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Abstract: The main aim of this article is to demonstrate the errors and misstatements of the Polish spatial 
policy and landscape associated to local land use planning and propose solutions that would allow these 
problems are removed. He is betting in addition that the landscape policy should be a part of the spatial policy. 
First, therefore, is as conditions associated with the creation in Poland of a strong spatial chaos and conse-
quences of different kinds, which this chaos is generating (environmental, social, economic), then implement-
ing solutions is being called for, mainly of spatial planning legislative, supposed to improve the space and the 
landscape. 
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Wprowadzenie 

Głównym celem artykułu jest wykazanie błędów polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej zwią-
zanych z planowaniem przestrzennym na poziomie lokalnym (tj. miast, gmin i ich części) oraz zapropono-
wanie rozwiązań, które błędy te pozwalałaby usunąć. Zakłada się przy tym, że polityka krajobrazowa 
powinna być częścią polityki przestrzennej. Najpierw przedstawiono uwarunkowania związane z powsta-
niem w Polsce silnego chaosu przestrzennego i skutków różnego rodzaju, które chaos ten generuje 
(środowiskowych, społecznych, ekonomicznych), a następnie zaproponowano wprowadzenie rozwiązań, 
głównie legislacyjnych, mających poprawić stan przestrzeni i krajobrazu. 
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Metody badań i źródła danych 

Artykuł w części empirycznej bazuje na danych z corocznych raportów Instytutu Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania PAN dotyczących planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, 
wykonywanych od 2005 r. dla ministerstw odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną (m.in. Śle-
szyński 2007, Śleszyński, Solon 2010, Śleszyński et al. 2012, Śleszyński et al. 2015a). Są one kontynu-
acją monitoringu, zapoczątkowanego ponad dekadę wcześniej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej  
i Mieszkalnictwa (Anusz 2003). Raporty IGiPZ PAN są obecnie w zasadzie jedynym tak wyczerpującym 
materiałem źródłowo-analitycznym dotyczącym stanu zaawansowania prac planistycznych we wszyst-
kich gminach w Polsce oraz cech charakteryzujących obowiązujące i projektowane w całym kraju doku-
menty planistyczne (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). 

Wspomniane raporty bazują na materiale ankietowym zbieranym według jednolitej metodologii we 
wszystkich gminach w Polsce w ramach corocznego Programu Badań Statystycznych statystyki publicz-
nej GUS. Dane dotyczące stanu zaawansowania prac planistycznych są zbierane i wypełniane poprzez 
portal internetowy przez urzędników gminnych odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w urzę-
dach miast i gmin. Formularz sprawozdawczy jest dostępny na stronach GUS 
(http://form.stat.gov.pl/formularze/2015/passive/PZP-1.pdf). 

Oprócz danych statystycznych, na potrzeby kolejnych raportów w IGiPZ PAN wielokrotnie prowa-
dzono własne badania z tym związane, głównie metodami ankietowymi, a także starano się rozpozna-
wać różnorodne uwarunkowania, związane z procesem planistycznym (Śleszyński 2006, 2007, Komor-
nicki, Śleszyński 2008). 

W niniejszym artykule oparto się też na danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS. 
Szczegółowe założenia do obliczeń chłonności demograficznej (ryc. 5 w podrozdziale dotyczącym eko-
nomicznych skutków niekontrolowanego osadnictwa) przedstawiono w raporcie IGiPZ PAN za 2014 r. 
(Śleszyński i in. 2015a). 

Przyczyny chaosu przestrzennego w Polsce 

Najogólniejszą przyczyną chaosu przestrzennego w Polsce jest złe gospodarowanie przestrzenią, co  
z kolei wynika z uwarunkowań zarówno historycznych, jak i współczesnych. Przyczyny historyczne wynikają 
z tradycji osadniczych (silne rozdrobnienie osadnicze, zwłaszcza w byłym Królestwie Kongresowym i Galicji, 
nieskoordynowany i chaotyczny rozwój miast), rabunkowej polityki państw zaborczych w XIX w. oraz  
w czasie dwóch wojen XX w., ekstensywnej i szkodliwej dla środowiska gospodarki w całym okresie PRL  
(w tym silnego uprzemysłowienia). Szczególnie te ostatnie przyczyny były już przedmiotem silnej krytyki, 
jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku (Kassenberg, Rolewicz 1985). Przyczyny współczesne najogólniej 
podzielić można na prawno-planistyczne, modernizacyjne oraz psychologiczno-społeczne. 

Przyczyny prawno-planistyczne 

Przyczyny prawne wynikają wprost ze źle skonstruowanej obowiązującej ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. (Ustawa… 2003), jak też związanego z nią orzecznictwa. 
Podstawowym dokumentem lokalnego prawa miejscowego jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, którego sporządzenie jest obligatoryjne tylko w szczególnych przypadkach, na mocy 
innego dokumentu – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które 
już aktem prawa miejscowego nie jest. W praktyce uchwalanie studium, a zwłaszcza sporządzanie 
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planów miejscowych, trwa bardzo długo i nie zapewnia pożądanego kształtowania ładu przestrzennego, 
z uwagi choćby na napór inwestycyjny. Tymczasem nowa zabudowa, rozbudowa, modernizacje itd. są 
realizowane dla około połowy ich liczby na podstawie decyzji lokalizacyjnych, w największym stopniu 
przyczyniając się do chaosu przestrzennego. 

