracyjnego na uchwałę organu 

 26 Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2008 r., II OSK 1335/07.

jednostki samorządu terytorialnego w sprawach z za-
kresu administracji publicznej, wyróżnia się instytucję 
wniosków i uwag do projektu studium, planu miejsco-
wego lub planu województwa27. Jak podkreśla Tomasz 
Bąkowski, przedmiotowe narzędzia mogą być skuteczne 
jedynie względnie, gdyż nie gwarantują pozytywnego 
rozpatrzenia postulatów i propozycji podmiotu składa-
jącego wniosek czy zgłaszającego uwagę. Jednocześnie 
jednak pozwalają na wyrażenie ujemnej oceny treści 
wskazanych aktów planistycznych28.

Nadto wskazać trzeba, że umożliwienie członkom 
społeczeństwa poznania założeń projektów studium, 
planu miejscowego oraz planu województwa, jak rów-
nież wzięcia udziału w dyskusji publicznej i zgłoszenia 
własnych propozycji określonych rozwiązań prze-
strzennych przyczynia się do zwiększenia skuteczności 
metody gospodarowania przestrzenią wybranej przez 
organy administracji publicznej. Należy zgodzić się 
z Tadeuszem Sumieniem, który stwierdził: „Partycy-
pacja społeczna to uzyskanie szerszej reprezentacji 
i poparcia społecznego dla decyzji planistycznych (…) 
zmniejszenie dużej ilości występujących konfliktów”29. 

Prawdą jest, że zgodnie z poglądem wyrażonym 
w jednym z orzeczeń NSA: „Cechą dyskusji publicznej 

 27 T. Bąkowski, Prawne procedury planowania przestrzennego 
w kontekście ochrony interesu publicznego oraz interesu indy-
widualnego (w:) I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 
2012, s. 55.

 28 T. Bąkowski, tamże, s. 53. 
 29 Cyt. za: W. Siemiński, Cele i zasady…, dz. cyt., s. 47. Zob. 

uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2011 r., 
cyt. wyżej, w szczeg. załącznik do uchwały, s. 166: „Nie-
adekwatność rozwiązań prawnych do faktycznych potrzeb 
partycypacji społecznej w procedurach planistycznych, 
w szczególności na poziomie lokalnym, skutkuje jej po-
zornością i nie zapobiega konfliktom generowanym w tych 
procesach”.

Do społecznego udziału w planowaniu przestrzennym 
dochodzi na poziomie lokalnym i regionalnym.
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jest zamiar wysondowania opinii (poglądów, stanowi-
ska) określonych grup społecznych (wspólnoty samo-
rządowej lub zainteresowanych środowisk). Dyskusja 
ta ma charakter opiniodawczy, a więc jej wynik nie jest 
wiążący dla organów gminy”30. Tym niemniej nie spo-
sób zaprzeczyć, że uzyskanie społecznej akceptacji dla 
opracowanej koncepcji budowania ładu przestrzennego, 
wyrażonej w aktach planistycznych, uwzględniającej 
wartości i wymagania wskazane w ustawie o plano-
wanie i zagospodarowaniu przestrzennym, warunkuje 
możliwość swobodnej realizacji przyjętych założeń31.

Podnieść też warto, że istnienie gwarancji zasady 
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym 
przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
prawnego członków danej społeczności. Przewidywal-
ność działań planistycznych podejmowanych przez 

organy gminy i województwa jest warunkiem wolno-
ści obywateli w demokratycznym państwie prawnym. 
Trudno bowiem zaprzeczyć, że uprzednie poznanie 
rozwiązań zawartych w projektach aktów planistycz-
nych umożliwia podmiotom prawa organizację życio-
wych spraw i zachęca do podejmowania odważnych 
decyzji inwestycyjnych. 

4. Funkcjonowanie partycypacji społecznej 
w praktyce gospodarowania przestrzenią

Wbrew omówionym w toku wywodu teoretycznym 
założeniom zasady partycypacji społecznej w plano-
waniu przestrzennym – jej funkcjonowanie w prak-

 30 Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2006 r., II OSK 277/06.
 31 Zob. art. 1 i 2 u.p.z.p. 

tyce gospodarowania przestrzenią można ocenić ne-
gatywnie.

