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Przedmowa

Pod koniec 2012 r. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu 
w Białymstoku, opierając się na doświadczeniach płynących ze wspólnych przed-
sięwzięć badawczych tych ośrodków naukowych, parafowali umowę o nawiązaniu 
formalnej współpracy w ramach sieci naukowej „Polska sieć naukowa – Bada-
nia naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju”.

Współpraca naukowo–badawcza w ramach Sieci objęła przede wszystkim 
obszar szeroko rozumianych dyscyplin z zakresu nauk prawnych, głównie prawa 
ochrony środowiska, prawa administracyjnego, nauki administracji publicznej 
oraz międzynarodowego prawa rozwoju. Z uwagi na tak zakreślony przedmiot 
badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu realizacji koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju, utworzona Sieć naukowa bezsprzecznie sprzyja integracji i ak-
tywizacji zarówno środowiska naukowego i podmiotów stosujących, jak również 
wykonujących prawo w celu zapewnienia skutecznego wdrażania zrównoważo-
nego rozwoju w Polsce.

Wszechstronnej realizacji badań dotyczących założonego przedmiotu ba-
dawczego Sieci służy aktywna współpraca naukowa badaczy z poszczególnych 
ośrodków akademickich, a w szczególności podejmowanie wspólnych działań 
obejmujących między innymi organizację cyklicznych krajowych i międzynaro-
dowych konferencji naukowych. Dla rozwoju tej współpracy, w dniach 18-19 
listopada 2013 roku w Lublinie odbyła się trzecia z kolei konferencja naukowa 
Sieci, zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego 
oraz Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II. 

PPrzedmowa
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Podejmowane w jej ramach rozważania w całości poświęcone zostały prob-
lematyce działalności gospodarczej na obszarach chronionych ze względu na 
walory krajobrazowe czy unikatowość gatunkową fauny i fl ory. Przyczyny tworze-
nia obszarowych form ochrony przyrody mogą stanowić jednocześnie przesłan-
kę konstytucyjną dla ustawowej reglamentacji wolności gospodarczej. Niekiedy 
wymogi wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju kreują tak ważny interes 
publiczny, że dla jego ochrony konieczna jest nie reglamentacja, ale wyłączenie 
tej swobody. Każde działanie ustawodawcy wkraczające w wolność gospodarczą 
powinno być precyzyjne i nie przekraczać proporcjonalności dolegliwości w sto-
sunku do chronionego interesu. Tworzenie obszarów chronionych nie zawsze 
współgra z interesem indywidualnym właścicieli, a także społeczności lokalnych 
mogących potencjalnie odczuwać bezpośrednie skutki tworzenia form ochrony 
przyrody. Świadczą o tym szczególnie widoczne sprzeciwy samorządów lokal-
nych związane chociażby z próbami tworzenia nowych parków narodowych. 
Za przyczynę tego oporu społecznego uznaje się funkcjonujący w świadomości 
społecznej pogląd, jakoby na obszarach chronionych dominującą rolę przyzna-
wano celom ochronnym, kosztem rozwoju społeczno-gospodarczego. Równo-
cześnie dostrzegalne są jednak także pewne niedostatki w zakresie rozwoju sfery 
kompensowania utraconych korzyści lokalnych przedsiębiorców i społeczności, 
a w szczególności brak koncepcji rozwoju dopuszczalnych kierunków inwesto-
wania (działalności gospodarczej).

Negatywne emocje pojawiają się jednak nawet w razie tworzenia obszarów 
Natura 2000, pomimo, że ta forma ochrony przyrody – służąc realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju – w najszerszym zakresie dopuszcza możliwość prowa-
dzenia działalności gospodarczej (pod warunkiem spełnienia określonych prawem 
wymogów). Mimo to, tworzenie tych obszarów uznawane jest za kolejne ogra-
niczenie swobody podejmowania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem niewiedza społeczeństwa, wynikająca z niewystarczających działań 
informacyjnych władz publicznych na przestrzeni minionych lat oraz skompliko-
wane procedury utrudniające – zdaniem inwestorów – realizowanie przedsięwzięć 
czy prowadzenie działalności gospodarczej, komplikują w efekcie wizerunek in-
westowania, prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy na 
obszarach chronionych. Z tego też względu nadrzędnym celem podejmowanego 
dyskursu naukowego ustanowiono konieczność dokonania analizy obowiązują-
cych podstaw prawnych i w efekcie określenie warunków umożliwiających pro-
wadzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych oraz możliwości 
wykorzystania ich potencjału w działalności gospodarczej.

Do rąk Szanownych Czytelników oddajemy monografi ę stanowiącą wyraz 
gruntownych studiów nad zagadnieniem działalności gospodarczej na obszarach 
chronionych, podjętych zarówno przez czynnych uczestników konferencyjnych 
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debat, jak i wybranych autorów o ugruntowanej już pozycji w środowisku nauko-
wym doktryny prawa publicznego gospodarczego i prawa ochrony środowiska. 
Jakkolwiek monografi a ta nie pretenduje do miana kompleksowo omawiającej 
sferę aktywności gospodarczej na obszarach chronionych i rozstrzygającej wsze-
lakie pojawiające się w tym zakresie problemy, to jednak liczymy, że pozostanie 
ona pozycją o doniosłym znaczeniu w naukowym badaniu tej niezwykle trudnej, 
acz aktualnej problematyki.
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THE RULE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ENVIRONMENTAL 
PROTECTION LAW

Wstęp

Zagadnienie rozwoju zrównoważonego jest współcześnie jednym z najistot-
niejszych problemów badawczych. Jego wielowymiarowość i mulitidyscypli-
narność wymusza szerokie spojrzenie uwzględniające dorobek wielu dyscyplin 
naukowych. Zrównoważony rozwój należy postrzegać jako element szeroko rozu-
mianego ładu publicznego. W związku z tym należy przyjąć, iż obowiązującą kon-
cepcją rozwoju zrównoważonego winna być koncepcja zintegrowanego rozwoju 
zrównoważonego. W jej ramach konieczne jest uwzględnienie różnych wymiarów 
rozwoju, np.: ekonomicznego, społecznego, gospodarczego czy technologicznego.

Ważkość analizowanego zagadnienia widać szczególnie wyraziście w sferze 
ochrony środowiska, albowiem malejąca ilość zasobów naturalnych, gospodarka 
rabunkowa, zanieczyszczenie, degradacja środowiska, ocieplenie klimatu, kata-
strofy ekologiczne i klęski żywiołowe, prowadzą do życia na tzw. kredyt przy-
szłych pokoleń. Efektem tego jest ograniczenie lub wręcz niemożność, harmo-
nijnego rozwoju przez kolejne generacje mieszkańców naszego globu. Konieczne 

* DR KRZYSZTOF CHOCHOWSKI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w  Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: krzysztof.
chochowski@pwsz.tarnobrzeg.pl
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jest więc podjęcie szeregu różnorodnych działań, które zapewnią wszechstronny 
rozwój, nie doprowadzając jednocześnie do zniszczenia tzw. kapitału naturalnego 
w nieograniczonej perspektywie czasowej. Z uznaniem należy zatem odnieść się 
do wszelkich inicjatyw, które pomagają w stworzeniu szerokiej międzynarodowej 
platformy wymiany doświadczeń i poglądów we wskazanym zakresie, bowiem 
zagadnienie z którym mamy do czynienia nie uznaje granic państwowych i na-
leży je postrzegać w wymiarze globalnym.

W niniejszym artykule, ze względu na interdyscyplinarność przedmiotu roz-
ważań, swoje wywody ograniczę do kwestii dotyczących jednej z płaszczyzn ba-
dawczych, a mianowicie do kwestii ustrojowej zasady rozwoju zrównoważonego 
w prawie ochrony środowiska. Wybór ten podyktowany jest kluczowym znacze-
niem regulacji prawnych dla realizacji procesu rozwoju zrównoważonego. Prawo 
pełni bowiem funkcję regulatora życia społecznego, co jednak nie oznacza, iż 
inne kierunki badawcze należy marginalizować.

Celem prowadzonych rozważań jest zaprezentowanie genezy i określenie 
istoty zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie przejawów i konsekwencji przy-
jęcia zasady zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska. Ponadto, 
zamierzam przedstawić sankcje wynikające z prawa ochrony środowiska za nie-
przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 
administracyjnej kary pieniężnej.

Geneza i istota zasady zrównoważonego rozwoju

Po raz pierwszy idea zrównoważonego rozwoju we współczesnym tego słowa 
znaczeniu pojawiła się w latach 70. XX w. i koncentrowała się na zagadnieniu 
rozwiązywania problemów ekologicznych, które wówczas się pojawiły1. Dostrze-
żono wtedy bezpośredni związek pomiędzy gospodarką a środowiskiem i ko-
niecznością ochrony tego ostatniego w procesie rozwoju gospodarczego. Twórcą 
tego pojęcia był jednak żyjący w latach 1645-1714 Hans Carl von Carlowitz, 
autor „Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßi-
ge Anweisung zur wilden Baum-Zucht”. Odnoszono je ówcześnie do gospodarki 
leśnej, która miała być prowadzona w taki sposób, by wycinać tylko tyle drzew, 
ile jest w stanie w danym miejscu ponownie urosnąć. W ten sposób zachowy-

1 Zob. D.  Kiełczewski, Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeń-
stwem wiedzy, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, B. Po-
skrobko (red.), Białystok 2010, s. 10.
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wano kapitał naturalny, nie trwoniąc go, na rzecz przyszłych właścicieli. Kon-
cepcja ta stała się przedmiotem nauczania niemieckich wyższych szkół leśnych, 
skąd promieniowała na inne kraje europejskie i to ona stała się fundamentem 
dla dzisiejszej zasady rozwoju zrównoważonego.

Prowadzona na przestrzeni lat gospodarka rabunkowa, stałe pogarszanie się 
stanu środowiska naturalnego, mimo oczywistej potrzeby, nie były przedmio-
tem zainteresowania rządzących do drugiej polowy XX w. Problem degradacji 
środowiska nie zajmował ich uwagi i nie był postrzegany jako kwestia istotna 
społecznie i gospodarczo. Dopiero, gdy nie było już możliwe dłuższe ignorowa-
nie destrukcyjnego wpływu postępu cywilizacyjnego na środowisko naturalne, 
wskutek niemożności zapewnienia bezpiecznej egzystencji człowieka w zdewa-
stowanym otoczeniu, pojawiła się refl eksja jak pogodzić rozwój ze środowiskiem. 
Wtedy to „rozpoczęto poszukiwania sposobów rozwoju społeczno-gospodarczego 
uwzględniających konieczność racjonalizacji ludzkiej ingerencji w środowisko. 
Poszukiwania te zaowocowały ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju (su-
stainable development)”2.

Jak słusznie podkreśla D. Kiełczewski, „począwszy od obrad w Bergen Świa-
towa Komisja do Spraw Środowiska i Rozwoju (Komisji Brundtland) w 1987, 
poprzez konferencję »Szczyt Ziemi« w 1992 r. w Rio de Janeiro aż po ustalenia 
konferencji w 2002 roku w Johannesburgu, dostrzegalne jest stopniowe rozsze-
rzanie zakresu problemów, których rozwiązanie jest ambicją polityki zrówno-
ważonego rozwoju. W dokumentach konferencji w Rio, takich jak »Deklaracja 
z Rio« i »Agenda 21« oraz w dokumentach wieńczących obrady w Johannesburgu 
ochrona środowiska jest ważnym, ale nie jedynym zagadnieniem. (...) Polityka 
zrównoważonego rozwoju w świetle tych dokumentów jest całościową strate-
gią równoczesnego podejmowania współczesnych problemów gospodarczych, 
społecznych i ekologicznych. Rozwój zrównoważony należy interpretować jako 
rozwój społeczno-gospodarczy zrównoważony ze środowiskiem przyrodniczym 
oraz realizujący społeczne oczekiwania i aspiracje w zakresie perspektyw zaspo-
kojenia potrzeb i samorealizacji”3.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie sprowadza się więc wyłącznie do za-
gadnień związanych z ochroną środowiska, obejmuje ono szereg współczesnych 
problemów zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Jak podkreśla B. Poskrob-
ko, w ujęciu teoretycznym można wyróżnić dwa sposoby postrzegania zrówno-

2 G. Dobrzański, B. M. Dobrzańska, Trwały i  zrównoważony rozwój, [w:] Ochrona środowi-
ska przyrodniczego, G. Dobrzańskiego (red.), Warszawa 2008, s. 252.

3 Zob. D. Kiełczewski, Zrównoważony rozwój..., s.  11 i  12. Por. np.: B. Wierzbowski, 
B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2004, s. 44 i nast.; J. Ciecha-
nowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003, s.  13 
i nast.
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ważonego rozwoju, a mianowicie ekologiczny oraz cywilizacyjny. Ten pierwszy 
pojmowany jest jako proces ograniczania presji na środowisko i poprawy jego 
stanu. Drugi natomiast to proces poszukiwania, sprawdzania i wdrażania no-
wych technologii i form rozwoju gospodarczego4.

Odnosząc się do istoty zrównoważonego rozwoju należy uznać, że rozwój 
zrównoważony to takie zaspakajanie potrzeb współczesnego pokolenia, które 
nie ograniczy możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń – defi nicja ta 
została sformułowana przez Komisję Brundtland i dobrze oddaje istotę rozwoju 
zrównoważonego. W tym duchu wypowiada się m.in. A. Papuziński, twierdząc, 
że „zrównoważony rozwój to rozwój zdolny do wyeliminowania zagrożeń zwią-
zanych z kryzysami gospodarczymi i społecznymi oraz do zapewnienia ciągłego 
i bezpiecznego rozkwitu współczesnej cywilizacji”5.

Mówiąc zatem o istocie zrównoważonego rozwoju należy mieć na uwadze 
taki rozwój, który z jednej strony przyczyniać się będzie do szeroko rozumiane-
go postępu cywilizacyjnego, z drugiej zaś zagwarantuje możność zaspokojenia 
potrzeb przyszłych pokoleń. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju jawi się 
obecnie jako jedno z głównych wyzwań cywilizacyjnych albowiem, jak stwierdza 
D. C. Korten, „stworzyliśmy system gospodarczy, który nie tylko nas, ale rów-
nież wszystkie żywe systemy naszej planety stawia w obliczu niebezpieczeństwa 
odwrócenia procesu ewolucji trwającego 4.5 miliarda lat. (...) Źródłem tych de-
strukcyjnych działań jest przeświadczenie, że należy pomnażać pieniądze, nie-
słusznie uznawane za prawdziwe bogactwo”6.

W idei rozwoju zrównoważonego za prawdziwe bogactwo uznaje się więc 
nie pieniądze, lecz możność zaspakajania szeroko rozumianych potrzeb aktual-
nego pokolenia. Zaspokajanie tych potrzeb ma jednak odbywać się bez szkody 
dla przyszłych pokoleń. Rzutuje to oczywiście również na kwestię podejmowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej.

4 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska – problemy społeczne, ekono-
miczne i prawne, Warszawa 2001, s. 84.

5 Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, A. Papuzińskiego (red.), Bydgoszcz 
2005, s. 9.

6 D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002, s. 114.
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Przejawy i konsekwencje przyjęcia zasady 
zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony 
środowiska

Konieczność uwzględnienia w rozwoju cywilizacyjnym naszego państwa za-
sady rozwoju zrównoważonego, została dostrzeżona przez ustrojodawcę w art. 
5 Konstytucji RP7. Na jego mocy, koncepcja rozwoju zrównoważonego stała się 
zasadą ustrojową determinującą sposób korzystania ze środowiska w Polsce8. 
Zatem „wszędzie tam, gdzie miałoby dochodzić do ingerencji w »środowisko«, 
należy dbać nie tylko o to, aby ingerencja ta była jak najmniejsza (najmniej 
szkodliwa), lecz by osiągane korzyści społeczne były co najmniej proporcjonal-
ne, społecznie adekwatne do strat, jakie się wówczas ponosi”9. W tym duchu 
należy interpretować analizowaną zasadę.

Umieszczenie w Konstytucji RP zasady rozwoju zrównoważonego wska-
zuje, iż jest to jeden z fundamentalnych celów polityki państwa. Przepis art. 5 
Konstytucji RP należy traktować jako przepis o charakterze programowym, a to 
z kolei oznacza, iż nakłada on na wszelkie organy władzy publicznej obowiązek 
włączenia się do działań, których celem jest realizacja przedmiotowej zasady10.

Rozwinięcie uregulowań konstytucyjnych w omawianej materii ma miejsce na 
poziomie zwykłego ustawodawstwa. Wiodącym aktem w tym zakresie jest ustawa 
Prawo ochrony środowiska, która określa zasady ochrony środowiska oraz wa-
runki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego 
rozwoju. W art. 3 pkt 50 u.p.o.ś. zawarta jest legalna defi nicja zrównoważonego 
rozwoju11, zaś w art. 71 ust. 1 u.p.o.ś. sformułowana została wytyczna, iż zasa-
dy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowić mają podstawę do 
sporządzania oraz aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

7 Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszal-
ności swojego terytorium, zapewnia wolności i  prawa człowieka i  obywatela oraz bezpie-
czeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

8 Por. np. J. Przybojewski, Konstytucyjne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrów-
noważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, (red.) A. Papuzińskiego, Bydgoszcz 2005, 
s. 94 i nast.