Coroczne raporty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (m.in. Śleszyński et al. 
2007, Śleszyński, Solon 2010, Śleszyński et al. 2012, Śleszyński et al. 2015a) wskazują na wiele problemów 
i patologii, związanych z planowaniem przestrzennym na poziomie lokalnym. Są to w szczególności: 

– zbyt rozrzutna gospodarka terenowa samorządów, w efekcie której aż na około 13% powierzchni 
terenów wskazanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
(studia gminne) dopuszcza się zabudowę różnego rodzaju (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna), 
przy stosunkowo niskim udziale terenów usług publicznych – (Tabela 1, Ryc. 1); 

 
Tabela 1. Wybrane wskaźniki zaawansowania prac planistycznych w gminach w 2012 i 2013 
Table 1. Selected indicators of the spatial planning progress in communes, 2012-2013 
 

Wskaźnik Jednostka Wartość 
2012 2013 

Udział gmin ze studium uikzp w trakcie aktualizacji % 33.5 33.0 
Wskazania studiów uikzp do zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze tys. ha 403 421 

Tereny w studiach uikzp z dopuszczoną zabudową mieszkaniową (bez zagrodowej) tys. ha 2 411 2 341 
% 13.1 12.5 

Liczba planów miejscowych szt. 41 748 43 628 
w tym sporządzonych na podstawie ustawy z 2003 r. % 47.5 50.6 

Powierzchnia objęta planami miejscowymi tys. ha 8 744 8 951 
% 28.0 28.6 

Przeciętna powierzchnia planu ha 209 205 
Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (narastająco do końca 
danego roku) tys. ha 539.9 510.9 
Udział powierzchni odrolnionej i odlesionej (w powierzchni kraju) % 1.93 1.85 
Powierzchnia przewidziana pod funkcje zabudowy w planach miejscowych ogółem  tys. ha 1 782 1 831 
w tym zabudowa wielorodzinna tys. ha 103 109 
w tym zabudowa jednorodzinna tys. ha 1 120 1 151 
w tym zabudowa zagrodowa tys. ha 559 571 
Powierzchnia przewidziana pod funkcje usług publicznych tys. ha 82.2 84.6 
Koszty sporządzenia planów miejscowych w przeliczeniu na 1 ha zł 4 007 3 641 
Prognozowane dochody (według „ocen skutków sporządzenia  
planów miejscowych”) mln zł 34 747 34 854 
Prognozowane wydatki (j.w.) mln zł 66 257 66 799 
Zrealizowane dochody (j.w.) mln zł 6 460 6 610 
Zrealizowane wydatki (j.w.) mln zł 9 906 10 103 
Saldo prognozowanych dochodów i wydatków (j.w.) mln zł -31 509 -31 945 
Saldo zrealizowanych dochodów i wydatków (j.w.) mln zł -3 446 -3 493 
Liczba projektowanych planów miejscowych szt. 8 468 8 348 
Udział projektowanych planów, których sporządzanie trwa ponad 3 lata % 29.6 32.2 
Powierzchnia projektowanych planów miejscowych tys. ha 2 607 2 412 
Powierzchnia projektowanych planów miejscowych  
(na planach już istniejących) % 39.5 41.2 
Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tys. 22.6 21.8 
Liczba decyzji o warunkach zabudowy mieszkaniowej tys. 89.0 78.6 

Źródło: P. Śleszyński i in. 2015a; Source: P. Śleszyński et al. 2015a 
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Ryc. 1. Struktura przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin na koniec 2013 r. Źródło: P. Śleszyński i in. 2015a 
Fig. 1. The structure of the destination areas in the study of conditions and directions of spatial development of 
communes at the end of 2013. Source: P. Śleszyński et al. 2015 

 
– niejednolita polityka samorządów odnośnie wskazywania w studiach gminnych terenów do obliga-

toryjnego i fakultatywnego pokrycia planami miejscowymi, w tym drastyczne różnice w tym zakresie  
i generalnie zbyt niskie udziały tego typu powierzchni w gminach najbardziej narażonych na chaos prze-
strzenny w wyniku presji inwestycyjnej (strefy podmiejskie ośrodków różnego rzędu, obszary z rozwijają-
cą się funkcją turystyczną, korytarze transportowe i in.); 

– niewystarczające pokrycie planistyczne kraju, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych i urbani-
zujących się, przy bardzo wolnym przyroście tego wskaźnika w ostatnich latach (wzrost z 17.2 do 28.6% 
powierzchni kraju w latach 2004-2014); 

– zła struktura wielkościowa planów miejscowych, przy często ich niewielkiej przeciętnej powierzchni 
(według szacunków, około 10% planów ma powierzchnię poniżej 1 ha); 

– brak zapewnienia właściwego kształtowania dla większych obszarów funkcjonalnych (zespoły 
osadnicze, wsie, jednostki morfologiczno-krajobrazowe, dzielnice podstawowe itd.); 

– drastycznie przeszacowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w planach miej-
scowych – 1.1 mln ha (około 4% powierzchni kraju – przy wspomnianym wskaźniku pokrycia planistycz-
nego na poziomie 1/3 powierzchni kraju); 

– bardzo wolna procedura sporządzania planów miejscowych – przeciętnie 2-3 lata dla dokumentu, 
przy równocześnie bardzo wysokich kosztach jednostkowych (przeciętnie 3.5-4 tys. zł na 1 ha planu 
miejscowego); 

– dezaktualizacja dużej części planów miejscowych – w 2013 r. tylko połowa z nich była sporządzona 
na podstawie ustawy z 2003 r., pozostałe – na podstawie ustawy z 1994 r.; 

– bardzo wysoka liczba decyzji lokalizacyjnych (inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy 
– tzw. „wuzetek”) przy drastycznie niskim udziale decyzji odmownych (poniżej 5%); 

– niezrównoważona finansowa gospodarka przestrzenna gmin, związana z niskimi wpływami wsku-
tek uchwalenia planów miejscowych (wzrost podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckie i in.) i wyso-
kimi kosztami w tym zakresie (wykup gruntów, budowa infrastruktury, w tym dróg, kanalizacji itd.). 
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Przyczyny modernizacyjne 