Po pierwsze, ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym przewiduje stosowne terminy na 
zgłoszenie wniosków i uwag oraz obowiązek rozstrzyg-
nięcia o sposobie ich rozpatrzenia. Jednak nierzadko 
organy administracji publicznej przedkładają dbałość 
o zachowanie sprawności oraz terminowości procedury 
uchwalania aktów planistycznych ponad rzetelność or-
ganizacji dyskusji publicznej, będącej wyrazem udziału 
czynnika społecznego w gospodarowaniu przestrzenią. 
Jak wskazuje Katarzyna Barańska, wiąże się to z ogólną 
tendencją do postrzegania wszelkich konsultacji oraz 
dysput z członkami społeczeństwa jako przypadków 
„marnowania czasu”32. Powyższe dotyczy zwłaszcza 
planowania przestrzennego na obszarach, na których 

istnieje potrzeba niezwłocznej zmiany sposobu zago-
spodarowania określonego terenu. W mojej ocenie 
opisane zjawisko prowadzi do stopniowego umniej-
szania roli, jaką powinna odgrywać dyskusja, o której 
mowa w art. 11 pkt 10 oraz art. 17 pkt 9 u.p.z.p., w de-
cydowaniu o wykorzystaniu przestrzeni. Wydaje się, 
że nieprawidłowemu organizowaniu przedmiotowej 
dyskusji publicznej sprzyja brak określenia jej formy 
w przepisach prawa, na co zwrócił uwagę Wojewódzki 
Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie w jednym ze 
swoich orzeczeń, podkreślając, że ustawa o planowa-

 32 K. Barańska, W kierunku partycypacji – kilka uwag na temat 
kierunków reformy planowania i zagospodarowania prze-
strzennego w perspektywie rozwoju lokalnego (w:) I. Zachariasz 
(red.), Kierunki…, dz. cyt., s. 63.

Możliwość poznania założeń projektów aktów 
planistycznych oraz zgłoszenia własnych propozycji 
rozwiązań przestrzennych zwiększa skuteczność 
metody gospodarowania przestrzenią wybranej 
przez organy administracji publicznej.
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niu i zagospodarowaniu przestrzennym „nie definiuje 
pojęcia publicznej dyskusji i nie przewiduje dla niej 
jakiejś szczególnie określonej formuły. Ustawa nie 
zawiera bliższego określenia zasad przeprowadzania 
dyskusji publicznej”33.

Po drugie, zgodnie z art. 7 u.p.z.p. rozstrzygnię-
cia organu wykonawczego jednostki samorządu te-
rytorialnego o nieuwzględnieniu wniosków i uwag 
dotyczących aktów planistycznych nie podlegają za-
skarżeniu do sądu administracyjnego. Jak wskazał 

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w jednym ze swo-
ich orzeczeń: „Ustawodawca wyraźne wyłączył więc 
możliwości weryfikacji rozstrzygnięć, co uniemożliwia 
poszukiwanie podstaw do odpowiedniego stosowania 
przepisów k.p.a. w zakresie środków odwoławczych 
od decyzji administracyjnych i postanowień w pro-
cedurach sporządzania projektów planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa, studium 
gminnego oraz miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Możliwość zaskarżania działań 
planistycznych powstaje dopiero po podjęciu uchwał 
w sprawie wymienionych wyżej aktów”34. Na tym tle 
można wyrazić pogląd, że wspomniana wcześniej re-
guła względnej skuteczności wniosków i uwag wpływa 
na obniżenie znaczenia zasady partycypacji społecznej 
w planowaniu przestrzennym, gdyż skutkuje powsta-
niem powszechnego przekonania o braku celowości 
włączania się członków wspólnoty żyjącej na danym 
obszarze w gospodarowanie przestrzenią.

 33 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r., II SA/
Kr 29/07.

 34 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 września 
2008 r., II SAB/Go 16/08.

Po trzecie, organy administracji publicznej, po-
strzegając omówione dotychczas przejawy zasady 
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzen-
nym jedynie jako ograniczenie posiadanego władz-
twa planistycznego, często rezygnują ze słusznych czy 
potrzebnych, ale kontrowersyjnych bądź uciążliwych 
społecznie rozwiązań planistycznych na rzecz działań, 
które można określić jako zachowawcze. Spodziewa-
jąc się wpływu znacznej liczby wniosków i uwag oraz 
pojawienia się ewentualnych sporów sądowoadmini-

stracyjnych z właścicielami nieruchomości położo-
nych na okreś lonych obszarach, organy administracji 
publicznej w wielu wypadkach porzucają zamiary 
wykorzystania walorów przestrzeni – ekonomicznych, 
architektonicznych czy krajobrazowych – działając 
tym samym w sposób nieracjonalny i nieefektywny. 
Nie sposób zaprzeczyć, że prowadzi to często do utra-
ty szansy na poprawę warunków rozwoju społeczno-
-gospodarczego terenu.