9 P. Sarnecki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, L. Garlicki (red.), War-
szawa 2007, s. 6.

10 Tamże, s. 2.
11 Rozwój zrównoważony jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w  którym następuje 

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i  społecznych, z  zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w  celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społecz-
ności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
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strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zasada zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska wyra-
żona jest także w innych aktach normatywnych, m.in. w art. 2 pkt 2 u.p.z.p., 
art. 1 ust. 2 u.p.e., art. 1 ust. 1 u.p.w., art. 1 ust. 1 pkt 2 u.z.s.e.e. czy art. 2 ust. 
1 u.o.p., a pośrednio w art. 18 u.s.d.g. Powyższe wyliczenie jest oczywiście tylko 
przykładowe i ma na celu wykazanie, iż analizowana zasada rzeczywiście prze-
nika rodzimy system prawny12.

Istotną rolę odgrywa również prawo Unii Europejskiej, które zagadnienie 
zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska uczyniło jedną 
z głównych sfer swojej aktywności13. Stosowne regulacje w tej materii zawarte 
są zarówno w prawie pierwotnym, jak i pochodnym UE. Traktat z Lizbony zmie-
niający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
szeroko rozumiany rozwój oparł właśnie na koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
który czyni zadość wymogom związanym z ochroną środowiska.

Ogólne, wynikające z Traktatu postanowienia, są konkretyzowane na pozio-
mie prawodawstwa wtórnego UE. Przykładowo są to: dyrektywa 2008/50/WE 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy czy dyrektywa 
2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska, 
rodzi szereg poważnych konsekwencji. Dotyczą one przede wszystkim działalności 
inwestycyjnej, budowlanej oraz produkcyjnej, a generalnie sprowadzają się do na-
łożenia pewnych ograniczeń i wymogów we wspomnianych dziedzinach, rzutują 
więc na szeroko pojmowaną wzrost gospodarczy, postęp cywilizacyjny i budowę 
stosownej dla tego celu, infrastruktury. Dotyczy to w szczególności działalności 
gospodarczej w obrębie tzw. obszarów chronionych. Poniesienie określonych wy-
datków jest jednak uzasadnione koniecznością zachowania środowiska w stanie 
niepogorszonym, aby możliwe było zaspakajanie potrzeb przyszłych pokoleń.

12 Por. J. Sommer, Prawo a  koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony roz-
wój. Od utopii do praw człowieka, A.  Papuziński (red.), Bydgoszcz 2005, s.  76 i  nast.; 
Z. Bukowski, Konstytucyjne pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego a zrównoważony rozwój, 
„Ochrona środowiska. Prawo i  Polityka” 2003, nr  2, s.  40 i  nast.; H. Lisicka, Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju podstawą polityki przemysłowej i  ochrony środowiska, „Ochrona 
środowiska. Prawo i  Polityka” 1998, nr  1, s.  42 i  nast.; J. Ciechanowicz, Prawo ochrony 
środowiska, Koszalin 1995, s. 145 i nast.

13 Szerzej zob. M. Kenig – Witkowska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Zagad-
nienia systemowe, Warszawa 2006.
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Sankcje w prawie ochrony środowiska za 
nieprzestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju. 
Administracyjna kara pieniężna

Zasada zrównoważonego rozwoju przenika rodzime regulacje prawne. W spo-
sób szczególny wyartykułowana jest w ustawie Prawo ochrony środowiska, która 
formułuje różne rodzaje odpowiedzialności prawnej, jak również szereg sankcji 
za jej nierespektowanie14. Mają one naturę cywilnoprawną (art. 322-328 u.p.o.ś.), 
karnoprawną (art. 329-361 u.p.o.ś.) oraz administracyjnoprawną (art. 362-375 
u.p.o.ś.). Ze względu na rozległość zagadnienia, swoje rozważania ograniczę do 
szczególnego instrumentu prawnego, który umożliwia kształtowanie zachowań 
proekologicznych i egzekwowanie zasady zrównoważonego rozwoju, a mianowi-
cie administracyjnej kary pieniężnej.

Na mocy art. 272 u.p.o.ś., administracyjną karę pieniężną należy traktować 
jako jeden ze środków fi nansowo-prawnych ochrony środowiska15. Administra-
cyjna kara pieniężna ponoszona jest w sytuacji, gdy dojdzie do przekroczenia lub 
naruszenia warunków korzystania ze środowiska, które są ustalone w decyzji 
określającej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, jak również w zakresie 
magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska (art. 273 ust. 1 i 2 
u.p.o.ś.). Należy pamiętać jednak o tym, że przepisy ustawy o ochronie przyrody 
i przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw określają 
odrębne przypadki i zasady ponoszenia administracyjnych kar pieniężnych (art. 
273 ust. 3 u.p.o.ś.).

Jak zatem widać, zagadnienie administracyjnej kary pieniężnej w aspekcie 
normatywnym nie sprowadza się wyłącznie do ustawy Prawo ochrony środowi-
ska, istnieją bowiem inne akty normatywne, które również tą instytucją się po-

14 Por. J. Ciechanowicz – McLean, Ochrona środowiska..., s. 27 i nast.; D. Kiełczewski, Praw-
ne i  organizacyjne podstawy ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska przyrodni-
czego, G. Dobrzański (red.), Warszawa 2008, s.  302 i  303; B.  Wierzbowski, B. Rakoczy, 
Podstawy prawa..., s.  96 i  nast.; A. Jaworowicz – Rudolf, Instrumenty fi nansowo-prawne 
ochrony środowiska, [w:] Prawa i  obowiązki przedsiębiorców w  ochronie środowiska. Za-
rys encyklopedyczny, P. Korzeniowski (red.), Warszawa 2010, s.  127 i  nast. W  literaturze 
podkreśla się, że „istota odpowiedzialności cywilnoprawnej wyraża się w  tym, że podmiot 
wyrządzający szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. W kontekście ochrony środowi-
ska odpowiedzialność ta pełni funkcję: prewencyjną, restytucyjną, kompensacyjną. Z kolei 
odpowiedzialność karna pełni funkcję represyjną, a  zatem względem osoby, która popełni 
czyn zabroniony stosuje się pewną dolegliwość. Natomiast odpowiedzialność administra-
cyjnoprawna pełni rolę restytucyjna i prewencyjną”. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy 
prawa..., s. 96 i nast.

15 Por. A. Jaworowicz-Rudolf, Instrumenty fi nansowo-prawne..., s. 117 i nast.
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sługują. W każdym jednak przypadku należy traktować je jako środki służące 
zagwarantowaniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Odnosząc się do wysokości administracyjnej kary pieniężnej należy stwier-
dzić, że jest ona zróżnicowana i zależy od: ilości i rodzaju gazów lub pyłów wpro-
wadzanych do powietrza; ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano 
wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia; ilości, stanu 
i składu ścieków, procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w odprowadzanych 
ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, 
paliwa lub wytworzonego produktu – stosownie do warunków określonych w po-
zwoleniu; ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz 
czasu ich składowania albo magazynowania; pory doby i wielkości przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu (art. 274 ust. 1 i 6 u.p.o.ś.).

Zakres podmiotowy administracyjnej kary pieniężnej określony jest 
w art. 275 u.p.o.ś., zgodnie z którym do ponoszenia opłat z tytułu administra-
cyjnych kar pieniężnych są obowiązane, podmioty korzystające ze środowiska. 
Są nimi w myśl art. 3 pkt. 20:
– przedsiębiorcy,
– osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rol-

nych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa 
i rybactwa śródlądowego,

– osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub 
indywidualnej specjalistycznej praktyki,

– jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami,
– osoby fi zyczne niebędące przedsiębiorcami, jeżeli korzystają ze środowiska 

w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Mamy więc do czynienia z dość szerokim kręgiem podmiotów, względem 

których możliwe jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Wydaje się, 
iż dzięki temu można efektywnie realizować zasadę zrównoważonego rozwoju.

Administracyjna kara pieniężna winna być traktowana jako przejaw od-
powiedzialności administracyjnopawnej albowiem, jak słusznie zauważa 
K. Gruszecki, „odpowiedzialność administracyjna ma charakter zobiektywizo-
wany i oderwana jest od pojęcia winy. Samo naruszenie warunków określonych 
w pozwoleniach lub brak pozwolenia skutkuje koniecznością wymierzenia kary 
pieniężnej. Oczywiście, nie zwalnia to organów administracji z obowiązku usta-
lenia związku między działaniem określonego podmiotu a zanieczyszczeniem 
środowiska”16.

16 K. Gruszecki, Kary pieniężne za zanieczyszczanie środowiska, „Glosa” 2002, nr 6, s. 19.



ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA   29

O tym, iż przedmiotowa kara ma charakter odpowiedzialności administra-
cyjnej przesądza nie jej nazwa, lecz to, że nakładana jest w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, przez właściwe organy administracji publicznej. W podobnym 
duchu wypowiada się W. Radecki, który uważa, że „skoro kary są wymierzane 
na podstawie decyzji administracyjnych, to najbardziej uzasadnione jest uzna-
wanie ich za wyraz odpowiedzialności administracyjnej”17.

Przesłanką, która warunkuje pociągnięcie do odpowiedzialności administra-
cyjnoprawnej jest bezprawie administracyjne (art. 273 ust. 2 u.p.o.ś.). Podobnie 
uważa W. Radecki, twierdząc, że „jedyną przesłanką wymierzenia kary pieniężnej 
jest bezprawie administracyjne polegające na naruszeniu ustaleń indywidual-
nej decyzji administracyjnej, sprzeczności z powszechnie wiążącymi przepisami 
prawa administracyjnego bądź braku wymaganej decyzji administracyjnej”18.

W omawianej kwestii istotny jest wyrok NSA z dnia 22 października 1987 r., 
który rozwiał wątpliwości, co do przesłanek odpowiedzialności prawnej podmio-
tu, na który nałożono administracyjną karę pieniężną. Zdaniem NSA, „wymiar 
kary pieniężnej za szkodliwe zanieczyszczanie wód na podstawie art. 130 usta-
wy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) i § 9 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1975 r. w sprawie klasyfi ka-
cji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za 
naruszanie tych warunków (Dz. U. Nr 41, poz. 214) następuje w wyniku samego 
tylko stwierdzenia przekroczenia przez zakład wymaganych warunków wpro-
wadzania ścieków do wód lub ziemi, bez względu na winę zakładu, niezależnie 
od jakości wód pobieranych przez zakład dla potrzeb prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz bez względu na rozmiar skutków niedozwolonego wprowa-
dzania ścieków dla czystości wód”19.

W świetle zaprezentowanych uwag należy przyjąć, że fundamentalną prze-
słanką, która uzasadnia odpowiedzialność administracyjnoprawną w kontekście 
administracyjnej kary pieniężnej, jest naruszenie prawa (bezprawie administra-
cyjne), a konkretnie decyzji administracyjnej określającej ilość wprowadzanych 
do środowiska zanieczyszczeń.

Odnosząc się z kolei do postępowania w sprawie wymierzenia administra-
cyjnej kary pieniężnej należy stwierdzić, iż jest to klasyczne postępowanie ad-
ministracyjne. Wszczynane jest przez właściwy organ administracji publicznej 
z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, w indywidual-
nej sprawie administracyjnej (art. 282 u.p.o.ś.). Kończy się natomiast wydaniem 

17 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska..., s. 287.
18 W. Radecki, Instrumenty ekonomiczne i  prawne ochrony środowiska naturalnego w  gospo-

darce rynkowej, Kraków 1990, s. 128.
19 Wyrok NSA z  dnia 22 października 1987  r., sygn. IV SA 586/87, ONSA 1988, nr  1, 

poz. 11.
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decyzji nakładającej na dany podmiot administracyjną karę pieniężną bądź wy-
daniem postanowienia o umorzeniu postępowania20.

Jeżeli właściwy organ administracji stwierdzi przekroczenie lub naruszenie 
pozwolenia po przeprowadzeniu kontroli podmiotu, który korzysta ze środowiska 
bądź po przekazaniu przez wspomniany podmiot wyników pomiarów, do których 
dokonywania jest zobowiązany, wówczas wydaje decyzję administracyjną ustala-
jącą karę biegnącą. Decyzja ta, zgodnie z treścią art. 300 ust. 4 u.p.o.ś., określa:
1. wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali 

doby albo godziny,
2. wymiar kary biegnącej,
3. termin, od którego kara biegnąca będzie naliczana, jako odpowiednio dzień 

albo godzinę, następujące bezpośrednio po zakończeniu pomiarów lub innych 
ustaleń stanowiących podstawę stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia.
Administracyjna kara pieniężna ustala karę biegnącą. Pod tym pojęciem 

należy rozumieć taką decyzję administracyjną, która określa wysokość kary za 
każdy dzień trwania bezprawia administracyjnego. Zagadnienie to uczynił przed-
miotem swoich rozważań W. Radecki, który twierdzi, że „kary te zasadnie można 
nazwać biegnącymi, gdyż mechanizm ich wymierzania polega na tym, że w ra-
zie stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska wymierza się karę 
dobową, która biegnie przez cały czas trwania naruszenia i stanowi podstawę 
do wymierzenia kary łącznej po ustaniu naruszenia lub – jeżeli naruszenie nie 
ustało – po upływie roku kalendarzowego; w tym drugim przypadku wymierza 
się karę łączną za okres od stwierdzenia naruszenia do 31 grudnia danego roku, 
a od 1 stycznia następnego roku dobowy (godzinowy) wymiar kary pieniężnej 
stanowi podstawę do obliczenia następnej kary łącznej, po czym mechanizm się 
powtarza aż do usunięcia naruszenia”21.

W momencie, gdy decyzja ustalająca stanie się ostateczna, tj. gdy upłynie 
termin do wniesienia odwołania, a strona odwołania nie wniesie, organ admi-
nistracji wydaje decyzję o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej. Jej 
wysokość wynosi 10-krotność wielkości jednostkowej stawki opłat za wprowa-
dzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź za pobór wód. Jeżeli jednak mamy 
do czynienia z składowaniem odpadów z naruszeniem warunków dotyczących 
rodzaju i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska, lub magazynowanie odpadów z narusze-
niem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymierza 
się karę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów 
na składowisku za każdą dobę składowania (art. 309 u.p.o.ś.).

20 Zob. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa..., s. 86.
21 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska..., s. 285.
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Analizując kwestię postępowania w sprawie administracyjnej kary pieniężnej 
nie można zapomnieć o tym, że może ona być odroczona, zawieszona lub nawet 
umorzona. W tym celu podmiot, na który nałożono administracyjna karę pie-
niężną musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska (art. 316 u.p.o.ś.).

Powyższe uwagi, prowadzą do wniosku, że administracyjna kara pieniężna 
jest skutecznym środkiem fi nansowym, za pomocą którego można wymuszać 
respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w sferze ochrony środowiska. 
Kara ta rodzi bowiem dla podmiotu naruszającego bądź przekraczającego wa-
runki określone w pozwoleniu dotkliwe konsekwencje natury fi nansowej. Za jej 
pomocą można więc efektywnie wpływać na wykonywaną przez przedsiębiorców 
działalność gospodarczą.

Zakończenie

Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w Polsce jest jednym z głównych prob-
lemów społeczno-gospodarczych. Konieczność postępu na wszystkich polach życia 
państwa i obywatela, należy urzeczywistniać w sposób racjonalny i oszczędny, 
aby możliwe było zachowanie dla przyszłych pokoleń w stanie co najmniej nie 
pogorszonym, środowiska naturalnego. Krótkowzroczny sposób korzystania ze 
środowiska naturalnego prowadzący do jego degradacji, jest nie do przyjęcia, jeśli 
chce się zapewnić harmonijny, równomierny rozwój dzisiejszych społeczeństw.

Administracyjna kara pieniężna jest instrumentem fi nansowym, dzięki które-
mu możliwe jest efektywne chronienie środowiska i wymuszanie respektowania 
zasady zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, aby w pełni urzeczywistnić zasadę 
zrównoważonego rozwoju, ograniczenie się tylko do rzeczonej kary nie może mieć 
miejsca. Takie zawężenie jest błędne i prowadzi do zubożenia możliwości reali-
zacji przedmiotowej zasady, tym niemniej wśród wielu instrumentów prawnych 
temu służących, administracyjna kara pieniężna wydaje się być najistotniejszym.

Streszcz enie

Niniejszy artykuł prezentuje rozważania w przedmiocie konstytucyjnej za-
sady zrównoważonego rozwoju i jej znaczenia w sferze ochrony środowiska. Po-
nadto zaprezentowano w nim uwagi dotyczące administracyjnej kary pieniężnej 
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jako jednego z kluczowych instrumentów fi nansowych, dzięki którym państwo 
kształtuje postawy proekologiczne i zgodne z wzorcem zrównoważonego rozwoju. 

Celem artykułu jest wskazanie na interdyscyplinarność pojęcia zrównoważo-
nego rozwoju i słuszność uczynienia z tej idei, zasady ustrojowej, dzięki której 
możliwe będzie uzyskanie trwałego rozwoju tak dla teraźniejszych jak i przyszłych 
pokoleń. Jednym z najskuteczniejszych instrumentów prawnych za pomocą któ-
rego można stan tak pojmowanego rozwoju osiągnąć, jest właśnie administra-
cyjna kara pieniężna, którą w moim przekonaniu należy bliżej zaprezentować.