Zmiany w krajobrazie następują z powodu rozlicznych działań inwestycyjnych człowieka, a te wyni-
kają wprost z szerokich zmian cywilizacyjnych, związanych zwłaszcza z rozwojem osadnictwa. W Polsce 
od około 2000 r. nastąpił silny boom mieszkaniowy, u którego przyczyn leżały (Śleszyński 2014a): po-
prawa warunków materialnych (dochodów) części społeczeństwa, wzrost aspiracji bytowych przy niskim 
stanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, chęć poprawy warunków otoczenia, w tym środowiska przy-
rodniczego, wchodzenie w dojrzałość społeczną i na rynek pracy wyżu demograficznego z lat 1974-1985. 
Temu popytowi wyszła naprzeciw szeroka akcja kredytowa banków, związana ze spadkiem inflacji oraz 
obniżeniem stóp procentowych, przez co zakup mieszkania stał się możliwy dla większej niż dotychczas 
części społeczeństwa. Najwięcej mieszkań do użytku oddano w latach 2003 oraz 2008-2009 – powyżej 
160 tys. rocznie (ryc. 2), ale także w innych okresach po 2000 r. tempo inwestycyjne było bardzo wyso-
kie. Szacuje się, że poza dużymi miastami, największa część tego przyrostu przypadła na strefy pod-
miejskie (ryc. 3). W latach 2002-2011 oddano do użytku 1765 tys. mieszkań, z których 26.9% przypadło 
na strefy podmiejskie miast liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców. Spośród tych stref, największą 
relatywną dynamikę zabudowy odnotowały obszary leżące wokół miast wojewódzkich, gdyż oddano tam 
do użytku przeciętnie około 80 mieszkań na 1000 mieszkańców. Oznacza to, że mniej więcej co 3 lub co 
4 rodzina mieszkająca w otoczeniu tych miast mieszka w nowo wybudowanym lokalu, najczęściej domu 
jednorodzinnym. 

 

 

Ryc. 2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce w latach 1995-2014. 
Źródło: na podstawie danych GUS 
Fig. 2. The number of dwellings completed in Poland, 1995-2014. 
Source: based on the CSO data 

 
Najsilniejszy boom inwestycyjny nastąpił w okresie wchodzenia w życie nowej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., w tym przy równoczesnym ustawowym utraceniu ważno-
ści tzw. starych planów miejscowych, uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. Nowa zabudowa powstawa-
ła najczęściej na podstawie decyzji lokalizacyjnych, wydawanych dla gruntów o różnym statusie i uzbro-
jeniu terenu. W wyniku tych procesów, w Polsce dokonało się silne rozproszenie zabudowy, skutkujące 
m.in. trwałym w perspektywie wielu nadchodzących dekad chaosem przestrzennym. 
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Ryc. 3. Struktura mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2014 w Polsce według kategorii obszarów 
Szczegółowe objaśnienia kategorii obszarów: A – rdzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw;  
B – strefy zewnętrzne Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw; C – rdzenie obszarów funkcjonalnych 
miast subregionalnych; D – strefy zewnętrzne obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych; E – miasta-ośrodki 
wielofunkcyjne; F – gminy z rozwiniętą funkcją transportową; G – gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolni-
czych (turystyka oraz funkcje wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy); H – gminy z intensywnie rozwi-
niętą funkcją rolniczą; I – gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą; J – gminy ekstensywnie zagospodaro-
wane (funkcje leśne, ochrony przyrody). 
Źródło: na podstawie danych GUS 
Fig. 3. The structure of the dwellings completed in Poland, 2002-2014 by the category areas 
Detailed explanations of category areas: A – cores of Functional Urban Areas voivodship capitals; B – the outer 
zones of Functional Urban Areas voivodship capitals; C – cores of the functional areas of subregional cities; D – the 
outer zones functional areas of subregional cities; E – multifunctional centers; F – communes with developed 
transport function; G – communes with other developed non-agricultural functions (tourism and large-format func-
tions, including mining); H – communes with intensively developed agricultural function; I – communes with moder-
ately developed agricultural function; J – extensively developed communes (forestry, nature conservation). 
Source: based on CSO data 

 
Biorąc pod uwagę trendy demograficzne i częściowe zaspokojenie popytu mieszkaniowego, w dają-

cej się przewidzieć przyszłości trudno spodziewać się bardziej wzmożonego ruchu inwestycyjnego. 
Zabudowa terenów podmiejskich będzie postępowała, ale prawdopodobnie już nie tak intensywnie. 
Można natomiast spodziewać się popytu na tzw. drugie domy, co wiąże się zarówno ze wzrostem zna-
czenia rekreacji w zachowaniach społecznych, jak też stopniową poprawą dostępności przestrzennej 
regionów dotychczas peryferyjnych, a posiadających wysokie walory krajobrazowe (Kistowski, Śleszyń-
ski 2010, Komornicki et al. 2010). 

Przyczyny psychologiczno-społeczne 

Wśród czynników powodujących chaos przestrzenny i degradację krajobrazu wymieniana jest czę-
sto niska świadomość społeczna (Kajdanek 2012). W innym popularnym, ale dobrze odzwierciedlającym 
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istotę rzeczy tekście pisano (Śleszyński 2014a), że „atrofia społeczna, chaos moralny i zawodowa byle-
jakość mają swoje odzwierciedlenie w przestrzeni, w której człowiek żyje. Koreluje z tym i sprzyja umiło-
wana sarmacka wolność i sobiepaństwo. Przebrzmiewają rozbiorowy, wojenny oraz peerelowski spryt 
 i zaradność, przez niektórych zwany kapitałem adaptacyjnym”. 

Przyczyny świadomościowe i psychospołeczne są wciąż niedoceniane jako praprzyczyny chaosu 
urbanistycznego. Wynika to zapewne z proporcji: tylko kilka procent społeczeństwa, głównie bardziej 
interesującego się urbanistyką i ochroną środowiska, zdaje sobie z tego sprawę. Świadomość ta nie jest 
też ściśle skorelowana z ogólną edukacją społeczeństwa, bowiem wśród polskich (i nie tylko zresztą) elit 
decyzyjnych, kulturalnych, itd. można spotkać wiele przykładów nonszalanckiego podejścia do prze-
strzeni, czy nawet bezguścia. Podstawowym kryterium jest tu także stosunek do prawa własności, zgod-
nie z którym jest to dobro nadrzędne, stojące ponad interesem grupowym, czy publicznym. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, a w teorii urbanistyki i zagospodarowania przestrzen-
nego brak jest spójnej koncepcji, która w sposób zadowalający wyjaśniałaby relacje pomiędzy stanem 
zaspokojenia potrzeb a ładem przestrzennym. Dlatego w sposób modelowy starano się opisać to za-
gadnienie poprzez implementację koncepcji hierarchii potrzeb (Maslow 1954) do procesów zagospoda-
rowania przestrzennego (Śleszyński 2011). 