Po czwarte, wydaje się, że wbrew postulatowi ochro-
ny bezpieczeństwa prawnego istniejący w wielu jed-
nostkach samorządu terytorialnego brak rzetelnych 
informacji na temat treści studium i planu miejscowe-
go sprzyja powstawaniu nieufności wobec zamierzeń 
planistycznych organów administracji publicznej. 
Z tej przyczyny posługiwanie się przez organy gminy 
indywidualnymi decyzjami o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 
ust. 2 u.p.z.p., jest zgodnie krytykowane w piśmienni-
ctwie35. Podkreśla się zwłaszcza, że wskazane decyzje 
przyczyniają się do powstania chaosu przestrzennego 

 35 J. Sołtys, Rola planowania przestrzennego w realizacji roz-
woju zrównoważonego (w:) E. Toczyska (red.), Planowanie 

Brak rzetelnych informacji na temat treści 
studium i planu miejscowego sprzyja powstawaniu 
nieufności wobec zamierzeń planistycznych 
organów administracji publicznej.
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i naruszania zasad gospodarowania przestrzenią36. 
Stąd za niepokojące należy uznać dane zawarte w ra-
portach dotyczących stanu zagospodarowania polskiej 
przestrzeni, zgodnie z którymi tylko w 2012 r. wydano 
142,7 tys. decyzji o warunkach zabudowy37.

Podsumowanie
Podsumowując poczynione spostrzeżenia, trzeba 

podkreślić, że we wszystkich aktach prawnych omó-
wionych w toku wywodu przewidziano gwarancje re-
alizacji zasady partycypacji społecznej w planowaniu 
przestrzennym. Znamienne jest, że nie mają one jed-
nolitego charakteru. Z jednej strony są to obowiązki 
spoczywające na organach administracji publicznej, 
w tym zwłaszcza konieczność ogłoszenia o przystąpie-
niu do sporządzania projektu aktu planistycznego oraz 
powinność wyłożenia projektu do wglądu i podania 
stosownej informacji do wiadomości publicznej. Jed-
nocześnie są to uprawnienia przyznawane podmiotom 
prawa, mające zapewniać rzeczywisty udział czynnika 
społecznego w gospodarowaniu przestrzenią. I tak, 
należy wyróżnić prawo wniesienia zarzutów wobec 
rozwiązań planistycznych, przewidziane w rozporzą-
dzeniu o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli 
z 1928 r. i w dekrecie o planowym zagospodarowaniu 
przestrzennym kraju z 1946 r., prawo wniesienia prote-
stu lub zarzutu wynikające z ustawy o zagospodarowa-
niu przestrzennym z 1994 r., a także prawo zgłoszenia 
uwag i wniosków przewidziane poprzednio w ustawach 
o planowaniu przestrzennym z 1961 r. i z 1984 r., jak 
również w obowiązującej obecnie ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. 

Na tym tle można dostrzec, iż wbrew teoretycznym 
założeniom omawiana zasada nie funkcjonuje pra-
widłowo w praktyce gospodarowania przestrzenią. 
Spośród wielu przyczyn istniejącego stanu rzeczy na 
szczególną uwagę zasługuje rezygnacja przez ustawo-

przestrzenne w rozwoju zrównoważonym. Inspiracje i dobre 
praktyki Ecoregionu, cz. 1, Gdańsk 2012, s. 39.

 36 M. Nowak, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu – instrument czy wyłącznie bariera rozwoju?, 
„Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 2 (48), s. 80.

 37 P. Śleszyński, Analiza ogólnokrajowa (w:) A. Deręgowska i in., 
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach 
w 2012 roku, Warszawa 2014, s. 33.

dawcę z instytucji zarzutów, których uwzględnienie 
bądź odrzucenie następowało w drodze uchwały rady 
gminy podlegającej zaskarżeniu do sądu administra-
cyjnego – na rzecz wniosków i uwag, a więc narzędzi 
pozbawionych przymiotu zaskarżalności. Negatywnie 
należy ocenić również przyjmowanie przez organy 
gminy i województwa postawy charakteryzującej się 
brakiem dbałości o właściwe wypełnienie wspomnia-
nych wcześniej obowiązków, skutkujące powstaniem 
powszechnego przekonania o niecelowości włączania 
się członków wspólnoty żyjącej na danym obszarze 
w gospodarowanie przestrzenią przez organy admi-
nistracji publicznej.
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