Podstawową hipotezą artykułu jest twierdzenie, że realizacja zasady zrówno-
ważonego rozwoju jest konieczna by zapewnić trwałą pomyślność społeczeństwa 
i jego obywateli oraz rozwój cywilizacyjny państwa, zaś działalność gospodarcza 
wykonywana przez przedsiębiorców, winna się odbywać z jej uwzględnieniem.

Summary

This paper presents the analysis of the constitutional principle of sustainable devel-
opment and its importance in the fi eld of environmental protection and the comments 
on the administrative penalty as one of the key fi nancial instruments, through which the 
state shapes the ecological attitudes and follows the pattern of sustainable development.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ochrona środowiska, administracyjna kara 
pieniężna, przyszłe pokolenia

Key words: sustainable development, environmental protection, administrative fi ne, 
future generations.



  ADAM HABUDA* 

Prawne instrumenty reglamentacji 
działalności gospodarczej 
na obszarach chronionych 

LEGAL FORMS OF LIMITING ECONOMIC ACTIVITIES 
IN PROTECTED AREAS

Podstawowe ustalenia terminologiczne

Termin „reglamentacja” oznacza: 1) rozdzielnictwo dóbr konsumpcyjnych 
spowodowane ich niedostatkiem na rynku1; 2) ograniczenie, podporządkowanie 
jakiejś działalności zasadom ustalonym przez przepisy prawne2; 3) ograniczenie, 
stan prawny ustalony przez państwo, ograniczający swobodę wykonywania zawo-
du, produkcję pewnych towarów3. W literaturze prawniczej czasów gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej reglamentację traktowano jako instrument zarządzania 
gospodarką, jako specyfi czny rodzaj działalności organów państwa, wyrażający 
się w stosowaniu środków o charakterze imperatywnym lub tylko częściowo 
imperatywnym, którego celem jest stwarzanie konkretnych warunków do pra-
widłowego organizowania stosunków gospodarczych4. Po przełomie ustrojowym 
reglamentacja jest defi niowana jako kompetencja do określonej przepisami pra-

* DR HAB.ADAM HABUDA – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Prawa 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, e-mail: adh@inte-
ria.pl

1 Zob. B. Dunaj, Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s. 582.
2 Zob. S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego – t. 3, Warszawa 2003, s. 910.
3 Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i  zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1968, 

s. 642.
4 Zob. A. Jaroszyński, Ochrona prawna zasobów naturalnych w PRL, Warszawa 1972, s. 46.
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wa ingerencji organów administracji publicznej w sferę wolności działalności go-
spodarczej, uzasadniona wtedy, gdy zastosowanie innych środków nie dawałoby 
gwarancji osiągnięcia założonych celów5.

Przez obszary chronione rozumiem te formy ochrony przyrody wymienione 
w art. 6 u.o.p., które zajmują pewien obszar i z tego powodu nazywane są w dok-
trynie prawa ochrony środowiska obszarowymi formami ochrony przyrody. Są to 
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000. Ograniczenie działalności człowieka na takim 
obszarze, w tym działalności gospodarczej, choć w różny sposób i w nie takim 
samym stopniu, stanowi o jego specyfi ce. Jest też przesłanką wyodrębnienia ta-
kiego obszaru i uznania go w pewnym sensie za „obszar specjalny”6. Najzwięźlej 
rzecz ujmując, reglamentacja działalności gospodarczej na obszarze chronionym 
to umocowane prawnie ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Posługując się terminologią prawa administracyjnego gospodar-
czego należy przyjąć, iż reglamentacja działalności gospodarczej na obszarach 
chronionych jest to istotna funkcja organów państwowych wykonywana przez 
organy państwa wobec gospodarki, której istotą jest:
– wprowadzenie regulacji publicznoprawnej zawierającej normy prawne two-

rzące system wymogów, ograniczeń (zakazów i nakazów), przy czym moty-
wacja wprowadzenia ograniczeń związana jest zawsze z koniecznością rea-
lizacji przez organy państwa celu publicznego związanego ze środowiskiem 
(przyrodą);

– cel publiczny związany ze środowiskiem realizowany jest kosztem poświę-
cenia w jakiejś mierze celów i interesów indywidualnych;

– zastosowanie się przez podmioty gospodarujące do treści wspomnianych 
ograniczeń warunkuje możliwość skutecznej realizacji ich publicznych praw 
podmiotowych i praw podmiotowych, zwanych wolnościami7.
Należy przyjąć, iż cały dział prawa określany mianem prawa ochrony środowi-

ska, służy reglamentacji i mieści się w tym pojęciu8. Nie ma bowiem wątpliwości, 

5 Zob. M. Waligórski, Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001, s. 214 i nast.
6 W  doktrynie można napotkać poglądy kwestionujące przydatność koncepcji obszaru spe-

cjalnego ze względu na mnogość terenów z  różnych względów objętych wydzielonym re-
żimem prawnym i  z  tego powodu kwalifi kujących się do uznania, że stanowią obszar, 
z  rozmaitych przyczyn, „specjalny” (na przykład każdemu terenowi objętemu miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego można przypisać przynależność do obszaru spe-
cjalnego). Zob. A. Miler, Obszar ograniczonego użytkowania, Toruń 2012.

7 Zob. T. Kocowski, Reglamentacja działalności gospodarczej w  polskim administracyjnym 
prawie gospodarczym, Wrocław 2009, s. 108.

8 Idąc jeszcze dalej można przyjąć, że istota prawa leży w  wyznaczeniu pewnych nakazów, 
określeniu obowiązków, których respektowanie jest wymuszane przez władze publiczne. 
W  tym sensie reglamentacja rozumiana jako ograniczenie, jako nałożenie obowiązku da-
nego zachowania się, jest istotą prawa w ogóle.



PRAWNE INSTRUMENTY REGLAMENTACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    35

że podporządkowuje czy też ogranicza działalność człowieka mogącą oddziaływać 
na przyrodę (środowisko) w sposób ustalony przez przepisy prawne. Ponadto, 
tworzenie i stosowanie prawa ochrony środowiska jest podyktowane ingerencją 
w sferę różnych aktywności człowieka, w tym aktywności gospodarczej, w imię 
ochrony pewnych interesów i wartości „środowiskowych” uznanych przez sy-
stem prawny. Natomiast instrumenty reglamentacji to wyznaczone przez przepi-
sy prawne instytucje prowadzące do realizacji określonych przez ustawodawcę 
celów w zakresie ochrony środowiska (przyrody), właśnie za pomocą wprowa-
dzania pewnych ograniczeń (zakazów określonego zachowania się ewentualnie 
nakazu określonego zachowania).

Jako charakterystyczne dla obszarowych form ochrony przyrody (czyli ob-
szarów chronionych w przyjętym tutaj rozumieniu) uznaję takie instrumenty 
reglamentacji jak plan ochrony, ocena oddziaływania czy zakazy.

Plan jako instrument reglamentacji działalności 
gospodarczej na obszarze chronionym

Zgodnie z art. 18 u.o.p. dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i par-
ków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony. Plan ochrony po-
winien być także sporządzony dla obszaru Natura 2000. W przypadku parku 
narodowego, rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000 sporządzenie planu 
ochrony poprzedzone jest instytucją zadań ochronnych. Zadania ochronne to 
instrument o charakterze przejściowym, będący swego rodzaju tymczasowym 
planem ochrony.

Treść planu ochrony parku narodowego i rezerwatu przyrody uregulowana 
jest w art. 20 ust. 3 u.o.p. Plan zawiera: 1) cele ochrony przyrody oraz wskaza-
nie przyrodniczych i społecznych warunków ich realizacji; 2) identyfi kację oraz 
określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 3) wskazanie obsza-
rów ochrony czynnej, ścisłej i krajobrazowej; 4) określenie działań ochronnych 
na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej z podaniem rodzaju, za-
kresu i lokalizacji tych działań; 5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych 
dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, 
amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępnia-
nia; 6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwór-
cza, handlowa i rolnicza; 7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowa-
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nia przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz 
planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, dotyczące eliminacji lub ograni-
czenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Treść planu ochrony parku krajobrazowego wynika z art. 20 ust. 4 u.o.p. 
Plan ten ma: 1) określać cele ochrony przyrody i uwarunkowania ich realizacji; 
2) identyfi kować zagrożenia wskazując jednocześnie sposoby ich eliminacji lub 
przynajmniej ograniczania; 3) wskazywać obszary realizacji działań ochronnych 
i określać zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajo-
brazu; 4) wskazywać obszary udostępniane dla gospodarowania i na inne cele 
(np. naukowe, edukacyjne) ze wskazaniem sposobów korzystania z tych obsza-
rów; 5) zawierać ustalenia do innych dokumentów planistycznych, a to: studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzen-
nego województw, planów zagospodarowania przestrzennego wód morskich, 
jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków rośli i zwierząt, dla których wyznaczono 
obszar Natura 2000.

Z kolei treść planu ochrony obszaru Natura 2000 określona jest w art. 29 ust. 
8 u.o.p. Spośród wymienionych w przepisie elementów treści warto podkreślić 
punkt 4, gdzie mowa o wskazaniach do zmian w istniejących studiach uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województw, planów zagospodarowania przestrzennego wód morskich.

Treść planu ochrony warunkuje jego prawne oddziaływanie – dlatego właś-
nie chcę uwydatnić ten element planu ochrony, który ustanawia jego relację 
do innych dokumentów planistycznych. Mam na myśli „ustalenia” (do innych 
dokumentów planistycznych), o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 7 i art. 20 
ust. 3 pkt 5 u.o.p., wobec „wskazań” (także do innych dokumentów planistycz-
nych), wymienionych w art. 29 ust. 8 pkt 8 u.o.p. Krótko mówiąc, w przypadku 
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych mamy do 
czynienia ze „wskazaniami”, zaś w przypadku obszaru Natura 2000 napotyka-
my „ustalenia”.

Skoro plany ochrony parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajo-
brazowego zawierają ustalenia dla innych planów, to po prostu oznacza to, że 
wskazują wiążące dyrektywy, które te inne plany powinny respektować. W tym 
sensie, że w tych innych planach należy uwzględnić to, co zawarto w planie 
ochrony parku krajobrazowego. Słowo „ustalenia” w języku polskim ma jasną 
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treść: „ustalić” to szczegółowo coś określić, rozstrzygnąć, zdecydować, zaś usta-
lenia to decyzje, wskazówki, dyrektywy, wytyczne9.

Natomiast w przypadku obszaru Natura 2000 mowa jest o „wskazaniach”. 
Wskazania to zalecenia, pouczenia, a wskazywać to zwrócić uwagę na coś, pod-
kreślić, udzielić wyjaśnień (informacji). W praktyce ujawnić się może wątpliwość, 
czy „wskazania” zawarte w planie ochrony Natury 2000 są wiążące, czy też sta-
nowią coś łagodniejszego, nie mającego charakteru imperatywnego. „Ustalenia” 
wydają się bowiem bardziej władcze, bardziej wiążące niż „wskazania” (przy-
najmniej, jeżeli podejdziemy do kwestii od strony językowej).

Może więc powstać pytanie o co chodziło ustawodawcy: czy celowo zdywer-
syfi kował oddziaływanie planów ochrony parku narodowego, krajobrazowego 
i rezerwatu przyrody (na inne dokumenty planistyczne) od planu ochrony ob-
szaru Natura 2000, czy też po prostu przeoczył zasadę techniki prawodawczej 
nakazującą do oznaczania jednakowych pojęć używania jednakowych określeń 
(różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami)10.

Zakładając, iż w pierwszej kolejności stosujemy wykładnię językową, a usta-
wodawca – zgodnie z elementarnymi zasadami interpretacyjnymi – na określenie 
tych samych zjawisk nie używa różnych słów, dochodzimy do wstępnego wniosku, 
że plan ochrony obszaru Natura 2000, w odróżnieniu od planów ochrony par-
ku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, nie może wiążąco 
oddziaływać na przykład na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Z tego powodu, iż nie zawiera do niego „ustaleń”, a jedynie „wskazania”.

Z drugiej strony należy przypomnieć, iż wykładnia językowa nie wyczerpuje 
innych metod wykładni prawa, zaś przepis prawny musi być postrzegany przez 
pryzmat celu, jaki ma realizować. Pojawia się jednak wątpliwość: dlaczego usta-
wodawca miałby łagodzić oddziaływanie aktów planistycznych związanych z Na-
turą 2000. Tym bardziej, że nie dostrzegam zasadniczych różnic jakościowych 
między planami ochrony poszczególnych form ochrony przyrody. Należy przypo-
mnieć także, że plan ochrony ustanowiony na przykład dla parku krajobrazowe-
go staje się planem ochrony dla obszaru Natura 2000 (w przypadku nakładania 
się obszarów), pod warunkiem uwzględnienia wymogów związanych z planem 
obszaru Natura 2000. Świadczy to bardziej o tendencji do prawnego zbliżania 
planów, niż ich separowania.

Dochodzę do wniosku, iż wykładnia czysto literalna nie prowadzi w analizo-
wanym przypadku do zadowalających rezultatów, w związku z czym należy zwró-
cić się ku wykładni celowościowej i wskazania traktować na równi z ustaleniami.

9 Zob. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
10 Zob. §10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 20 czerwca 2002  r. w  sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908.
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Do powyższego wniosku można też dojść nieco inna drogą. Mianowicie 
„wskazania do zmian” z art. 29 ust. 8 pkt 5 potraktować jako jednoznaczny 
wyraz potrzeby dokonania zmiany planu miejscowego (a nie jedynie niewiążące 
pouczenie). Wtedy znika potrzeba posłużenia się wykładnią celowościową, bo-
wiem do identycznego wniosku doprowadzi wykładnia językowa.

Trzeba zaakcentować, iż plan ochrony danej formy ochrony przyrody może 
niejako modyfi kować jej reżim prawny. Wiadomo, że reżim ten wyznaczony jest 
przez system zakazów obowiązujących z mocy prawa (park narodowy i rezer-
wat przyrody), dobranych z ustawowego wykazu przez organ ustanawiający park 
krajobrazowy (art. 17 ust. 1 u.o.p.) oraz ogólny zakaz podejmowania działań mo-
gących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 
(art. 33 ust. 1 u.o.p.). Zakazy dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 
krajobrazowego nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochro-
ny (art. 15 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 2 pkt 1 u.o.p.). Innymi słowy, unormowania 
planu ochrony uzyskują pierwszeństwo przed normami ustawowymi obowiązu-
jącymi bezpośrednio bądź skonkretyzowanymi uchwałą sejmiku wojewódzkiego 
powołującej park krajobrazowy i określającej jego reżim prawny. W ten sposób 
można skonstatować, iż reżim prawny parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego określony jest wspólnie przez akt kreujący daną formę 
ochrony przyrody, jak i plan ochrony, ustanawiany także w drodze uchwały sej-
miku wojewódzkiego.

Wypada jeszcze uwypuklić sytuację potencjalnego wpływu szeregu dokumen-
tów planistycznych, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
na park krajobrazowy (na ochronę przyrody parku krajobrazowego). Należałoby 
skonstatować, iż to plan ochrony obszarowej formy ochrony przyrody determinuje 
kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przez wskazania 
i ustalenia). Miejscowy plan ma tak ukierunkować zagospodarowanie przestrzeni, 
by możliwa była ochrona poszczególnych wartości środowiska, w tym realizacja 
określonych aktów temu służących – art. 15 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p. jasno stanowi, 
iż w miejscowym planie obowiązkowo określa się zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. Na ustalenia planu miejscowego zagospo-
darowania przestrzennego (i innych wymienionych w art. 16 ust. 7 u.o.p. doku-
mentów planistycznych) w części dotyczącej parku krajobrazowego musi wyrazić 
zgodę regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zwróćmy uwagę, że w miejscowym planie, oprócz określenia zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obligatoryjnie winno znaleźć się 
m. in. określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
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Realizacja tego przepisu, czyli uwzględnianie zasad ochrony przyrody i kra-
jobrazu w miejscowych planach powinna przebiegać w oparciu o trzy podstawy 
prawne:
– pierwsza to przepisy art. 20 ust. 3 pkt 7 i art. 20 ust. 4 pkt 6 u.o.p. (naka-

zujące respektować ustalenia planu ochrony w miejscowym planie);
– druga to przepis art. 72 ust. 1 u.p.o.ś. stanowiący, iż w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania rów-
nowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska poprzez 
zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska;

– trzecia to przepis art. 73 ust. 1 u.p.o.ś. nakazujący w miejscowym planie 
oraz decyzji o warunkach zabudowy uwzględniać ograniczenia wynikające 
z ustanowienia przestrzennych form ochrony przyrody.
Zagadnieniem doniosłym praktycznie jest kwestia zabudowy w parku kra-

jobrazowym.
Pojawia się pytanie, czy w parku krajobrazowym, biorąc pod uwagę jego plan 

ochrony i wpływ tego planu na inne dokumenty planistyczne, można zakazać 
zabudowy? Przypominam, że spośród zakazów, które w parku krajobrazowym 
można wprowadzić nie ma generalnego zakazu zabudowy, zaś pozostawienie 
nieruchomości znajdujących się w granicach parku krajobrazowego w gospo-
darczym wykorzystaniu (art. 16 ust. 6 u.o.p.) jest jednym z elementów stano-
wiących o specyfi ce tej formy ochrony przyrody. Nie ma jednak wątpliwości, iż 
dopuszczanie zabudowy „zawsze i wszędzie” przekreśliłoby w praktyce ochronę 
parku krajobrazowego.