Istotą koncepcji hierarchii potrzeb jest to, że kolejne potrzeby wyższego rzędu stają się odczuwalne 
dopiero wtedy, gdy potrzeby je poprzedzające, czyli niższego rzędu, zostaną w jakiś sposób zaspokojo-
ne. Przy tym w omawianej koncepcji potrzeby zostały zhierarchizowane począwszy od tych związanych 
z istnieniem (fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne – przynależności i miłości) do wzrostowych, czyli 
związanych z rozwojem (samo urzeczywistnienie i samorealizacja, wiedza i rozumienie świata, potrzeby 
estetyczne). 

W implementacji koncepcji A. Maslowa założono, że poszczególne poziomy psychospołeczne moż-
na odnieść do zagospodarowania przestrzennego (ryc. 4). Wynika to z faktu, że właściwe zagospodaro-
wanie przestrzenne, zarówno w aspekcie morfologicznym, jak też funkcjonalnym, jest warunkiem ko-
niecznym do spełniania potrzeb człowieka. Aspekt morfologiczny powiązano z możliwościami zaspoko-
jenia konkretnych potrzeb, wynikających z piramidy Maslowa. Potrzebom fizjologicznym, związanym  
z istnieniem biologicznym człowieka przyporządkowano stan infrastruktury, determinującej warunki 
bytowe i każdą działalność człowieka. Kolejne wyższe poziomy tworzą: dostępność przestrzenna (po-
trzeby bezpieczeństwa), organizacja terytorialna (potrzeby przynależności), hierarchia funkcjonalna 
(potrzeby uznania) i na samym szczycie hierarchii – ład przestrzenny i estetyka otoczenia (potrzeby 
samorealizacji). Im wyżej w hierarchii, tym większą rolę odgrywa aspekt funkcjonalny. 

Zaadaptowana hierarchia potrzeb A. Maslowa tłumaczy, dlaczego różne społeczeństwa przykładają 
większą lub mniejszą wagę do poszczególnych cech zagospodarowania przestrzennego na ich różnych 
poziomach. Na przykład wartości estetyczne znajdujące się na samej górze piramidy potrzeb, będą 
brane pod uwagę dopiero wtedy, gdy zaspokojone zostaną inne potrzeby niższego rzędu. Zapropono-
wana koncepcja tłumaczy zatem, dlaczego społeczeństwa stojące na niskim poziomie rozwoju nie przy-
kładają zbyt dużej wagi do wyglądu otoczenia i krajobrazu: są one zaprzątnięte bardziej palącymi po-
trzebami egzystencjalnymi. Dla Polski wypływa stąd pesymistyczny wniosek, że sprawy gospodarki 
przestrzennej i ochrony krajobrazu tak długo nie będą priorytetowe lub co najmniej istotne w świadomo-
ści społecznej, dopóki kraj nasz nie upora się z zapóźnieniem cywilizacyjno-infrastrukturalnym, w tym 
zwłaszcza zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, dostępności komunikacyjnej, itp. 
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Ryc. 4. Adaptacja koncepcji hierarchii potrzeb A. Maslowa (1954) do zagospodarowania przestrzennego.  
Źródło: P. Śleszyński 2011, rozszerzone 
Fig. 4. Adaptation of the concept of Maslow's (1954) hierarchy of needs for spatial organization.  
Source: P. Śleszyński 2011, extended 

 
Ład przestrzenny jest zatem swoistą emanacją ładu społecznego. W warunkach obserwowanej  

w Polsce atrofii społecznej, w tym regresu więzi międzyludzkich i niskiego kapitału społecznego, a także 
– nie ma co ukrywać – silnego konfliktu politycznego o często ideologicznym podłożu, przekładającego 
się na wiele sfer życia społecznego, trudno się spodziewać, aby sprawy estetyczne stały się dla społe-
czeństwa pierwszorzędne.  

Ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego 

Skutki chaosu przestrzennego powodują rozliczne straty środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Te 
ostanie wymieniono w ‘Raporcie o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urba-
nizacji w Polsce’, opracowanym przez ekspertów Fundacji na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kancela-
rii Prezydenta RP, Konfederacji Lewiatan oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
jesienią 2013 r. dla Premiera RP i przesłanym do wiadomości do innych najwyższych władz państwowych 
(Kowalewski et al. 2014). W raporcie tym ostrzega się, że skutki żywiołowej urbanizacji i chaosu przestrzen-
nego generują olbrzymie, wielomiliardowe i nieuzasadnione koszty dla polskich rodzin, przedsiębiorstw, 
samorządów oraz budżetu państwa, co staje się coraz poważniejszą barierą dla rozwoju kraju: 

A. Koszty związane z wyznaczeniem zbyt dużych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Są to 
koszty wykupu gruntów pod drogi oraz koszty budowy infrastruktury technicznej na terenach, które nigdy 
nie będą zabudowane, na skutek wielokrotnie przeszacowanego bilansu potrzeb terenowych, szacowa-
nego w samych tylko planach miejscowych na zasiedlenie dla około 60 mln osób (tabela 2, ryc. 5, 6). 
Wynoszą one: 40-59 mld zł (według szacunku Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN w 2011 r.), 67 mld zł (według danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej/GUS z ankiet gminnych nt. prognozowanych skutków uchwalenia planów miejscowych według 
stanu z końca 2012 r.) oraz 129 mld zł (według tzw. Raportu Olbrysz, Koziński 2011). Grozi to bankruc-
twem wielu gmin i stanowi zagrożenie dla stabilności finansów publicznych w skali całego kraju. Wiado-
mo również, że są już pierwsze pozwy sądowe składane przez właścicieli nieruchomości o stwierdzenie 
wykupu gruntów pod drogi przez gminy wartości setek milionów złotych (Mikuła 2014). 
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Frapujące jest, że pomimo posiadania wiedzy o bardzo dużej podaży gruntów, udokumentowanej 
m.in. w corocznych Raportach IGiPZ PAN, kilka lat temu na mocy ustawy (ustawa z dnia 19 grudnia 
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) ‘odrolniono’ automatycznie wszystkie 
tereny rolne w miastach. Przeciwko temu protestowało środowisko naukowo-eksperckie, zwracając 
uwagę na niebezpieczeństwo dalszego rozpraszania zabudowy. Te argumenty przekonały także ówcze-
snego Prezydenta – Lecha Kaczyńskiego, jednak jego weto było nieskuteczne. Szczęśliwie, w 2014 r. 
wycofano się z tej regulacji.  