Skoro zatem to nie ustawa o ochronie przyrody i wydana na jej postawie 
uchwała określająca czego w parku krajobrazowym robić nie wolno miałaby 
stanowić podstawę zakazu zabudowy, to trzeba tej podstawy poszukiwać gdzie 
indziej. Wspomniałem, iż reżim prawny parku krajobrazowego wyznacza rów-
nież jego plan ochrony. Można założyć, iż to plan ochrony parku krajobrazowego 
stanowiłby o zakazie zabudowy, co ma uzasadnienie w tym, iż w rozporządze-
niu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego11 znajduje się 
§ 17 wskazujący, co winien obejmować zakres ustaleń do poszczególnych do-
kumentów planistycznych, w tym planu miejscowego. W punkcie 6 § 17 jest 
mowa o możliwości wyłączenia terenów spod zabudowy. Zatem pewne ustalenia 
zawarte w projekcie planu ochrony parku krajobrazowego, które powinny być 
uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mogą 
dopuszczać wyłączenie terenu z zabudowy. Ktoś może jednak podnieść zarzut 

11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania pro-
jektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i  parku krajobrazowego, 
Dz.U. z 2005 r., Nr 94, poz. 794.
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wykroczenia poza ramy wyznaczone art. 17 u.o.p. Przyjęcie, iż w parku krajo-
brazowym można zakazać zabudowy na tej podstawie, iż stosowne ograniczenie 
wynika z dokumentu planistycznego uwzględniającego projekt planu ochrony, 
w którym mowa o wyłączeniu terenów spod zabudowy oznaczałoby przekrocze-
nie maksymalnej surowości zakazów, które mogą w parku krajobrazowym być 
wprowadzone. Z tego względu takie ograniczenie mogłoby być kwestionowane. 
Czy zatem w parku krajobrazowym mamy do czynienia z taką sytuacją, że moż-
na zabudowywać zawsze, o ile nie wprowadzono zakazu realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Wydaje się, że nie, z tym że podstawa prawna dla ograniczenia zabudowy nie 
znajduje się bezpośrednio w ustawie o ochronie przyrody, ale w ustawie Prawo 
ochrony środowiska.

W art. 73 ust. 1 u.p.o.ś. czytamy: w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z ustanowienia w trybie 
ustawy o ochronie przyrody parku krajobrazowego. Podkreślam, że nie mamy tu 
do czynienia z możliwością, ale z nakazem prawnym (obowiązkiem prawnym) 
respektowania ochrony krajobrazowej w planie zagospodarowania przestrzennego 
i decyzji o warunkach zabudowy. Jasne jest więc, że organ uchwalający miejsco-
wy plan i organ wydający decyzję o warunkach zabudowy ma obowiązek baczyć 
na zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu, i tak ukształtować 
swój akt, by cechy te zachować.

Ocena oddziaływania na obszar natura 2000 jako 
instrument reglamentacji działalności gospodarczej 
na obszarze chronionym

W literaturze wyraźna jest tendencja „zbliżania” do siebie oceny standardowej 
i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. M. Bar i J. Jendrośka wskazują, 
iż obydwa rodzaje oceny funkcjonują w ramach szerszej instytucji prawnej oce-
ny oddziaływania na środowisko12. Jest zrozumiałe, że fundamentalnych różnic 
między ocenami być nie może, tak jak nie można przeciwstawiać ochrony śro-
dowiska ochronie obszarów Natura 2000. Ponadto podstawowa intencja ustano-

12 Zob. M. Bar, J. Jendrośka, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a  ocena 
oddziaływania na obszar Natura 2000, [w:] Wybrane problemy prawa ochrony środowi-
ska, B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Warszawa 2010, s. 16.
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wienia obydwu wskazanych instrumentów prawnych (obydwu ocen) jest tożsama 
i sprowadza się do analizy skutków danego, podejmowanego przez człowieka 
przedsięwzięcia na dany przedmiot ochrony (szeroko rozumiane środowisko lub 
też jego fragment w postaci obszaru Natura 2000).

Wspólne dla obydwu ocen jest źródło oddziaływania, które poddaje się anali-
zie. Zarówno w odniesieniu do środowiska naturalnego rozumianego jako pewna 
całość, jak i wobec obszaru Natura 2000, stanowiącego wyodrębniony element 
tego środowiska, jako źródło oddziaływania (czyli przedmiot oceny) traktuje się 
przedsięwzięcia oraz dokumenty strategiczne (plany).

Dalej jednak, pomiędzy obydwiema ocenami, pojawia się coraz więcej zna-
czących odrębności.

Stanowiąca punkt wyjścia różnica odnosi się do podstaw prawnych. Wyraża 
się w tym, że obszary Natura 2000 mają swoje odrębne oceny oddziaływania, 
opierające się na normującym tę formę ochrony akcie prawnym.

Druga odrębność uwidacznia się, gdy spojrzymy na skutki prawne wywiera-
ne przez porównywane oceny. Wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania na 
środowisko mają charakter pomocniczy, a nie wiążący. Mają dać organowi wiedzę 
potrzebną przy wydawaniu decyzji, ale nie są dla niego wiążące w tym sensie, że 
nawet wykazanie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie 
daje podstawy do odmowy wydania decyzji środowiskowej. W przypadku oceny 
habitatowej, gdy zostanie wykazane, iż przedsięwzięcie będzie miało znaczące 
negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000, a nie są spełnione określone 
przesłanki pozwalające mimo wszystko na realizację przedsięwzięcia, organ ma 
obowiązek odmówić zezwolenia na realizację13.

Trzeciej różnicy dopatrywałbym się w sposobie określenia przedmiotu oby-
dwu ocen. Wprawdzie i w jednym i w drugim przypadku ocenie podlegają przed-
sięwzięcia, to jednak metoda „doboru” konkretnych przedsięwzięć do oceny jest 
inna. Gdy chodzi o ocenę zwykłą, to mamy do czynienia z enumeracją przed-
sięwzięć, z tym że część z nich ocenie podlegać musi, a część może być do niej 
zakwalifi kowana na mocy rozstrzygnięcia właściwego organu. Rozpoczęcie pro-
cedury związanej z oceną habitatową zależy do tego, czy przedsięwzięcie może 
potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Nie ma więc czegoś 
na kształt katalogu czy wykazu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na obszar Natura 2000. Co więcej, może zdarzyć się tak, że identyczne 
przedsięwzięcie w odniesieniu do jednego obszaru Natura 2000 będzie uznane 
za mogące potencjalnie znacząco oddziaływać, natomiast wobec innego obszaru 
Natura 2000 – wykluczy się możliwość takiego oddziaływania. Nie ma jasnych, 
precyzyjnie wskazanych kryteriów pozwalających z góry wskazać przedsięwzięcia, 

13 Tamże, s. 33.
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które należy poddać ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000. Przedsięwzięć 
kwalifi kujących się do oceny habitatowej nie można ograniczać w ten sposób, że 
prawo krajowe dokona szczegółowego wyliczenia tych przedsięwzięć14. Byłoby 
to równoznaczne z rzeczywistą eliminacją przewidzianej w dyrektywie klauzuli 
generalnej, a tym samym oznaczałoby niepełną realizację jej celów.

Skutki ocenianego przedsięwzięcia dla stanu obszaru Natura 2000 mają od-
mienny charakter – co jest podkreślane w orzecznictwie, jak i literaturze – niż 
w przypadku oceny oddziaływania na środowisko. Odmienność ta stała się do-
skonale widoczna na tle rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości sprawy 
związanej z realizacją przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej przez Austrię 
w związku z projektem budowy drogi szybkiego ruchu15.

Kolejna różnica również wiąże się z przedmiotem oceny, jednak widzianym 
nieco szerzej. Nie idzie w niej tylko o sposób ujęcia przedsięwzięcia (jako przed-
miotu oceny), ale o zbadanie względem czego dane przedsięwzięcie jest ocenia-
ne. Cała rzecz w tym, co można określić jako „bezpośrednie otoczenie” przed-
sięwzięcia (czyli to wszystko, na co przedsięwzięcie oddziałuje). Przedmiotem 
badania w przypadku zwykłej oceny jest środowisko. Natomiast przedmiotem 
oddziaływania w przypadku oceny habitatowej jest oddziaływanie przedsięwzię-
cia na obszar Natura 2000, czyli obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny 
obszar ochrony siedlisk czy też obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Nie jest 
nim oddziaływanie na całą przyrodę (przedmiotem ochrony na obszarze Natura 
2000 nie jest cała przyroda, jak na przykład w parku narodowym), nie jest nim 
także z reguły nawet większość zasobów, tworów i składników przyrody, wymie-
nionych w art. 2 ust. 1 u.o.p. Są nim uznane za wartościowe cechy (geografi czne, 
abiotyczne i biotyczne) pewnego obszaru (lądowego lub wodnego) sprawiające, 
że jest on siedliskiem uznanych za cenne gatunków roślin bądź zwierząt. Przed-
miot oceny habitatowej jest więc, co do zasady, węższy niż w przypadku oceny 
zwykłej. Nie jest to środowisko rozumiane kompleksowo (jako pewna całość), 
lecz konkretny obszar i to też patrząc przez pryzmat założeń jego ochrony.

14 Zob. wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., sygn. C-143/02, ECR 2003/3/I-2877.
15 Zob. wyrok TSUE z dnia 23 marca 2006 r., sygn. C-209/04, ECR 2006/3B/I-2755.
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Kwalifikacja przedsięwzięcia do oceny habitatowej – 
rozstrzygnięcie z art. 96 U.U.I.Ś.

Przepis art. 96 ust. 1 u.u.i.ś. stanowi, że organ właściwy do wydania decyzji 
wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsię-
wzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 ani nie wynika z tej ochrony, jest obo-
wiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może 
potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Takie rozważenie to analiza, zbadanie, ustalenie czy przedsięwzięcie, o re-
alizacji którego ma decydować organ, może – choćby potencjalnie – znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000. Rezultat badania może być dwojaki: 1) 
rozstrzygnięcie, które określam dalej jako „pozytywne”, treścią którego jest do-
puszczenie przez organ możliwości potencjalnie znaczącego oddziaływania, 2) 
rozstrzygnięcie „negatywne”, w którym organ wyklucza możliwość potencjalnie 
znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000.

W ustępie 3 art. 96 u.u.i.ś. określony jest wynik rozstrzygnięcia pozytywne-
go (organ uznaje, iż przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na 
obszar Natura 2000). Skutek ten sprowadza się do nałożenia na organ obowiąz-
ku wydania postanowienia. Treścią tego postanowienia jest zobowiązanie wnio-
skodawcy do przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi 
ochrony środowiska dokumentów określonych w ust. 3 pkt 1 – 5.

W sytuacji rozstrzygnięcia „negatywnego” (organ, po rozważeniu, wyklucza 
możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania) ujawnia się problem prawny, 
którego opisanie i rozwiązanie jest dla oceny habitatowej wręcz elementarne.

„Rozważyć” to w języku polskim zastanowić się, przemyśleć, rozpatrzyć jakąś 
sprawę. Organ winien zatem zastanowić się, dokonać analizy, wziąć pod uwagę 
rozmaite racje związane z pytaniem: czy przedsięwzięcie, którego realizacja uwa-
runkowana jest moją (organu) decyzją, może potencjalnie znacząco oddziaływać 
na obszar Natura 2000?

Sens odpowiedzi na tak postawione pytanie jest węzłowy dla całej instytucji 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Jeśli bowiem organ udzieli odpo-
wiedzi negatywnej, czyli dojdzie do wniosku, iż w danej sytuacji brak możliwo-
ści potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, to wówczas 
dalszych etapów postępowania w sprawie oceny habitatowej nie będzie.

Tu tkwi kluczowy charakter wspomnianego „rozważenia” – determinuje ono 
bezwzględnie wszystkie następne stadia postępowania związanego z oceną od-
działywania na obszar Natura 2000. Jednocześnie należy nadmienić, że wska-
zany przepis nie oznacza granic, przesłanek czy okoliczności, które wytyczały-
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by treść podejmowanego przez organ rozstrzygnięcia. Czy to oznacza, że takich 
kryteriów nie ma? Myślę, że wypowiedź stwierdzająca ich brak oznaczałaby pój-
ście za daleko i zdecydowanie wykraczałaby poza intencje ustawodawcy. Byłaby 
wręcz przekreśleniem reguł, według których funkcjonuje administracja publiczna 
w demokratycznym państwie prawnym. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które 
w naukach administracyjnoprawnych zwane jest niepełnym czy też niewyczerpu-
jącym uregulowaniem prawnym działań administracji. Niezmiennie towarzyszy 
ono działaniom administracji, a przykładów empirycznych niepełnego czy niewy-
czerpującego uregulowania prawnego działań administracji znajdziemy wiele16.

Z drugiej strony wypada wyraźnie podkreślić, że swoboda działania admi-
nistracji publicznej w zakresie ograniczonym, pochodzenia ustawowego, jest 
w państwie prawa możliwa do zaakceptowania. Żadna bowiem norma praw-
na nie może być wykonana bez udziału wykonawcy, który to udział sprowadza 
się zawsze do jakiejś postaci ustalenia przez wykonawcę normy prawnej stanu 
faktycznego, bliższych okoliczności sprawy, niezbędnych ocen stanu faktyczne-
go, wreszcie dokonania subsumpcji niewadliwie ustalonego i ocenionego stanu 
faktycznego ze względu na wykonywaną normę prawną17.

Niedookreśloność pojęcia nie oznacza jego traktowania w sposób arbitralny 
i dowolny. Komisja Europejska wskazuje na konieczność rozumienia tego ter-
minu w kontekście obiektywnym, podkreślając, iż spójność podejścia do tego 
co jest „istotne”, jest niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania sieci Natura 
2000 jako spójnego systemu. Chociaż rozumienie pojęcia oddziaływania „istot-
nego” musi być obiektywne, to jednocześnie istotność oddziaływania powinna 
być ustalana w odniesieniu do cech i warunków środowiskowych właściwych 
dla obiektu chronionego, objętego planem bądź przedsięwzięciem, przy szcze-
gólnym uwzględnieniu celów ochrony obiektu18.

Na tak zarysowanym obszarze pojawia się rozstrzygnięcie, o którym mowa 
w art. 96 ust. 1 u.u.i.ś. Bez wątpienia mieści się ono w zarysowanym obrazie 
zjawiska swobody w działaniach organu administracyjnego. Pamiętając jednak 
o prawnym uwarunkowaniu wszelkich, także bardziej swobodnych niż zwią-
zanych, działań organów, należy poszukiwać granic tej samodzielności. Trzeba 
ustalić formę prawną rozstrzygnięcia, zidentyfi kować czynniki prawne na nie 
wpływające, innymi słowy należy wskazać granice tej samodzielności. Jak określić 
zatem prawną formę rozstrzygnięcia, w którym organ dochodzi do wniosku o bra-
ku możliwości potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000?

16 Zob. szerzej A. Błaś, [w:] Administracja publiczna, A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski (red.), Wroc-
ław 2002, s. 225.

17 Tamże, s. 232.
18 Zob. wydany przez Komisję Europejską zbiór wytycznych Zarządzanie obszarami Natura 

2000. Postanowienia art. 6 dyrektywy habitatowej 92/43/EWG, WWF 2007, punkt 4.4.1.
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Bezdyskusyjnie musi ono przybrać formę dającą się uchwycić w aktach spra-
wy. Musi to być kształt uchwytny dla ewentualnej, późniejszej kontroli. W wy-
roku z 19 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 
wskazał, że brak w aktach administracyjnych dokonanej przez wójta analizy 
wpływu realizacji planowanej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz jej wyniku 
jest naruszeniem art. 96 ust. 1 u.u.i.ś.19.

Z pewnością rozstrzygnięcie, o którym mowa, nie jest postanowieniem, bo-
wiem gdyby ustawodawca taką formę dla tego rozstrzygnięcia przewidział, to 
by wyraźnie na to wskazał. Wprawdzie dla rozstrzygnięcia „pozytywnego”, czyli 
takiego, w którym właściwy organ dopuszcza możliwość potencjalnie znaczącego 
oddziaływania na obszar Natura 2000, nakazana jest forma postanowienia (patrz: 
art. 96 ust. 3 u.u.i.ś.), to dla rozstrzygnięcia „negatywnego” (właściwy organ, po 
rozważeniu, nie dostrzegł możliwości potencjalnie znaczącego oddziaływania na 
obszar Natura 2000) przepisy formy postanowienia nie przewidują.

Jeżeli ustawodawca chciałby, by następowało to w drodze postanowienia, to 
taką regulację by wprowadził. Tak uczynił przecież w art. 97 u.u.i.ś. normującym 
postanowienie RDOŚ dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Nie jest to w ogóle akt administracyjny, nie spełnia też cech aktu normatyw-
nego administracji.

Wydaje się, że spośród proponowanych w literaturze form działania admi-
nistracji publicznej, rozstrzygnięciu z art. 96 ust. 1 najbliżej do tzw. działań fak-
tycznych administracji, a konkretnie do „ustalania przez organ administracyjny 
niektórych sytuacji faktycznych”20.