B. Utrata renty planistycznej. Bardzo niskie są wpływy z opłat planistycznych, podatków oraz opłat ad-
iacenckich. Te ostatnie, według danych MTBiGM/GUS na koniec 2012 r. są prognozowane przez samorzą-
dy na poziomie 8.0 mld zł, ale ich wykonanie wyniosło zaledwie 452 mln zł (Śleszyński 2015a). Równocze-
śnie w latach 2004-2012 w planach miejscowych zmieniono przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierol-
nicze dla 545 tys. ha, co oznacza odpowiednio wysoką presję inwestycyjną. Są gminy  
w strefach podmiejskich miast, w których w ten sposób przekształcono ponad 10% powierzchni gmin (Śle-
szyński et al. 2012). W efekcie dominująca część renty planistycznej w postaci głównie opłat adiacenckich 
nie trafia do kas gmin, ale stanowi dochód właścicieli gruntów, często w wyniku działań spekulacyjnych. 

 
Tabela 2. Zestawienie szacunków chłonności demograficznej w Polsce według kategorii obszarów i różnych metod 
oszacowania (stan dokumentów planistycznych na koniec 2013 r.) 
Table 2. Smmary of demographic estimates absorbency in Poland by category areas and different methods to 
estimate (the state planning documents at the end of 2013) 
 

Kategoria gmin Według studiów gminnych Według planów miejscowych 

 wg danych 
z 1579 gmin 

dla całego kraju  
(z doszacowaniem) 

wg przeznaczenia 
terenów  

mieszkaniowych 
w planach  

miejscowych 

wg  
odrolnień 

 w tys. mieszkańców 
Rdzenie MOF stolic województw 11 444 13 805 4 168 226 
Strefy zewnętrzne MOF 16 601 20 937 11 699 3 278 
Rdzenie subregionalne 6 573 7 556 3 561 2 809 
Strefy zewnętrzne miast subregionalnych 8 859 11 150 6 349 1 452 
Miasta - ośrodki wielofunkcyjne 7 371 8 664 3 933 1 107 
Gminy z funkcją transportową 7 587 8 793 3 347 624 
Gminy o rozwiniętych funkcjach  
pozarolniczych (gł. turystyka) 10 942 13 856 5 369 624 
Gminy z intensywnie rozwiniętą funkcją  
rolniczą 18 311 19 679 4 426 617 
Gminy z umiarkowanie rozwiniętą  
funkcją rolniczą 23 432 30 780 12 394 494 
Gminy ekstensywnie zagospodarowane  
(lasy, ochrona przyrody) 6 165 7 734 3 168 297 
Polska ogółem 117 285 143 375 58 414 11 528 

Uwaga: dane dla studiów gminnych i planów miejscowych nie pokazują, jaki jest w tych szacunkach udział terenów już zabudowanych. 
Minimalna wartość dla nowych terenów inwestycyjnych jest wykazana w kolumnie „wg odrolnień”. Źródło: Śleszyński i in. 2015a 

Note: the data for the municipal study and local plans do not show what is in these estimates share already built-up areas. The mini-
mum value for new investment areas is shown in the column „according to de-agriculturalization”. Source: Śleszyński et al. 2015a 
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Ryc. 5. Krotność chłonności demograficznej według zapisów planów miejscowych w stosunku do zameldowanej 
liczby mieszkańców (2013).  
Źródło: Śleszyński i in. 2015a 
Fig. 5. Multiplicity of the demographic absorbency according to assignation of the local plans in relation to population 
registered, 2013.  
Source: Śleszyński et al. 2015a 



Błędy polskiej polityki przestrzennej... 37 

 
Ryc. 6. Chłonność demograficzna w 2013 r., na podstawie planów miejscowych według kategorii funkcjonalnych 
gmin (dane z 1976 gmin spośród 2479 ogółem). Źródło: Śleszyński i in. 2015a 
Fig. 6. Demographic absorption in 2013. On the basis of local plans according to functional categories of areas 
(based on 1976 communes with total 2479). Source: Śleszyński et al. 2015a 
 

C. Koszty zniszczeń zabudowy i infrastruktury na terenach do tego nienadających się lub przewi-
dzianych pod inne funkcje. Problem ten dotyczy zwłaszcza terenów zagrożonych powodzią (koszty 
ostatniej wielkiej powodzi w 2012 r. przekroczyły 12 mld zł), a także podtopieniami i osuwiskami. Według 
map zamieszczonych w obowiązującej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  
w niektórych powiatach ponad 30% mieszkańców może być zagrożonych powodzią lub podtopieniami, 
gdyż zabudowa została zrealizowana w dolinach rzek oraz na obszarach podmokłych. 

D. Wysokie koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej. Chaotyczna i rozproszona zabu-
dowa oznacza wyższe koszty budowy i eksploatacji sieci infrastrukturalnych (drogowych, kanalizacyj-
nych, wodociągowych, ciepłowniczych itd.). Nadmiernie rozproszona zabudowa wymaga utrzymania 
nieracjonalnie większej liczby placówek usługowych (szkół, ośrodków zdrowia itd.). Według wyliczeń 
(Koziński 2012), koszt obsługi działek budowalnych przy zabudowie zwartej i rozproszonej może różnić 
się nawet ponad stukrotnie. 