Taka forma działań faktycznych podejmowana jest głównie w procesie wy-
konywania norm prawnych ustanawiających zadania dla administracji. Polega 
głównie na zbieraniu informacji, ocenie zebranych informacji oraz przyjęciu 
wiążącego ustalenia. Chodzi o ustalenie sytuacji faktycznej rozumianej jako stan 
obiektywnej rzeczywistości, który musi zaistnieć, aby organ administracyjny mógł 
podjąć określone działanie prawne21. Norma prawna z przepisu art. 96 ust. 1 
wyznacza zadanie dla organu, polegające na ustaleniu pewnej sytuacji faktycznej 
(czy w danej, konkretnej sytuacji możemy mówić o możliwości potencjalnie zna-
czącego oddziaływania na konkretny obszar Natura 2000). Ustalenia faktyczne 
będą wynikiem zbierania informacji i ich analizy (czyli „rozważenia”). Wniosek 
wyprowadzony na podstawie ustaleń ma wiążący charakter, bowiem warunkuje 
nastąpienie kolejnych etapów postępowania. Wreszcie wymyka się tradycyjnym 

19 Zob. wyrok WSA w  Krakowie z  dnia 19 października 2012  r., sygn. II SA/Kr 699/12, 
LEX nr 1235525.

20 J. Boć, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2007, s. 342.
21 Tamże.
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formom prawnym, jest w pewnym sensie niesformalizowany, co także stanowi 
charakterystyczną cechę wspomnianych wyżej działań faktycznych administracji.

Następnie należy podjąć próbę wskazania czynników prawnych wpływających 
na analizowane „rozważenie”; trzeba określić ramy (granice, kryteria) prawne, 
w jakich winno się ono mieścić.

Kryterium podstawowym, wynikającym z art. 6 u.p.o.ś., jest zasada przezor-
ności22, obligująca do przewidzenia wszelkich następstw ingerencji w środowi-
sko oraz podjęcia działań, które będą im zapobiegały lub będą je ograniczały do 
pewnego minimalnego stanu akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środo-
wiska. Absolutna przezorność nie jest raczej możliwa, trudna do ustalenia jest 
nawet dolna granica przezorności, gdyż wszelkich niebezpieczeństw wyelimino-
wać się nie da, przynajmniej dlatego, że przy danym stanie wiedzy nie można 
ich przewidzieć23. Z drugiej strony realizacja zasady przezorności nie wymaga 
istnienia graniczących z pewnością dowodów naukowych. Organ, w toku postę-
powania, według własnej wiedzy, doświadczenia oraz wewnętrznego przekonania 
ocenia wartość dowodową poszczególnych środków dowodowych oraz wpływ 
udowodnienia jednej okoliczności na inne okoliczności24. Nie ulega wątpliwo-
ści, iż w trakcie dokonywania oceny co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko obszaru Natura 2000 organ powinien brać pod 
uwagę elementy środowiska przyrodniczego, z uwagi na występowanie których 
zostały one wyznaczone (występujące siedliska lub gatunki priorytetowe objęte 
ochroną). To podstawowa determinanta „rozważania”, o którym mowa w art. 96 
ust. 3, a jednocześnie realizacja prawnej zasady przezorności.

Granica legalnego działania organu, ściślej rzecz ujmując działania w ramach 
przyznanej przez prawo kompetencji, znajduje wyraz również w odpowiednich 
przepisach kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 231 § 1 k.k. funkcjona-
riusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obo-
wiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. Według utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego, strona przedmiotowa przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. nie wyczerpuje się 
w przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków. Do jego znamion 

22 Z art. 6 ust. 1 u.p.o.ś. wynika zasada prewencji, wskazująca, że kto podejmuje działalność 
mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu od-
działywaniu. Z  kolei ust. 2 statuuje zasadę przezorności, zgodnie z  którą kto podejmuje 
działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpo-
znane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapo-
biegawcze.

23 Zob. J. Sommer, Zasada przezorności w  prawie wspólnotowym, „Ochrona Środowiska. 
Prawo i Polityka” 2001, nr 2, s. 52.

24 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 20 sierpnia 1997  r., sygn. III SA 150/96, LEX 
nr 30848.
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należy również działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego rozu-
miane jako niebezpieczeństwo jej nastąpienia lub też rzeczywiste nastąpienie 
istotnej szkody. W obydwu przypadkach powstaje tu problem związku przyczy-
nowego między czynem a grożącą lub rzeczywistą szkodą. Odpowiedzialność za 
skutek wchodzi w grę tylko wtedy, gdy w zaistniałym skutku urzeczywistniło się 
właśnie to stworzone przez sprawcę niebezpieczeństwo, którego powstaniu miało 
zapobiec przestrzeganie normy25. Można wiarygodnie argumentować, iż poprzez 
nieobiektywne, niepełne, nieuwzględniające uzasadnionych przesłanek przy-
rodniczych „rozważenie” organ administracji urzeczywistnia niebezpieczeństwo 
w postaci zignorowania w procesie inwestycyjnym uwarunkowań związanych 
z obszarem Natura 2000. Tym samym działa wbrew interesowi publicznemu, 
bowiem ochrona przyrody bez wątpienia leży w interesie publicznym. Ponad-
to działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody są prawnym obowiązkiem 
organów gminy. W tym sensie można bronić tezy, iż piastujący funkcję organu 
funkcjonariusz publiczny popełnia przestępstwo niedopełnienia obowiązków, 
przewidziane w art. 231 k.k.

Kolejnego instrumentu prawnego ograniczającego dowolność „rozważenia” 
z art. 96 ust. 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko upatrywać moż-
na w instytucji skargi określonej przepisami o postępowaniu administracyjnym.

Jak stanowi art. 227 k.p.a., przedmiotem skargi może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo 
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów, a także prze-
wlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W literaturze określa się skargę 
jako prawny środek obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają 
podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub 
szczególnego lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego26.

Podnoszona kwestia jest ciekawym zagadnieniem teoretycznym, którego do-
niosłość potęguje jeszcze praktyka. Nietrudno wyobrazić sobie bowiem inwe-
stora zainteresowanego realizacją przedsięwzięcia, gdy tymczasem odpowiedni 
organ dokonuje rozważenia, o którym mowa w art. 96 ust. 3. Inwestor oczekuje 
na wynik rozważenia, bo niewątpliwie orzeczenie dopuszczające możliwość od-
działywania na Naturę 2000 determinuje realizowane przez niego przedsięwzię-
cie. Determinuje w ten sposób, iż jeśli organ pozytywnie wypowie się w kwestii 
możliwości oddziaływania na obszar Natura 2000, powstaje kwestia co najmniej 
wydłużenia procedury związanej z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację 
przedsięwzięcia.

25 Zob. postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2011 r., III KK 160/11, LEX nr 1119506.
26 Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-

szawa 2008, s. 855.
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Związanie przedsięwzięcia z decyzją administracyjną 
jako warunek kwalifikacji do oceny habitatowej

Warunkiem uznania danej aktywności gospodarczej (inwestycyjnej) za przed-
sięwzięcie jest jej uwarunkowanie formą aktu administracyjnego. Przy takim za-
łożeniu przedsięwzięcie ex defi nitione jest ściśle związane z aktem administracyj-
nym, bowiem aktywność, która nie wymaga wydania aktu administracyjnego po 
prostu nie mieści się w zakresie pojęcia przedsięwzięcie. Idąc dalej tym tokiem 
rozumowania łatwo dostrzec, że skoro dana aktywność nie wymaga żadnej formy 
akceptacji ze strony organu administracji, to nie jest przedsięwzięciem w rozu-
mieniu przepisów u.u.i.ś. Tym samym nie może być mowy o ocenie habitatowej 
i kwalifi kacji do niej, albowiem tej podlegają tylko przedsięwzięcia. Akt admi-
nistracyjny warunkujący przedsięwzięcie określam jako decyzję „inwestycyjną”.

Ustawodawca nie wymienia wszystkich tego typu decyzji, wykaz przedsta-
wiony w art. 96 ust. 2 u.u.i.ś. ma charakter otwarty. Wymienione w nim decyzje 
są podane jedynie „dla przykładu”. Najogólniej rzecz biorąc, chodzi o decyzje 
wymagane przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsię-
wzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony (art. 96 
ust. 1 u.u.i.ś.).

G. Dobrowolski zwraca uwagę, iż w celu zredukowania wątpliwości należy 
przyjąć, iż oceny habitatowej będzie wymagała każda działalność człowieka mo-
gąca potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na obszary Natura 2000 w sytuacji, gdy 
zostaną spełnione trzy przesłanki: dwie pozytywne i  jedna negatywna. Przede 
wszystkim podejmowana działalność musi odpowiadać defi nicji przedsięwzię-
cia rozumianego jako zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko 
polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym 
również na wydobywaniu kopalin. Realizacja takiego przedsięwzięcia musi na-
stępować na podstawie pozwolenia (zezwolenia) organu administracji publicznej 
wyrażonego w formie decyzji. Nie może być to wreszcie przedsięwzięcie mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające uzyskania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach27.

Na konieczność „zobiektywizowania” i zapewnienia przejrzystości okolicz-
ności prowadzących do konieczności przeprowadzenia oceny wpływu przedsię-
wzięcia na obszar Natura 2000 zwraca uwagę K. Gruszecki. Zauważa, że choć 
obowiązek taki może konkretyzować się w przypadku, gdy realizacja przedsię-
wzięcia wymaga uzyskania jednej ze wskazanych w przepisie decyzji, to katalog 

27 Zob. G. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011, s. 98.
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decyzji ma charakter otwarty i może obejmować inne, niewymienione decyzje 
administracyjne. Stwierdza jednocześnie, że – mimo otwartości katalogu – obo-
wiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 nie będzie 
występował, jeżeli realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała uzyskania ja-
kiejkolwiek decyzji administracyjnej28.

W świetle prawa krajowego i przytoczonych jego interpretacji uprawniony 
wydaje się więc wniosek, według którego ocena habitatowa wiąże się wyłącznie 
z przedsięwzięciami, których realizacja uzależniona jest od wydania stosownej 
decyzji administracyjnej. Czy taka konkluzja da się obronić? Czy taki sposób rozu-
mowania jest spójny z ideą regulacji prawnej przyświecającą ocenie „naturowej”?

Przede wszystkim należałoby odnieść się do brzmienia odpowiedniego prze-
pisu dyrektywy habitatowej. Przypomnę, iż dyrektywa stanowi o każdym planie 
lub przedsięwzięciu, które może w istotny sposób oddziaływać na obszar Natura 
2000, na które władze wyrażają zgodę dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie 
niekorzystnie na dany teren. Dyrektywa zdaje się więc kierować do oceny ha-
bitatowej każde przedsięwzięcie mogące istotnie oddziaływać, co przy szerokim 
pojmowaniu przedsięwzięcia sprawia, że nie sposób „sztywno” wyselekcjonować 
rodzajów przedsięwzięć, które powinny być oceniane.

Tymczasem przepis polski zdaje się taką selekcję wprowadzać – warunkiem 
poddania przedsięwzięcia procedurze oceny jest udzielanie na to przedsięwzięcie 
zgody w formie decyzji administracyjnej. Z pewnością można znaleźć przykłady 
aktywności nie mieszczących się w obowiązku uzyskania zezwolenia, a faktycz-
nie oddziałujących na funkcjonowanie obszaru Natura 2000.

Czy dopuszczalne jest przyjęcie apriorycznego założenia, iż usunięcie drzewa 
młodszego niż 10 lat (art. 83 ust. 6 pkt 4 u.o.p.) nie będzie istotnie oddziaływać 
na konkretny obszar objęty Naturą 2000? Jeśliby się z takim założeniem zgodzić, 
to oznaczałoby to, że usunięcie 9-letniego drzewa nie może oddziaływać na ob-
szar Natura 2000. Czy doświadczenie życiowe i często bardzo zaskakujące za-
leżności przyrodnicze pozwalają na taki kategoryczny wniosek? Jeszcze bardziej 
wymowną ilustracją byłoby wyobrażenie sobie całego zespołu drzew owocowych, 
zajmujących znaczną powierzchnię, które można usunąć bez zezwolenia, a tym 
samym bez możliwości wszczęcia oceny habitatowej. Zgodnie z art. 83 ust. 6 
pkt 2 u.o.p. przepisów dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew nie stosuje 
się do drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezer-
watu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową. Przyznaję, że 
w praktyce wpływ usunięcia pojedynczego drzewa owocowego na obszar Natura 

28 K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z  dnia 3 października 2008  r. o  udostępnianiu in-
formacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el 2013 nr 8775, uwaga nr 6 do art. 96.
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2000 może być (ale nie musi) niewielki, czego nie da się jednak tak prosto prze-
sądzić w stosunku do całego sadu drzew owocowych położonego na obszarze 
lub w pobliżu obszaru Natura 2000.

Są w tym względzie, w takim sposobie wykładni, myślę że uzasadnione wąt-
pliwości. Znajdują one zresztą wyraz w orzecznictwie TSUE, podkreślającym, iż 
nie należy stosować generalnych wyłączeń od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 200029. Założenie, iż nie pod-
daje się ocenie działalności, której podjęcie nie zależy od uzyskania stosownego 
pozwolenia, byłoby właśnie takim generalnym wyłączeniem30.

W przedstawionym wnioskowaniu pojawia się jednak pewna luka. Gene-
ralnie sprowadza się ona do takiej obiekcji: poddanie ocenie habitatowej każdej 
działalności (każdego przedsięwzięcia) prowadziłoby do absurdu i w praktyce 
oznaczałoby poddanie reglamentacji wszelkiej działalności (precyzyjniej rzecz 
ujmując wszelka działalność musiałaby być rozpatrywana pod kątem możliwo-
ści oddziaływania na obszar Natura 2000). To zaś z kolei prowadziłoby do za-
chwiania równowagi pomiędzy różnymi, często konkurującymi interesami praw-
nymi, które w demokratycznym państwie prawnym trzeba respektować. Interes 
publiczny w postaci ochrony przyrody zyskałby prymat nad innymi interesami 
i wartościami prawnymi. Byłoby to w pewnym sensie podważeniem fundamen-
tów, na jakich zbudowano Naturę 2000 (integracją różnych form działalności 
ludzkiej z wymogami ochronnymi).

Konieczne staje się więc oznaczenie granicy wydzielającej te aktywności 
człowieka, które z oceną habitatową nie mają nic wspólnego, od tych, które do 
tej oceny się kwalifi kują. Terminologicznie granicę tą wyznacza pojęcie przedsię-
wzięcia jako działania, którego podjęcie determinuje akt administracyjny. W usta-
wodawstwie krajowym (polskim) takim punktem granicznym jest powiązanie da-
nej aktywności inwestycyjnej z koniecznością wydania decyzji administracyjnej. 
Powraca tym samym problem przedstawiony obszerniej w punkcie 3: czy dana 
aktywność człowieka, aby mogła być kwalifi kowana jako przedsięwzięcie, musi 
być poprzedzona uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej? W prawie pol-
skim wydaje się, że tak. W świetle prawa UE i jego interpretacji taka konkluzja 
wydaje się chwiejna i niepewna.

29 Zob. wyrok TSUE z  dnia 4 marca 2010  r., sygn. C-241/08, ZOTSiS 2010/3A/I-1697-
1748.

30 Zob. J. Szuma, K. Szuma, Tryby oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 
2000, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj 
(red.), Lublin 2011, s. 129.
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Zakaz jako instrument reglamentacji działalności 
gospodarczej na obszarze chronionym

Zakazy stanowią kluczowy element w konstrukcji prawnej formy ochrony 
przyrody. Terminem tym posługuje się ustawodawca wskazując czego na tere-
nie formy ochrony przyrody się zabrania (czego można zabronić) oraz czyniąc 
z naruszenia tych zakazów przedmiot odpowiedzialności karnej (art. 127 u.o.p.). 
Wyraźnie widać to również w przyjmowanej w literaturze defi nicji: forma ochro-
ny przyrody to instytucja prawna polegająca na: 1) wyodrębnieniu określonego 
przedmiotu (obszaru, obiektu, gatunku); 2) uznaniu go za chroniony powszechnie 
obowiązującym aktem normatywnym; 3) poddaniu go szczególnemu reżimowi 
prawnemu, w którym zasadnicza rolę odgrywają zakazy zachowania się zagra-
żające temu przedmiotowi; 4) ustanowieniu odpowiedzialności typu penalnego 
za naruszenie tych zakazów31.

System związanych z daną formą ochrony przyrody zakazów stanowi jej re-
żim prawny sensu stricto, w odróżnieniu od reżimu prawnego sensu largo (cało-
kształt dotyczącej formy ochrony przyrody regulacji prawnej). Chciałbym zwrócić 
uwagę na różnicę, jakie zachodzą pomiędzy reżimem prawnym wyznaczonym 
dla „tradycyjnych” form ochrony przyrody a zakazami (czy raczej zakazem) obo-
wiązującymi wobec obszaru Natura 2000. Często słyszy się opinie o rygoryzmie 
wynikającym z wyznaczenia Natury 2000, szczególnie eksponowane są ograni-
czenia mające wynikać w funkcjonowania tej formy ochrony. Tymczasem takie 
stwierdzenia nie zawsze są uzasadnione.

Należałoby przyjąć, że obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę surowość ich 
reżimu prawnego, wcale nie muszą być najbardziej restrykcyjną formą ochrony 
przyrody. Mam tutaj na myśli obszar Natura 2000 w „czystej” postaci, gdy nie 
pokrywa się on z obszarem innej formy ochrony przyrody (co w praktyce często 
ma miejsce).

Nie jest tak, że na obszarze Natura 2000 chroni się całość przyrody, tak jak np. 
w parku narodowym. Ustanowienie obszaru Natura 2000 ma zawsze konkretny 
cel – ochronę ważnych w skali europejskiej siedlisk i gatunków. Reżim prawny 
obszaru Natura 2000 zmierza ku temu, aby chronić te właśnie siedliska i gatunki. 
Z tego względu na obszarze Natura 2000 można inwestować, można przepro-
wadzić przez taki obszar autostradę, można wydobywać spod takiego obszaru 
gaz łupkowy, ale pod warunkiem, aby takie działania nie wpływały w znaczący 
sposób negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000. W stosunku do obszaru Natura 2000 nie ma katalogu czynności 

31 Zob. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012, s. 79.
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(aktywności, działalności), których na tym obszarze nie wolno podejmować, co 
jest charakterystyczne dla pozostałych form ochrony przyrody. Jest jeden, ogól-
nie sformułowany zakaz.

Wśród aktywności podejmowanych na obszarze Natura 2000 można wyróż-
nić działania dwojakiego rodzaju: 
1) działania, które nie zagrażają zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz sied-

lisk roślin lub zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na ga-
tunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
– wtedy taka działalność nie podlega ograniczeniom,

2) działania, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000 (w tym w szczególności pogorszyć stan siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony 
wyznaczono Naturę, a także w wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000) – takie działania są gene-
ralnie zabronione przez art. 33 ust. 1 u.o.p.
Ów zakaz nie jest wszakże bezwarunkowy: jeżeli przemawiają za tym ko-

nieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego i brak jest rozwiązań alter-
natywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska może 
zezwolić na realizację planu lub działań mogących znacząco negatywnie oddzia-
ływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub proponowanych obszarów ma-
jących znaczenie dla Wspólnoty, zapewniając wykonanie kompensacji przyrod-
niczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci 
obszarów Natura 2000.

Dodatkowe ograniczenie wynika z sytuacji, gdy znacząco negatywne oddzia-
ływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych – wtedy zezwolenie może 
zostać udzielone wyłącznie w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw o pierwszo-
rzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego oraz w celu wynikającym 
z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii 
Komisji Europejskiej (art. 34 u.o.p).

Na tle innych form ochrony przyrody, obszar Natura 2000 jawi się jako bardzo 
elastyczna forma ochronna32. Z jednej strony należy zaznaczyć, iż model prawny 
Natury 2000 jest jednolity w tym znaczeniu, że obszary Natura 2000 są tworzo-
ne i funkcjonują według tych samych przepisów prawnych. Trzeba też jednak 
pamiętać, że motywy utworzenia konkretnych obszarów Natura 2000 są różne 
i wymagają w praktyce różnych działań i zabiegów. To, co na jednym obszarze Na-

32 Ta elastyczność przejawia się chociażby w tym, że na obszarze Natura 2000 nie ma wyni-
kającego z prawa bezwzględnego zakazu zabudowy, jest jedynie zakaz zabudowy i  innych 
inwestycji, które mogą znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki i siedliska, ze względu na 
które obszar Natura 2000 wyznaczono – zob. orzeczenie WSA w Olsztynie z dnia 29 listo-
pada 2011 r., sygn. II SA/Ol 359/11, LEX nr 1258693.
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tura 2000 z powodzeniem można realizować, z punktu widzenia potrzeb ochron-
nych innego obszaru siedliska czy gatunku może okazać się niedopuszczalne. 
Dlatego prawidłowe funkcjonowanie obszaru Natura 2000 wymaga wnikliwego 
i uważnego procesu stosowania prawa, a nawet zmiany myślenia o ochronie – 
na taki model gdzie należy możliwie najpełniej pogodzić aktywność człowieka 
w potrzebami ochronnymi. Zgadzam się, że bywa to trudne, tym bardziej, że nie 
zawsze da się odnaleźć zadowalające wszystkich rozwiązanie.

Streszcz enie

W artykule przedstawiono zagadnienie ograniczeń działalności gospodar-
czej na obszarach chronionych. Obszary chronione są formami ochrony przy-
rody w rozumieniu polskiej ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Autor stwier-
dza, że w zasadzie całe prawo ochrony środowiska ma na celu regulowanie lub 
ograniczanie pewnych sfer ludzkich zachowań. Jego zdaniem podstawowymi 
instrumentami prawnymi ograniczającymi działalność gospodarczą na obszarach 
chronionych są plany ochrony, ocena wpływu i zakazy. Ponadto, artykuł przed-
stawia specyfi kę obszarów Natura 2000 oraz związanych z nimi ograniczeń na 
tle tradycyjnych form ochrony. Autor podkreśla, że Natura 2000 nie musi być 
bardziej restrykcyjną formą ochrony. Ponadto poszczególne obszary Natura 2000 
są różne, zarówno w sensie środków ochrony i ograniczeń.

Abst ract

The article presents the question of the limits of economic activities in protected 
areas. Protected areas are called forms of nature conservation within the meaning of 
Polish Nature Conservation Act 2004. The author states that, in principle, the whole 
environmental law seeks to regulate, or restrict certain human activity. According to the 
author the fundamental legal instruments limiting economic activities in protected ar-
eas are protection plans, impact assessment and prohibitions. Furthermore, the article 
shows the specifi city of Natura 2000 and the related constraints on the background of 
traditional forms of conservation. The author states that Natura 2000 does not have to 
be a more restrictive form of protection. In addition various areas of the Natura 2000 
are diff erent, in a sense of protection means and restrictions.

Słowa kluczowe: obszar Natura 2000, prawne formy ochrony przyrody, prawo ochro-
ny środowiska, prawna reglamentacja, zakaz, ocena oddziaływania, obszary chronione, 
plany ochrony

Keywords: Natura 2000 area, legal forms of nature protection, environmental law, 
legal restrictions, protection plans, impact assessment, legal instruments, protected ar-
eas, regulation
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Problematyka swobody 
działalności gospodarczej 

w świetle regulacji związanych 
z europejską siecią natura 2000

RIGHT OF UNDERTAKING BUSINESS ACTIVITY AND HIS 
LIMITATIONS COMING FROM THE NATURA 2000 PROTECTION

Prawo własności stanowi najszerszą formę korzystania z rzeczy, jednakże nie 
daje właścicielowi pełnego władztwa nad rzeczą. Nie ma ono bowiem charakte-
ru ius infi nitum. Elementem tego prawa jest możliwość korzystania i rozporzą-
dzania rzeczą przez właściciela, ale musi się to odbywać w granicach określo-
nych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, nadto musi być zgodne ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Granice prawa własności 
są wyznaczane przez normy prawa powszechnie obowiązującego znajdującego 
się czy to w prawie cywilnym, administracyjnym czy też w prawie ochrony śro-
dowiska. Konstytucja RP w art. 20-24 ustanawia podstawową dla gospodarki 
wolnorynkowej zasadę wolności działalności gospodarczej. Przepisy regulujące tę 
zasadę zostały usytuowane w Rozdziale I Konstytucji RP zatytułowanym „Rzecz-
pospolita”, co w sposób jednoznaczny wskazuje na jej wagę oraz priorytetowy 
charakter. Nie zostały one natomiast umieszczone w Rozdziale II, który traktuje 
właśnie o wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela, co też do-
bitniej podkreśla ich ustrojowy charakter. Podkreślić natomiast należy, że o ile 
przepisy te statuują zasadę równego traktowania podmiotów, to jednak z uwagi 
na podział własności na własność prywatną i własność państwową, możliwe jest 

* MGR KINGA HANDZEL-URBAŃCZYK – Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa 
i  Administracji, Uniwersytet Szczeciński, ul. Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin, e-mail: 
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odmienne traktowanie podmiotów prawa, a w konsekwencji poddanie jednych 
odpowiednio mocniejszej lub słabszej ochronie.

Wolność gospodarcza jest najczęściej rozpatrywana w trzech ujęciach: eko-
nomicznym, politycznym i prawnym. Rozważania niniejszego artykułu w istocie 
ograniczą się do analizy wolności gospodarczej w jej ujęciu prawnym, który do-
datkowo zostanie zawężony do zagadnień środowiskowych, a ściślej do rozważań 
nad jej zakresem w świetle regulacji związanych z jedną z form ochrony przyrody, 
tj. obszarem Natura 2000. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że teren, który 
leży w zasięgu zainteresowań inwestycyjnych, objęty jest ochroną powierzchnio-
wą, która – z punktu widzenia inwestora – sprowadzać się będzie do licznych 
ograniczeń oraz obostrzeń związanych z wachlarzem zamierzeń inwestycyjnych.

Jednocześnie Konstytucja RP w art. 22 podkreśla, że możliwe jest ogranicze-
nie wolności działalności gospodarczej, lecz nastąpić to może wyłącznie w usta-
wie. Zbiór norm prawnych, które dopuszczają tego rodzaju ograniczenia, jest 
dość obszerny1. Na gruncie działalności wpływającej na poszczególne elementy 
środowiska, inwestor może się spotkać m.in. z obwarowaniami jakie nakłada 
na niego ustawa o ochronie przyrody. Ustawa ta określa bowiem cele, zasady 
i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, zaś działania 
polegające na ochronie przyrody są działaniami polegającymi na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody. Do osiągnięcia tych celów posłużyć ma stosowanie jednej bądź kilku 
ustanowionych na danym obszarze form ochrony przyrody. W tym celu właści-
wy organ ma prawo, przy spełnieniu ustawowych przesłanek, zastosować jedną 
z form ochrony przyrody przewidzianej w art. 6 u.o.p.

Mając na uwadze powyższe, szczególnie istotnym dla pozycji inwestora i moż-
liwości realizacji przez niego uprawnień stricte cywilistycznych, a posiadanych 
w stosunku do oznaczonego terenu, będzie objęcie oznaczonego terenu ochroną 
w ramach sieci Natura 2000. Granice tych możliwości będą oznaczone w szcze-
gólności zakresem możliwych do realizacji przedsięwzięć, które w konsekwencji 
będą w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natu-
ra 2000. Niejednokrotnie bowiem przedsiębiorcy podnoszą argument, że brak 
możliwości podejmowania przez nich działań na obszarach naturowych stanowi 
naruszenie art. 2 ust. 1 u.o.p. poprzez umniejszenie możliwości użytkowania za-
sobów środowiska przyrodniczego przyszłym pokoleniom, choć z przedmiotowej 
zasady ma wynikać, że głównym jej założeniem jest dostosowanie jakości życia 
do poziomu, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Na takie rozumienie 
przedmiotowego przepisu ma wskazywać fakt, że przepis art. 2 ust. 1 u.o.p. trak-
tuje ochronę przyrody jako zachowanie, zrównoważone użytkowanie i odnawia-

1 Por. defi nicja pojęcia „działalność gospodarcza” zawarta w art. 2 u.s.d.g.
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nie zasobów, tworów oraz składników przyrody. Zaś dodatkowo, skoro z art. 7 
k.p.a. wynikać ma obowiązek organu administracji do uwzględnienia słusznego 
interesu strony, to niezasadne jest ograniczanie inwestorowi prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wobec czego istotnym jest rozstrzygnięcie, czy w ogóle 
możliwe będzie realizowanie tego typu przedsięwzięcia, a jeśli tak, to czy wiązać 
się z tym będą jakieś dodatkowe obowiązki.

Inwestorzy na początku wdrażania systemu Natura 2000 wyrażali głęboką 
obawę i niepokój z uwagi już na sam fakt zakwalifi kowania ich nieruchomości 
do terenów objętych ochroną naturową. Podnosili, że taka kwalifi kacja z urzę-
du powodować będzie nie tylko niedogodności natury prawnej, poprzez m.in. 
zwiększenie kosztów administracyjnych, a w konsekwencji zmniejszenie wartości 
tych nieruchomości, ale w konsekwencji całkowitą niemożność wykorzystania 
gospodarczego ich terenu. W istocie jednak art. 6 ust. 2 dyrektywy siedlisko-
wej nie poddaje podmiotów prywatnych żadnym ograniczeniom. Aby bowiem 
można było przewidzieć ograniczenia dla podmiotów prawa na mocy dyrektywy 
siedliskowej, państwo członkowskie musi zawsze zacząć od zbadania i uznania 
potrzeby działania, a następnie określić rodzaj stosownej interwencji. Na przy-
kład, jeśli chodzi o prawne wykorzystanie gruntów, państwo członkowskie może 
go całkowicie zakazać bądź też dopuścić je albo też samemu, bądź za pośredni-
ctwem osób trzecich, ustanowić środki mające zrekompensować niedogodności 
związane ze spornym wykorzystaniem. Jednakże jeżeli władze krajowe będą 
uważać, że przedsięwzięcie będzie mogło w istotny sposób oddziaływać na te-
reny, na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej zobligowane są dokonać od-
powiedniej oceny skutków tego przedsięwzięcia. W myśl tego przepisu, każdy 
plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do 
zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, 
zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, 
podlega bowiem odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny 
oraz bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, właś-
ciwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero 
po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz – w sto-
sownych przypadkach – po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa. Użyty w tym 
przepisie przymiotnik „odpowiedniej” wskazuje na istnienie zakresu uznania 
państw członkowskich co do rodzaju oceny, jakiej mają dokonać. W rezultacie, 
państwa członkowskie co do zasady nie muszą zabraniać realizacji planów lub 
przedsięwzięć podmiotom prywatnym. Możliwy zakaz realizacji jednego z tych 
przedsięwzięć nie wynikałby bowiem z samej dyrektywy siedliskowej, ale z decyzji 
każdego państwa członkowskiego o wykonaniu dyrektywy siedliskowej, podej-
mowanej w każdym przypadku raczej w ten sam sposób niż odmiennie, z uwagi 
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na konieczność stosowania przy rozstrzyganiu nie tylko zasady prewencji, ale 
przede wszystkim konieczności jednakowego traktowania podmiotów znajdują-
cych się w takiej samej lub podobnej sytuacji. Z powyższego wynika, że umiesz-
czenie terenu w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty nie daje 
żadnej dokładnej wskazówki w odniesieniu do działań, które zostaną przyjęte 
przez władze krajowe zgodnie z przepisami dyrektywy siedliskowej. To bowiem 
zawsze ostatecznie na państwie członkowskim i przyjętym przez niego sposobie 
realizacji celów dyrektywy będzie spoczywać decyzja w zakresie rodzaju oraz 
zakresie przyjętych środków, a w konsekwencji ustalenie zakresu działań, któ-
rych prywatni inwestorzy nie będą mogli realizować na terenie objętym ochroną 
naturową. Celem dyrektywny siedliskowej oraz przepisów wprowadzonych do 
wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich jest bowiem unie-
możliwienie podjecie działań, które mogłyby poważnie zagrozić ekologicznemu 
charakterowi terenów umieszczonych w wykazie krajowym przekazanym Komisji 
przez państwa członkowskie.

W tym miejscu rodzi się pytanie o wzajemną relację obostrzeń co do zakazu 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej ustanowionych odpowiednio 
w przepisach wspólnotowych oraz w wewnętrznym porządku prawnym państw 
członkowskich. Jak bowiem wyżej podkreślono, ostatecznie decyzja co rodza-
ju możliwych do podjęcia działalności gospodarczych na terenach chronionych 
w ramach sieci Natura 2000 należy do kompetencji państwa członkowskiego. 
Przepisy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej określają bowiem ogólne wy-
tyczne. A zatem, czy uregulowania prawa wewnętrznego mogą wprowadzać bar-
dziej restrykcyjny system ochrony obszarów należących do Siecie Natura 2000?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił TSUE w wyroku z dnia 21 lipca 2011 roku 
w sprawie C-2/10. Trybunał zajmował sie regulacją wprowadzoną we Włoszech, 
na mocy której nałożono na regiony i prowincje autonomiczne obowiązek zaka-
zania budowy nowych turbin wiatrowych nieprzeznaczonych do własnego użytku 
na wszystkich obszarach specjalnej ochrony tworzących sieć Natura 2000. Try-
bunał na wstępie rozważań podkreślił, że przepisy Unii w dziedzinie środowi-
ska naturalnego nie wprowadziły całkowitej harmonizacji, nadto w myśl art. 14 
dyrektywy ptasiej państwa członkowskie mogą prowadzić bardziej rygorystyczne 
środki ochronne niż przewidziano w tej dyrektywie. I choć dyrektywa siedlisko-
wa nie zawiera przepisu równoważnego, to z art. 193 t.f.u.e. (dawny artykuł 176 
t.w.e.) wynika prawo państw członkowskich do wprowadzenia bardziej rygory-
stycznych środków ochronnych. Analiza materiału przedłożonego Trybunałowi 
doprowadziła go do wniosku, że wprowadzone we Włoszech uregulowania kra-
jowe i regionalne miały zasadniczo na celu zachowanie obszarów należących 
do sieci Natura 2000, w szczególności ochronę siedlisk dzikiego ptactwa przed 
zagrożeniami, jakie mogły stanowić dla nich turbiny wiatrowe. Tym samym Try-
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bunał Sprawiedliwości uznał, że dyrektywa ptasia i siedliskowa nie stoją na 
przeszkodzie bardziej rygorystycznemu krajowemu środkowi ochronnemu, który 
ustanawia bezwzględny zakaz budowy turbin wiatrowych nieprzeznaczonych do 
własnego użytku na wszystkich obszarach specjalnej ochrony w obrębie obszarów 
należących do sieci Natura 2000 bez dokonania jakiejkolwiek oceny skutków dla 
środowiska określonego planu lub przedsięwzięcia na danym terenie należącym 
do tej sieci, o ile przestrzegane są zasady niedyskryminacji i proporcjonalności.