E. Nadmierne koszty transportu. Następuje wydłużanie dojazdów do pracy i usług, generujące straty 
czasu (oszacowane na 610 mln osobogodzin rocznie) oraz zwiększenie zużycia paliwa. Łączne koszty  
w Raporcie oszacowano na 34 mld zł rocznie, znane są też odrębne wyliczenia dla dużych aglomeracji, 
w tym Warszawy na poziomie 1-2 mld zł rocznie (Śleszyński 2012). Równocześnie przy rozproszonym 
osadnictwie komunikacja zbiorowa jest nieefektywna, co w konsekwencji zmusza do rozrostu indywidu-
alnej motoryzacji, a dalej nasilenia ruchu na drogach i wzrostu liczby wypadków. Brak jest możliwości 
obsługi rosnącego natężenia ruchu samochodowego i postępuje coraz silniejsza kongestia ruchu (zatło-
czenie, „korki”). Zła dostępność przestrzenna i czasowa odbija się szczególnie negatywnie na życiu 
rodzinnym, powodując też zanik społecznych kontaktów oraz ogranicza możliwości skorzystania z usług. 
Zmęczenie podróżą skutkuje niższą wydajnością pracy. 

F. Koszt ryzyka inwestycyjnego. Jest to efekt braku stabilności planistycznej i użytkowej terenów 
oraz narastające potencjalne trudności lokalizacyjne dla inwestycji.  
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G. Ryzyko ‘bańki spekulacyjnej’ na rynku nieruchomości oraz zawyżone koszty wykupu gruntów 
pod inwestycje publiczne. Nadmierne rozmiary terenów zaplanowanych pod zabudowę tworzą ‘wirtualny’ 
rynek nieruchomości i w opinii ekonomistów swoistą ‘bańkę spekulacyjną’, szacowaną na 500-600 mld zł 
(Koziński 2012). 

H. Koszty ograniczenia napływu inwestorów, czyli utraconych korzyści. Można by tych inwestorów 
pozyskać, gdyby zasoby przestrzenne zostały racjonalnie zagospodarowane oraz były właściwie wyko-
rzystane dla zwiększania walorów lokalizacyjnych. Tymczasem chaos przestrzenny odstrasza potencjal-
nych inwestorów. 

Skala zachodzących zmian i problemów jest tak duża, że niektórzy autorzy na określenie negatyw-
nych zmian przestrzennych używają pojęcia „eksterminacja krajobrazu” (Kistowski 2010a). Pomimo że te 
negatywne zjawiska i procesy są już dobrze rozpoznane i udokumentowane w bardzo wielu publika-
cjach, raportach, ekspertyzach, itd., wciąż nie widać realnych szans na przełamanie ostrego kryzysu  
w gospodarce przestrzennej. 

Zaawansowanie procesów destrukcji przestrzeni i negatywne skutki społeczno-ekonomiczne roz-
praszania zabudowy było zatem przedmiotem wielu inicjatyw społecznych, łączących różne środowiska 
naukowe, eksperckie i polityczne (Bober et al. 2012, Sepioł 2014), rezolucji różnych instytucji (Unia 
Metropolii Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Business Center Club, Konfederacja „Lewiatan”  
i in.) oraz konferencji (m.in. IV Kongresu Miast Polskich w 2012 r.), a ostatnio także listu otwartego do 
Premiera RP (List otwarty… 2014). W tym ostatnim sygnatariusze piszą, że „brak należytej troski ze 
strony kolejnych rządów o stan przestrzeni naszego kraju, narastający chaos i niekontrolowana urbani-
zacja, skłoniły nas do sformułowania niniejszego listu” oraz że „przestrzeń jest dobrem wspólnym, a jej 
jakość, czyli porządek i piękno, wartości przyrodnicze i kulturowe, mają zasadnicze znaczenie dla rozwo-
ju społecznego i ekonomicznego”. 

Polityka krajobrazowa a polityka przestrzenna 

W Polsce ochrona krajobrazu została usankcjonowana jeszcze przed II wojną światową. W ustawie 
z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody zostało zapisane, że ochronie podlegają: ziemia, jej ukształ-
towanie i formacje, zwierzęta, wody etc., zaś zachowanie ich leży w interesie publicznym ze względów 
naukowych, estetycznych, historycznych, pamiątkowych oraz ze względu na swoiste cechy krajobrazu. 
Ochrona polegała m.in. na zakazie wznoszenia budowli „o pewnej wysokości lub jakości” (Fularski 1937). 

Jeszcze na początku obecnego wieku polityka kształtowania i ochrony krajobrazu była ściśle i nie-
mal wyłącznie związana z planowaniem przestrzennym oraz obiektowo-obszarową ochroną środowiska 
przyrodniczego i zabytków (Fogel 2014). Wynikało to zarówno z polskiej tradycji organizacyjno-prawnej 
po II wojnie światowej, jak też wiary, że zwłaszcza nowa (uchwalona w 2003 r.) ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym zapewni pożądane kształtowanie ładu przestrzennego, usankcjono-
wane również uchwaloną nie tak dawno (1997) konstytucyjną zasadą ekorozwoju (Konstytucja… 1997). 

Natomiast realizowana w Polsce w ostatnich latach okresie polityka krajobrazowa jest wypadkową 
dostosowania polskiego prawa do wymogów międzynarodowych, w tym zwłaszcza Europejskiej Kon-
wencji Krajobrazowej z 2000 r. (Degórski et al. 2014, Myga-Piątek 2014, Staniewska 2014), jak też 
nacisków społecznych, powodowanych wzrostem świadomości, zwłaszcza „ekologicznej” (a w mniej-
szym stopniu historycznej), przy równoczesnym wyczerpaniu się możliwości w zakresie ochrony krajo-
brazu i przestrzeni ze strony obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z 2003 r., jak też innych ustaw (ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami, prawo ochrony przyrody; por. 
zwłaszcza Solon 2005). W tym kontekście coraz więcej autorów zwraca uwagę, że szczególna trudność 
zarządzania krajobrazem Polski wynika z dotychczas utrwalonego sztucznego i dość hermetycznego 
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rozdzielenia elementów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu w obowiązującym prawodawstwie 
(Kistowski 2010b, 2012a, 2012b, Myga-Piątek 2015). 

W sytuacji powszechnej krytyki stosowania prawodawstwa „przestrzennego”, inicjatywa prac nad 
tzw. ustawą krajobrazową (Ustawa… 2015) spotkała się z dużą aprobatą społeczną, tym bardziej że od 
początku była patronowana przez Prezydenta RP. Tego entuzjazmu nie podzielali jednak niektórzy 
urbaniści (Kolipiński 2014), słusznie dostrzegając niebezpieczeństwo braku koordynacji w zakresie 
stanowienia prawa dotyczącego kształtowania i ochrony przestrzeni. Bardziej szczegółową ocenę zalet  
i wad tej ustawy zamieszczono w innym miejscu (Śleszyński 2014b). Uznano tam m.in., że: 

– tylko całościowe i systemowe podejście do zagospodarowania przestrzennego i kształtowania 
przestrzeni może dać pożądane efekty, a docelowo to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym lub jej inny prawny substytut powinien być aktem nadrzędnym w kreowaniu pożądanego ładu 
przestrzennego i estetycznego. Dlatego ustawa krajobrazowa ma charakter „reparacyjny” w stosunku do 
innych ustaw, a proponowane rozwiązania legislacyjne są swego rodzaju „łatą” próbującą nadrobić to, 
czego nie można osiągnąć na podstawie innych aktów prawnych; 

– „urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu” są korzystną próbą porządkowania przestrzeni i usta-
lenia nadrzędnych zasad na większym obszarze geograficznym (województwo), powinny być jednak 
uzupełnione o analizę i ocenę kategorii związanych z ładem przestrzennym w szerszej skali, np. całości 
funkcjonalno-morfologicznych w postaci wsi, kwartałów ulic, układów osadniczo-urbanistycznych itp. 
Ustawa krajobrazowa bowiem w zasadniczej części koncentruje się na detalach architektonicznych, 
natomiast główne źródła chaosu przestrzennego tkwią w nieuporządkowaniu większych powierzchniowo 
struktur, w tym związanych zwłaszcza z rozproszeniem osadnictwa i niedopasowaniem sieci komunika-
cyjnej oraz nieuregulowaną własnością gruntów i dekapitalizacją zabudowy; 

– pojawią się problemy dotyczące relacji wyróżnianych jednostek krajobrazowych w stosunku do in-
nych obszarów specjalnych, w tym zwłaszcza wynikających z kompetencji ustawy o ochronie przyrody 
(parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i inne), jak też o zabytkach (parki kulturowe); 

– zbyt liberalnie skonstruowano mechanizmy finansowej kontroli i ograniczania reklam, co zapewne 
nie przyniesie pożądanych rezultatów, a z drugiej strony niedoszacowano koszty przeprowadzenia 
audytów krajobrazowych; 

– nie rozwiązano problemu aktualizacji planów miejscowych wskutek tych audytów (przy aktualnych 
wydatkach gmin na sporządzanie planów miejscowych. Koszty wprowadzenia zmian wynikających  
z audytów i obciążających budżety gminne mogą wynieść nawet 1.4-1.8 mld zł i to przy bardzo ostroż-
nym założeniu zmian tylko na 5% powierzchni dotychczas obowiązujących planów; 

– ustawa krajobrazowa słabo odnosi się do kwestii związanych z prawem do dysponowania tere-
nem (przestrzenią), a bez ograniczenia prawa własności w celu realizacji dobra wspólnego, które  
w określonych przypadkach powinno być nadrzędne, nie da się skutecznie wyegzekwować przepisów  
o poszanowaniu krajobrazu, ograniczaniu szpetoty czy zakazie reklam. 

Podsumowanie: o jedną i spójną politykę przestrzenno-krajobrazową 

Ład przestrzenny, a tym samym „piękny” lub „brzydki” krajobraz jest pewnego rodzaju emanacją ła-
du społecznego. W artykule starano się wykazać, że współczesny kryzys w gospodarce przestrzennej  
i swoista, bo niespotykana współcześnie na taką skalę w cywilizowanym świecie „katastrofa” urbani-
styczna, mają swoje przyczyny nie tylko prawne, ale także świadomościowo-społeczne, które są wzajemnie 
ściśle powiązane. W obydwu przypadkach przewaga orzecznictwa na korzyść indywidualnego prawa wła-
sności jest powodem nieskuteczności prawa planistycznego, z aktualnie obowiązującą ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym na czele (Izdebski 2013). Takie ujęcie problemu stawia jednak pod 
znakiem zapytania gwarancje powodzenia innych podejmowanych inicjatyw ustawodawczych. 



Śleszyński  P. 40 

Aby temu zaradzić, w pierwszej kolejności konieczne jest przywrócenie kontroli publicznej nad plano-
waniem przestrzennym, w tym prowadzenie aktywnej polityki urbanizacyjnej, tak, jak ma to miejsce w kra-
jach wysokorozwiniętych i zurbanizowanych. Wymaga to odpowiedniego zaplecza kadrowego, w tym kon-
centracji istniejących zasobów, rozproszonych w różnych miejscach. Tymczasem po 1989 r. w urzędach 
centralnych zlikwidowano planowanie przestrzenne jako ‘przeżytek komunizmu’, a wprowadzono enigma-
tyczne ‘programowanie rozwoju’. Tymczasem w większości rozwiniętych krajów istnieją ministerstwa lub 
specjalne agendy rządowe ds. urbanizacji (Francja, USA, Niemcy), formułujące możliwie skuteczne polityki 
rozwoju miast i narzędzia ochrony przed negatywnymi skutkami chaosu przestrzennego. 