Analiza ograniczeń zasady swobody działalności gospodarczej w świetle re-
gulacji związanych z ochroną przyrody, a ściśle w zakresie, w jakim obszar inwe-
stycji zostanie objęty ochroną w ramach systemu Natura 2000, opiera się o art. 
33 ust. 1 u.o.p. W myśl tego przepisu zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, po-
dejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności: 1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatun-
ków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony ob-
szar Natura 2000, lub 3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego 
powiązania z innymi obszarami. Regulacja tego przepisu stanowi transpozycję 
dyrektywy siedliskowej. Statuuje ona bowiem wytyczne, którymi powinien kie-
rować się organ, przy ustalaniu sprzeczności celów z podejmowanymi działania-
mi. Niewątpliwie taka konstrukcja przepisu wyklucza ścisłe związanie decyzji 
organu normą prawną. W przedmiotowej sytuacji organ działać będzie w ra-
mach uznania administracyjnego, dzięki któremu będzie mógł w sposób elastycz-
ny dopasowywać ograniczenia do panujących na danym terenie uwarunkowań 
środowiskowych. Jednakże, z drugiej strony może to spowodować, szczególnie 
w odniesieniu do przedsiębiorcy, niepewność co do treści mogących zapaść roz-
strzygnięć. Wynika to oczywiście z faktu, że to organ ostatecznie będzie w tym 
zakresie podejmował decyzję, nie będąc jednocześnie związanym faktem zisz-
czenia się ustawowych przesłanek.

Zakaz podejmowania działań, o których mowa w art. 33 ust. 1 u.o.p. nakłada 
na organ obowiązek zbadania oraz jednoznacznego stwierdzenia, że w momencie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia, z naukowego punk-
tu widzenia nie istnieją żadne racjonalne wątpliwości co do braku możliwości 
wystąpienia szkodliwych skutków w odniesieniu do danego terenu. Wszelkie, 
jakiekolwiek istniejące wątpliwości co do skutków zamierzonych robót, winny zo-
stać wyeliminowane. Służyć mają temu sprawozdania, które charakteryzować się 
będą wolnością od luk oraz precyzyjnymi i ostatecznymi spostrzeżeniami i wnio-
skami. Dzięki tylko takiej dokumentacji właściwe organy będą mogły uzyskać 
pewność co do spełnienia wszystkich przesłanek niezbędnych przy rozstrzyga-
niu o zezwoleniu na prowadzenie działalności na obszarze specjalnej ochrony.
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W pierwszych latach wdrażania systemu ochrony Natura 2000 pojawiało się 
wiele wątpliwości interpretacyjnych, również w zakresie ustalenia cezusu czaso-
wego wskazującego na początek obowiązywania zakazu z art. 33 u.o.p. Polskie 
orzecznictwo administracyjne ustaliło, że nieprawidłowe jest stanowisko, jakoby 
dopiero z chwilą zatwierdzenia obszaru ochronnego przez Komisję Europejską 
obowiązywały wszelkie ograniczenia związane z obszarem ochronnym i by do-
piero ta chwila miała wpływ na wszelkie działania podejmowane w granicach 
wyznaczonego obszaru. Wynika to m.in. z faktu, że organy administracji publicz-
nej oraz sądy winny przy interpretacji i stosowaniu przepisów prawa stosować 
orzecznictwo wspólnotowe, które wiąże Rzeczpospolitą Polską. Zgodnie bowiem 
z orzecznictwem TSUE, projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 
2000 są objęte ochroną zgodnie z tzw. „zasadą ostrożności” wynikającą z art. 174 
pkt. 2 t.w.e., który stanowi, że polityka Wspólnoty w dziedzinie ochrony środo-
wiska opiera się na zasadzie ostrożności. Wynika z niej ciążący na wszystkich 
podmiotach obowiązek dołożenia należytej staranności w ocenie skutków, jakie 
dla środowiska może przynieść nowo podejmowana decyzja lub uruchamiana 
działalność. Odpowiednie działania (w tym analizy, opinie, ekspertyzy) powinny 
być podejmowane z wyprzedzeniem, tzn. już wtedy, gdy zachodzi uzasadnione 
prawdopodobieństwo, że powstanie problem ekologiczny. Nadto, państwa człon-
kowskie powinny chronić obszary od momentu ich zgłoszenia Komisji jako tere-
ny kwalifi kujące się do określenia jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, 
ponieważ w braku takiej ochrony zagrożone może być osiągnięcie celów dyrek-
tywy, jakimi są ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory. Zatem 
dla przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na projektowane 
obszary Natura 2000 konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko. Jednakże, jeżeli w trakcie takiej oceny stwierdzone zostanie zna-
czące negatywne oddziaływanie, nie jest dozwolone wydanie zgody na realizację 
przedsięwzięcia, nawet jeśli spełnia ono przesłanki, o których mowa w art. 34 
u.o.p. W takim przypadku zgoda może być wydana dopiero po zatwierdzeniu 
danego obszaru Natura 2000 przez Komisję Europejską. Podsumowując powyż-
sze należy jednoznacznie podkreślić, że obszar Natura 2000 jest jedyną formą 
ochrony przyrody, w stosunku do której już na etapie projektowania tego obszaru 
istnieją prawne zakazy co do podejmowania oznaczonych rodzajów działalności. 
Jedynie bowiem projektowane obszary Natura 2000 podlegają ochronie, inne 
natomiast formy ochrony przyrody muszą już istnieć, aby zostały objęte takim 
reżimem ochronnym.

Zakaz podejmowania działalności, która znacząco negatywnie wpływałaby na 
cele ochrony obszaru Natura 2000 jest w istocie niejasno sformułowany. W szcze-
gólności, pojęcie „znaczącego, negatywnego oddziaływania” nie jest jednolite za-
kresowo. Pewnego rodzaju pomocą w ważeniu skutków negatywnego oddziały-



PROBLEMATYKA SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   61

wania, a tym samym ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia 
ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na cele obszaru Natura 2000, może 
być rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, a w szczególności katalog przedsięwzięć, które zawsze znaczą-
co oddziaływają na środowisko. Dokonując ustalenia, czy w danym przypadku 
mamy do czynienia ze „znaczącym” negatywnym oddziaływaniem znaczenie może 
mieć również rozmiar ingerencji zarówno z uwagi na intensywność jak i czas jej 
trwania. Nie można a priori założyć, że nawet znaczna intensywność ingeren-
cji, o ile nastąpi ona w określonym krótkim czasie, nie będzie miała wpływu na 
zachowanie dóbr chronionych. Rozważając kwestie, czy ingerencja jest istotna 
trzeba mieć na uwadze względy, dla których utworzono obszary a w tym, czy 
konkretna ingerencja zredukuje obszar występowania kluczowych siedlisk lub 
liczebność populacji kluczowych gatunków, naruszy równowagę między nimi, 
spowoduje fragmentację obszaru oraz utratę kluczowych cech2. W zależności 
od okoliczności konkretnej sprawy należy badać nie jedno przedsięwzięcie, ale 
ich zespół, gdyż możliwie dopiero zintensyfi kowanie poszczególnych pojedyn-
czych działań spowoduje powstanie znacznego negatywnego oddziaływania. Ma 
to służyć realizacji zasady prewencji, a tym samym wykluczyć próby ominięcia 
ustawowego zakazu. 

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 28 grudnia 2010 roku3 uchylił postano-
wienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy. W ocenie sądu, organy prowadzące 
postępowanie nie wyjaśniły w sposób wyczerpujący, czy inwestycję można było 
zaakceptować z punktu widzenia wymagań ochrony obszaru Natura 2000. Sąd 
wskazał, że z art. 33 ust. 1 u.o.p. nie wynika zakaz podejmowania przedsięwzięć, 
które oddziaływałyby na obszar Natura 2000 w jakikolwiek negatywny sposób, 
a wyłącznie takich przedsięwzięć, które oddziaływałyby na ten obszar w sposób 
znacząco negatywny. Przy ocenie, czy zakaz z art. 33 ust. 1 ma zastosowanie, 
należy bowiem brać pod uwagę całokształt przedsięwzięć planowanych w odnie-
sieniu do terenu objętego ochroną. Zaś w ocenie sądu okoliczności rozpatrywa-
nej sprawy dawały podstawę do przyjęcia, że pozytywne uzgodnienie planowa-
nej inwestycji mogło stworzyć precedens do zabudowania w przyszłości działek, 
w pierwszej kolejności tych bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, 
a następnie dalszych działek w tej okolicy. Sąd tutaj wyraźnie podkreślił, że ko-
nieczne jest przyjęcie założenia, że kolejni inwestorzy będą się powoływać na 
zasadę równości wobec prawa i będą żądać również pozytywnego uzgodnienia 

2 Zob. wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 20 listopada 2007  r., sygn. IV SA/Wa 1395/07, 
LEX nr 457203.

3 Zob. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2010 r., sygn. IV SA/Wa 602/10, 
LEX nr 821213.
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ich inwestycji. I  to właściwe rozpatrzenie łącznie tych wszystkich okoliczności 
sprawy dawało podstawę do przyjęcia, że ostatecznie wystąpi negatywny wpływ 
na obszar chroniony. Przedmiotowe rozstrzygnięcie potwierdza, że konieczne jest 
zawsze rozpatrzenie wszystkich potencjalnych źródeł istotnego negatywnego od-
działywania na obszar chroniony.

Komentowane rozstrzygnięcie, w ocenie autora, zasługuje na aprobatę. Pod-
daje ono bowiem szerokiej analizie nie tylko skutki analizowanego w sprawie 
przedsięwzięcia, ale uwzględniając charakter, jak i przeznaczenie sąsiednich 
nieruchomości, przewiduje możliwe zachowanie innych inwestorów i ich łączny 
wpływ na środowisko. Rozstrzygnięcie to w pełni zdaje się realizować zasadę 
prewencji, którą ucieleśnia m.in. art. 33 ust. 1 u.o.p. W ocenie autora, na podob-
ną aprobatę nie zasługuje natomiast rozstrzygnięcie zapadłe przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym w wyroku z dnia 9 października 2012 r.4. Tutaj sąd 
uznał, że skoro na oznaczonym terenie nie powstały jeszcze inwestycje budow-
lane, co więcej nie są one jeszcze nawet na etapie projektowania, to nie sposób 
określić, czy te potencjalne przedsięwzięcia w przyszłości mogłyby spowodować 
znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000. W ocenie sądu każ-
da kolejna zamierzona inwestycja będzie z osobna poddana wymaganej ocenie 
pod względem oddziaływania na środowisko, w tym także oddziaływania na ob-
szar Natura 2000, zatem nie stworzy precedensu dla rozpatrywania kolejnych 
wniosków. Analiza rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydaje 
się godzić w prewencyjną ochronę obszarów Natura 2000, gdyż niewątpliwe za-
miarem ustawodawcy było ujęcie kompleksowe obecnych i mogących wyniknąć 
w przyszłości skutków realizacji oznaczonych zamierzeń, w ich wzajemnym po-
wiązaniu. Oznaczanie zaś skutków tylko i wyłącznie w stosunku do źródeł, które 
obecnie są zindywidualizowane, wydaje się naruszać podstawowy cel regulacji 
art. 33 ust. 1 u.o.p. Prewencję należy bowiem rozumieć jako działanie polegające 
na niedopuszczeniu do powstania zjawiska uważanego za niepożądane5. Skoro 
można oznaczyć skutki środowiskowe, w tym skutki prawne wydanego w sprawie 
rozstrzygnięcia, zatem nie sposób przyjąć, że mogące pojawić się w przyszłości 
działania nie zintensyfi kują negatywnych skutków środowiskowych prowadząc 
tym samym do pogłębienia zmian zachodzących na obszarze objętych ochroną 
naturową.

Od zakazu oznaczonego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody są jednak wy-
jątki. W myśl bowiem art. 34 ust. 1 u.o.p., jeżeli przemawiają za tym konieczne 
wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spo-
łecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy 

4 Zob. wyrok NSA z dnia 9 października 2012 r., sygn. II OSK 1073/11, Legalis nr 552289.
5 Zob. Słownik wyrazów obcych PWN, (red.) J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 600.
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miejscowo RDOŚ, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu mor-
skiego – może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco ne-
gatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdu-
jące się na liście sporządzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska 
zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej6 niezbędnej do zapewnie-
nia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Zaś 
w przypadku, gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczyć będzie siedlisk 
i gatunków priorytetowych, zezwolenie może zostać udzielone wyłącznie w celu: 
1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środo-
wiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego 
interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej (art. 34 ust. 2 
u.o.p.). W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach planowa-
nych przedsięwzięć, zezwolenie o którym mowa w art. 34 ust. 1 zastępuje się 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w rozumieniu u.u.i.ś. (art. art. 35a u.o.p.).

Możliwość odstąpienia od zakazu zabraniającego podjęcie działań, które 
znacząco negatywnie oddziaływać będą na obszar Natura 2000, wymaga łączne-
go spełnienia dwóch przesłanek, tj. musi za tym przemawiać nadrzędny interes 
publiczny oraz stwierdzony zostanie brak rozwiązań alternatywnych dla realizacji 
danego przedsięwzięcia. Zgodę na takie działanie wydaje właściwy miejscowo 
regionalny dyrektor ochrony środowiska pod warunkiem ustalenia jednocześnie 
zasad oraz warunków kompensacji przyrodniczej. Podmiot prawa nie ma zatem 
roszczenia o wydanie decyzji w przedmiocie zezwolenia na realizację takiego 
przedsięwzięcia, gdyż regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaję tą decy-
zję w granicach uznania administracyjnego. W tym miejscu przypomnieć należy, 
który to problem niejednokrotnie pojawiał się w praktyce, że „decyzja o warun-
kach zabudowy nie jest zezwoleniem na podjęcie działań mogących negatywnie 
oddziaływać na obszary Natura 2000”7. Inwestor, który próbował powołać się 
na legalność podejmowanych przez niego działań gospodarczych, które w kon-
sekwencji oddziaływały negatywnie na obszar Natura 2000, swoje postępowanie 
argumentował posiadaniem właśnie przywołanej decyzji o warunkach zabudo-
wy. Jego działalność polegała na hodowli norek amerykańskich na terenie nie-
ruchomości, która bezpośrednio graniczyła z obszarami Natura 2000. W świetle 

6 Pojęcie kompensacji przyrodniczej znajduje się w  art. 3 pkt. 8 u.p.o.ś.; zob. też rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010  r. w sprawie szczegółowych sposobów 
i  form składania informacji o  kompensacji przyrodniczej, Dz.U. z  2010  r., Nr 64, poz. 
402.

7 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 12 marca 2013  r., sygn. II OSK 2118/11, LEX 
nr 1312426.
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ustaleń poczynionych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który na 
podstawie art. 37 ust. 1 u.o.p. wstrzymał działania prowadzone przez inwestora, 
wynikało, że inwestor niedostatecznie zabezpieczył obiekty budowlane, co stwa-
rzało niebezpieczeństwo przedostania się zwierząt na zewnętrz, a w konsekwencji 
stanowiłoby zagorzenie dla rodzimej różnorodności, bowiem norka amerykańska 
zaliczana jest do grupy inwazyjnych gatunków obcych. Ustalenia poczynione zaś 
przez organy administracji jednoznacznie wskazywały, że rozpoczęcie hodowli 
norki nie było poprzedzone uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa w art. 34 
u.o.p., ani decyzji, o której mowa w art. 35a u.o.p.

Mimo stosownie długiego czasu obowiązywania przepisów środowiskowych 
w zakresie obszarów Natura 2000, w dalszym ciągu dochodzi w postępowaniach 
do nieuprawnionego utożsamiania postępowania w sprawie uzgodnienia wa-
runków zabudowy dla inwestycji z postępowaniem w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na podstawie u.u.i.ś. 
Natomiast postępowanie środowiskowe, w którym wydaje się decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jest postępowaniem niezależnym, 
odrębnym od postępowania, jakie toczy się przed organem uzgadniającym inwe-
stycję z zakresu ochrony przyrody. Tym samym organ uzgadniający projekt decyzji 
o warunkach zabudowy pod względem wymagań ochrony przyrody dokonuje we 
własnym zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze8.

Pojęcie interesu publicznego9, którym posługuje się u.o.p., nie zostało w niej 
zdefi niowane. Nadto podnieść należy, że ustawodawca nakazuje, by interes ten 
dodatkowo wykazywał cechę nadrzędności. Musi on zatem przeważać nad in-
nym, istniejącym w danych okolicznościach i stanie faktycznym interesem pub-
licznym, gdyż dopiero wówczas zaktywizuje się możliwość wydania zezwolenia 
na podjęcie działalności, która znacząco negatywnie oddziałuje na cele ochro-
ny obszaru Natura 2000. Ustalenie zakresu przedmiotowego pojęcia interesu 
publicznego należy upatrywać na gruncie innych aktów prawnych, jak również 
w orzecznictwie sądowym. Przykładowo w u.p.z.p. pojęcie interesu publicznego 
zostało zdefi niowane w art. 2 pk.4 jako uogólniony cel dążeń i działań, uwzględ-
niających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych spo-
łeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Zezwolenie na prowadzenie znacznie szkodliwej działalności na obszarze 
objętym ochroną naturową uzależnione jest również od konieczności stwierdze-
nia, że brak jest rozwiązań alternatywnych w planowanym lub projektowanym 

8 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 14 lutego 2013  r., sygn. II OSK 1941/11, LEX 
nr 1313191.