W świetle przedstawionych alarmujących danych o silnej nadpodaży gruntów budowlanych, naj-
ważniejsze, wręcz konieczne zmiany w prawie powinny iść w kierunku ograniczania możliwości lokaliza-
cji zabudowy. Szczególnie potrzebna jest likwidacja decyzji o warunkach zabudowy. Wręcz konieczny 
wydaje się zapis o wyznaczaniu przez gminy obszarów urbanizacji (osadnictwa) na podstawie rzeczywi-
stego zapotrzebowania, wynikającego m.in. z prognozy demograficznej i chłonności demograficznej 
terenów pod zabudowę (Fogel, Kistowski 2005, Fogel 2012, Śleszyński 2015b). Konieczne jest ustano-
wienie wymogu sporządzania dokumentów planistycznych o randze aktu prawa miejscowego dla więk-
szych całości funkcjonalnych, w rodzaju wsi, układów urbanistyczno-osadniczych, dzielnic, większych 
jednostek morfologiczno-krajobrazowych, np. proponowanych w projektach szczegółowych rozporzą-
dzeń do ustawy krajobrazowej mikroregionów fizycznogeograficznych. 

Trzecim elementem naprawy państwa pod względem zagospodarowania i planowania stref pod-
miejskich i innych obszarów szczególnie narażonych na degradację powinien być solidny monitoring 
zagospodarowania przestrzennego i poprawa statystyki. Wynika to z założenia, że nie można racjonal-
nie planować, jeśli nie ma ku temu wiarygodnych podstaw informacyjnych. Szczególne luki informacyjne 
dotyczą zagospodarowania przestrzennego (Śleszyński 2013), danych dotyczących struktury wewnętrz-
nej miast (Dej et al. 2013) oraz aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej gmin (Chmielewski i Tajchman 
2014), także w kontekście pilnej potrzeby standaryzacji monitoringu tego typu (Solon 2009). Nawet 
oficjalna statystyka ludnościowo-zawodowa jest niewiarygodna, ze względu na brak rzetelnej rejestracji 
ludności faktycznie zamieszkałej w stosunku do zameldowanej, na co wskazują chociażby porównania 
alternatywnych do PESEL baz danych (Śleszyński 2011). 

W powyższym kontekście próby zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z 2003 r. podejmowano parokrotnie w ostatniej dekadzie (inicjatywy społeczne, prezydenckie, rządowe, 
samorządowe), jednak okazały się one albo niewystarczające (nowelizacje), albo w ogóle bezskuteczne. 
W lipcu 2012 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury powołało Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowla-
nego, która przedłożyła kilka projektów, w tym m.in. jesienią 2014 r. Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. 
Ostatecznie zagadnienia urbanistyczne i budowlane zostały rozdzielone, a przed jesiennymi wyborami 
parlamentarnymi zdołano jedynie przeprowadzić konsultacje publiczne wyłącznie budowlanej części 
Kodeksu. W chwili pisania tego tekstu (wrzesień 2015 r.) dalszy los ustawy pozostaje zatem mocno 
niepewny. 

W ramach dyskusji nad Kodeksem najpilniejsze konkretne postulowane zmiany sformułowano jako 
(Rekomendacje Konferencji… 2014): 

[1] wyeliminowanie z procesu inwestycyjnego decyzji administracyjnych, które powodują rozpraszanie 
zabudowy i są źródłem największych patologii w gospodarowaniu przestrzenią, zarówno funkcjo-
nalnych, jak i estetycznych; 

[2] ograniczenie wykonywania prawa własności do użytkowania nieruchomości, natomiast prawo do 
zmiany jej przeznaczenia i zabudowy winny posiadać władze publiczne, w ramach przepisów usta-
wowych;  
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[3] wzmocnienie planowania przestrzennego gminy na poziomie lokalnym, wprowadzając do Studium 
wiążące ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenu i głównych zasady organizacji 
przestrzeni, oparte o ustawowo zdefiniowane kryteria społeczne, ekonomiczne i urbanistyczne; 

[4] uruchomienie monitoringu zmian zagospodarowania przestrzennego, w tym zwłaszcza zmian użyt-
kowania ziemi oraz oceny skutków tych zmian, aby podstawą decyzji planistycznych i inwestycyj-
nych była rzetelna diagnoza procesów przestrzennych; 

[5] w miejsce istniejących, ale rzadko wykorzystywanych opłat, wprowadzenie rozwiązań podatkowych 
motywujących do racjonalnej urbanizacji, w tym podatek od wartości niezabudowanych terenów bu-
dowlanych (powinien być on wprowadzany etapowo i zróżnicowany ze względów społecznych); 

[6] przyjęcie jako kryterium kwalifikacyjnego projektów inwestycyjnych do finansowania lub współfinan-
sowania ze środków UE: potwierdzenie spójności tych projektów z aktualnymi dokumentami plano-
wania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego jednostek samorządu terytorialnego. 
W ostatniej dekadzie, zamiast dążyć do całościowego, kompleksowego zunifikowania prawa prze-

strzennego, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej o ugruntowanej i sprawdzonej tradycji 
urbanistycznej (Jędraszko 2005), w Polsce wybrano drogę cząstkowej reparacji. Oprócz ustawy krajo-
brazowej, taki charakter ma tzw. ustawa rewitalizacyjna, w przypadku której również formułowane były 
opinie, że pomimo generalnie pożądanego kierunku, stwarza ona potencjalne pole do kolizji przedmio-
towej z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Śleszyński 2015b). 

Podsumowując, podejmowane inicjatywy powinny dążyć do uzyskania spójnego systemu kontroli 
nad przestrzenią, a w chwili obecnej nie jest to wciąż zapewnione. Głównym celem planowania prze-
strzennego w perspektywie społeczno-ekonomicznej i krajobrazowej powinna być bowiem z jednej stro-
ny optymalizacja (wskazanie najlepszych możliwości racjonalnego, efektywnego gospodarowania prze-
strzenią z punktu widzenia zaspokajania potrzeb i jakości życia przy równoczesnej ochronie zasobów 
przyrodniczych i kulturowych), a z drugiej regulacja (pomiędzy prawami indywidualnymi a dobrem 
wspólnym – godzenie różnych interesów różnych podmiotów). A zatem powodzenie realizacji jak najbar-
dziej słusznych celów ustawy krajobrazowej zależy od wprowadzenia nowej ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, która w zdecydowanie większym niż dotychczas stopniu ograniczy 
dowolnie wykonywane prawo własności na rzecz dobra wspólnego. Być może zmiany powinny być tu 
jeszcze głębsze, sięgające nawet zapisów konstytucyjnych. 
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