9 Zob. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 
1986, s. 36; wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. III SA/Wa 1471/04, 
LEX nr 831279.
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przedsięwzięciu. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że należy rozważyć 
istnienie faktycznych rozwiązań alternatywnych, czyli uwzględniających także 
koszty środowiskowe czy społeczne realizacji alternatywnych rozwiązań. Zatem 
istnienie alternatywnego rozwiązania należy rozważać, mając na uwadze nie 
tylko szczególną potrzebę ochrony dóbr objętych specjalnymi formami ochrony 
przyrody, ale także potrzeby racjonalnego równoważenia racji ochrony tych ob-
szarów z innymi względami, nie pomijając zasady zrównoważonego rozwoju10. 
Z treści decyzji organu administracji zawsze w sposób wyraźny i jednoznaczny 
musi wynikać, że analizowane były inne możliwości realizacji inwestycji. Nie 
możne bowiem organ administracji poprzestać na lakonicznym stwierdzeniu, 
że były one brane pod uwagę. W aktach sprawy musi się znaleźć szczegółowa 
dokumentacja dotycząca innych wariantów przedsięwzięcia lub inwestycji, która 
następnie podlegać będzie weryfi kacji. Jej brak będzie utożsamiany każdorazowo 
z niezbadaniem wariantów alternatywnych. Nie jest bowiem spełnieniem prze-
słanki braku rozwiązań alternatywnych nieistnienie takowych w ogóle. Obec-
ny stan wiedzy i techniki, teoretycznie, w każdym przypadku, daje podstawę 
do wytyczenia innego wariantu danego rozwiązania. W sprawie rozpatrywanej 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie11, gdzie przedsięwzięcie 
polegało na budowie obwodnicy miasta stanowiącej jednocześnie fragment drogi 
krajowej i przebiegało ono przez obszary chronione, w tym przez obszar obję-
ty ochroną w ramach sieci Natura 2000, organ wykazał, że budowa obwodnicy 
jest niezbędna. Tym samym potwierdził spełnienie jednego z dwóch warunków 
umożliwiających wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności znacząco ne-
gatywnie oddziaływującej na obszar Natura 2000. Jednakże w ocenie sądu nie 
zostało wykazane, by analizowane były inne możliwości przebiegu obwodnicy 
w celu zapewnienia ochrony dóbr przyrodniczych, tj. poza obszarem Natura 2000. 
Element ten jest zaś konieczny w celu stwierdzenia istnienia braku rozwiązań 
alternatywnych. Z samego bowiem twierdzenia, że inne warianty były anali-
zowane, co potwierdza zgromadzony materiał dowodowy nie wynika bowiem, 
czy faktycznie w toku postępowania analizowano inny przebieg obwodnicy. Jak 
podkreślił bowiem sąd, mimo wielości opracowywanych wariantów przebiegu 
obwodnicy, wszystkie jednak zakładały, że przechodzić ona będzie przez tere-
ny przyrodnicze prawnie chronione, w tym utworzone i projektowane obszary 
Natura 2000. Zatem nie sposób przyjąć, by istniały i były analizowane warianty 
alternatywne przedsięwzięcia. Żaden z nich bowiem nie przebiegał przez teren 
nieobjęty ochroną naturową.

10 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa 2319/06, LEX 
nr 307447.

11 Zob. wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 8 stycznia 2008  r., sygn. IV SA/Wa 853/07, LEX 
nr 437727
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Mając na uwadze powyższe należy jednoznacznie podkreślić, że organ ad-
ministracji dopuszczając możliwość realizacji przedsięwzięcia, które może mieć 
negatywny wpływ na dobra chronione na obszarach Natura 2000, musi rozważyć, 
czy pozostaje ono w interesie publicznym jak również czy istnieją alternatywne 
rozwiązania. Owe alternatywne rozwiązania muszą rzeczywiście istnieć, muszą 
one być udokumentowane. Organ musi uwzględnić również koszty środowiskowe 
czy społeczne realizacji alternatywnych rozwiązań. Samo istnienie alternatywnego 
rozwiązania należy rozważać mając na względzie szczególną potrzebę ochrony 
dóbr objętych specjalnymi formami ochrony przyrody, jak również uwzględnia-
jąc zasadę zrównoważonego rozwoju. Rozważania te muszą mieć swoje źródło 
w dokumentacji sprawy, nie zaś opierać się na niepopartych żadnym materiałem 
przypuszczeniach czy też dywagacjach. Nadto podkreśla się, że poza sytuacją, 
gdzie inwestycja polega na budowie traktu komunikacyjnego, zaś jego początek 
i koniec znajdują się w całości na obszarze objętym ochroną naturową, bądź też 
punkt docelowy jest zlokalizowany na obszarze naturowym, zawsze możliwe jest 
stworzenie alternatywy dla przedsięwzięcia i to w ten sposób, by nie przebiega-
ło ono na terenie Natura 2000 . Umożliwia to nam bowiem stan współczesnej 
wiedzy i techniki.

Zgodnie z art. 37 u.o.p., jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddzia-
ływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście 
zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, RDOŚ a na obszarach morskich – dy-
rektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie 
i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywróce-
nia poprzedniego stanu danego obszaru12, jego części lub chronionych na nim 
gatunków. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie 
z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony, RDOŚ a na obsza-
rach morskich – dyrektor urzędu morskiego- podejmuje wyżej oznaczone czyn-
ności. Zastosowanie tego przepisu będzie miało miejsce w sytuacji, gdy podjęte 
działania zakwalifi kowano jako mogące znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, o której 
mowa w art. 27 ust. 3 pkt.1, jak również możliwe jest wstrzymanie tych dzia-
łań i podjęcie przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub 
chronionych na nim gatunków. W przypadku braku spełnienia tych warunków 
będzie możliwe jedynie zastosowanie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie. Może mieć to miejsce z uwagi na fakt, że u.z.sz.ś. 
dysponuje szerszym niż u.o.p. katalogiem negatywnych działań, które są pojmo-
wane jako działania stanowiące mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów 

12 Zob. rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 4 czerwca 2008r. w  sprawie rodzajów 
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia, Dz.U. z 2008 r., Nr 103, 
poz. 664.
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przyrodniczych, ocenianą w stosunku do stanu początkowego. Nadto, w ustawie 
szkodowej przewidziany jest także znacznie szerszy katalog działań naprawczych.

Streszcz enie

W artykule poruszona zostaje kwestia możności wykonywania na obsza-
rach Natura 2000 działalności przez inwestorów. Konstytucyjna zasada swobody 
działalności gospodarczej doznaje bowiem licznych ograniczeń, w tym również 
wynikających z przepisów środowiskowych .Przepisy prawa bowiem ogranicza-
ją swobodę działalności, między innymi w sytuacji, gdy działalność ma być po-
dejmowana na obszarach objętych ochroną sieci Natura 2000. Artykuł traktuje 
o bezwzględnym zakazie prowadzenia działalności znacząco negatywnie oddzia-
ływującej na cel ochrony obszaru Natura 2000. Jednocześnie przedstawione 
zostały przesłanki, po spełnieniu których – w drodze wyjątku – będzie istniała 
możliwość realizacji planów i działań na obszarach Natura 2000. Z uwagi na 
liczne problemy, również natury prawnej, wiążące się z wydawaniem zezwoleń 
na prowadzenie tego typu działalności, przywołano m.in. przykłady rozstrzygnięć 
sądów administracyjnych.

Summary

The article treats of means for running business activity on the area covered by Na-
tura 2000 scheme by the investors. The constitutional rule of business activity freedom 
encounters number of limitations resulted from environmental regulations. The article 
discusses the strict prohibition of running activity which could negatively aff ect targets 
of Natura 2000 protection scheme. Concurrently the article features circumstances upon 
satisfying which there is a possibility of running activities on the areas covered by Natura 
2000 scheme as an exception. Considering number of issues of legal nature related to 
permit issuing for this kind of activity, the examples of administrative courts decisions 
were brought to attention.

Słowa kluczowe: Natura 2000, ograniczenia działalności, zezwolenie
Key words: Natura 2000 network protection, limitations of business activity, legal 
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  JOANNA KIELIN-MAZIARZ* 

Czy koncepcja zrównoważonego 
rozwoju ogranicza wolność 
działalności gospodarczej?

DOES THE CONCEPTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT LIMIT 
THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY?

Rozważając problematykę zależności pomiędzy ochroną zasobów środowi-
ska naturalnego a działalnością gospodarczą warto zwrócić uwagę na dużą od-
ległość czasową pomiędzy momentem, w którym nauka zainteresowała się za-
gadnieniem wolności działalności gospodarczej (koniec XVII w.) oraz ochroną 
przyrody, która stała się przyczynkiem do refl eksji naukowej dopiero w XIX i na 
początku wieku XX1.

Rozważając wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na sposób prowadze-
nia działalności gospodarczej należy zastanowić się, czy koncepcja ta stanowi 
ograniczenie wolności działalności gospodarczej czy raczej wyraz jej realizacji.

* DR JOANNA KIELIN-MAZIARZ – Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiel-
lońska 57/59, 03-301 Warszawa, e-mail: jkielin@kozminski.edu.pl

1 Zob. W. Szafer, Z dziejów ochrony przyrody, [w:] Skarby przyrody i ich ochrona, W. Szafer 
(red.), Warszawa 1932, s.  16, podaję za: A.  Habuda, Ograniczenia swobody działalności 
gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, [w:] Prawo ochrony środowiska jako waru-
nek prowadzenia działalności gospodarczej, J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski 
(red.), Gdańsk 2009, s. 28.
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Działalność gospodarcza i wolność 
działalności gospodarczej

Wolność działalności gospodarczej jest jedną z wolności, o których stano-
wi Konstytucja. Nie jest ona jednak przez Konstytucję defi niowana. Zgodnie 
z ustalonym w doktrynie stanowiskiem „zasada wolności gospodarczej oznacza 
swobodę podejmowania i prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnie 
wybranych formach prawnych oraz na zasadzie samodzielności, chociaż bez na-
ruszenia interesów publicznych”2. Obejmuje ona wolność wyboru rodzaju dzia-
łalności gospodarczej, wolność jej wykonywania oraz zaprzestania.

Działalność gospodarcza nie jest również defi niowana przez ustawę zasadni-
czą, stąd też należy przyjąć defi nicję zawartą w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej. Art. 2 u.s.d.g. defi niując działalność gospodarczą określa, że jest 
nią zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz po-
szukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z utrwalonym 
znaczeniem działalności gospodarczej w naukach ekonomicznych oznacza ona 
wszelką działalność ludzką polegającą na przystosowaniu zasobów i sił przyrody 
z zamiarem wytworzenia nowych dóbr lub przekształcenia już istniejących, ich 
podziale i konsumpcji3.

Pamiętać jednak równocześnie należy, że Trybunał Konstytucyjny wielokrot-
nie podkreślał autonomiczny charakter pojęć konstytucyjnych, które nie mogą 
być utożsamiane z pojęciami funkcjonującymi w szczegółowych gałęziach pra-
wa. Stąd też ustalając treści terminów konstytucyjnych „nie można też przyjmo-
wać założenia, że odpowiadają one identycznie brzmiącym terminom przyjętym 
w ustawodawstwie zwykłym. Przyjęcie takiego założenia otwierałoby bowiem 
drogę do obchodzenia gwarancji konstytucyjnych przez odpowiednie zawężanie 
zakresu określonych terminów w przepisach zamieszczonych w ustawodawstwie 
zwykłym”4. Istnieje więc konieczność traktowania pojęcia działalności gospodar-
czej w sposób autonomiczny – niezależnie od sposobu jej zdefi niowania w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej5. Gdyby przyjąć, że konstytucyjne ujęcie 

2 B.  Banaszak, Komentarz do art.  20 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Komentarz, Warsza-
wa 2009, s. 126.

3 Zob. O.  Lange, Ekonomia polityczna, Warszawa 1974, s.  18; K.  Horubski, L.  Kieres, 
T.  Kocowski, M.  Szydło, A.  Żurawik, Rozdział II, Publiczne prawo gospodarcze, System 
Prawa Administracyjnego tom 8A, R.  Hausner, Z.  Niewiadomski, A.  Wróbel (red.), War-
szawa 2013, s. 124.

4 Wyrok TK z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. P 20/09, „OTK-A” 2010, nr 2, poz. 13.
5 Zob. M.  Biliński, M.  Żurawik, Rozdział III, Publiczne prawo gospodarcze, System Pra-

wa Administracyjnego tom 8A, R. Hausner, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 
2013, s. 465.
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swobody działalności gospodarczej odpowiada konstytucyjnemu, wówczas wyłą-
czenie rodzajów działalności gospodarczej, o którym jest mowa w art. 3 ustawy, 
nie byłoby objęte ochroną konstytucyjną6.

Treścią wolności gospodarczej jest swoboda podejmowania, prowadzenia 
i zakończenia działalności gospodarczej w dowolnie wybranych formach praw-
nych. Działalność gospodarcza jest wolna, co oznacza, że jest uzależniona od woli 
podmiotu, który ją prowadzi – realizującego swe prawo podmiotowe do działal-
ności gospodarczej. Nie może to jednak pozostawać w sprzeczności z przepisa-
mi prawa, zasadami uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów oraz słusznych 
interesów konsumentów7.

Ograniczenie swobody działalności gospodarczej

Art. 22 Konstytucji RP rozwijając treść art. 20, który uznaje wolność działal-
ności gospodarczej za fi lar społecznej gospodarki rynkowej, wskazuje że ograni-
czenie tej wolności jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu 
na ważny interes publiczny. Wolność gospodarcza oznacza domniemanie swo-
body podejmowania i prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze 
o ile (i dopóki) co innego nie wynika z przepisów ustawowych8. Zakazy muszą 
więc być wyraźnie określone przez prawo. Ograniczenie wolności działalności 
gospodarczej o którym mowa w art. 22 Konstytucji RP jest ograniczeniem za-
mierzonym przez ustawodawcę. Ograniczenia te nie są jednak ograniczeniami 
będącymi faktycznym rezultatem (skutkiem) obowiązującego prawa postrzega-
nym przez przedsiębiorcę9.

Przesłanką formalną ograniczenia wolności gospodarczej jest zachowanie 
formy ustawowej. Spełnienie tej przesłanki wynika z realizacji zasady demokra-
tycznego państwa prawnego. Równocześnie jej spełnienie wiąże się z nakazem 
odpowiedniej szczegółowości i kompletności unormowania ustawowego, bez 
uregulowań blankietowych, delegujących ostateczną regulację ograniczenia wol-
ności do organów władzy wykonawczej bądź samorządu lokalnego10. W wyroku 

6 Tamże.
7 Zob. K.  Horubski, L.  Kieres, T.  Kocowski, M.  Szydło, A.  Żurawik, Rozdział II, Publiczne 

prawo gospodarcze..., s. 342.
8 Zob. S.  Biernat, Podejmowanie i  prowadzenie działalności gospodarczej – wolność gospo-

darcza de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 9, s. 10.
9 Zob. Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, C. Ko-

sikowski (red.), Warszawa 2005, s. 46.
10 Zob. M. Biliński, M. Żurawik, Rozdział III, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 453.
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z 10 kwietnia 2001 r.11 Trybunał stwierdził, że wynikające z art. 22 Konstytucji 
ograniczenie wolności działalności gospodarczej „tylko w drodze ustawy” i „tyl-
ko ze względu na ważny interes publiczny” oznacza, że został poszerzony zakres 
koniecznej regulacji ustawowej porównując z wymogami regulacji ustawowej, 
o których stanowi art. 31 ust. 3 (wskazujący na przesłanki formalne i materialne, 
które muszą być spełnione, by móc ograniczyć konstytucyjne wolności i prawa) 
oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Dokonując porównania wymogów regulacji 
ustawowej zawartych w art. 22 i w art. 92 ust. 1 Konstytucji, Trybunał stwier-
dził, że w świetle art. 22 Konstytucji „zakres materii pozostawionych do unor-
mowania w rozporządzeniu musi być węższy niż zakres ogólnie dozwolony na tle 
art. 92 ust. 1 Konstytucji”, co powoduje, że „ustawowe odesłanie unormowania 
pewnych kwestii do rozporządzenia może być wprawdzie zgodne z ogólnymi 
wymaganiami wynikającymi z art. 92 ust. 1 Konstytucji, ale – jeżeli kwestie te 
dotyczą praw i wolności jednostki – może okazać się niezgodne z art. 22 (a także 
art. 31 ust. 3 bądź art. 64 ust. 3), bo te przepisy silniej akcentują konieczność 
szerszego unormowania rangi ustawowej i zawężają pole regulacyjne pozostające 
dla rozporządzenia”12. Oznacza to, że ustawodawca jest zobowiązany do regula-
cji ograniczeń praw i wolności tylko w formie ustawy. Przy czym istnieje zakaz 
umieszczenia w ustawie uregulowań blankietowych, „pozostawiających organom 
władzy wykonawczej czy organom samorządu lokalnego swobodę normowania 
ostatecznego kształtu owych ograniczeń, a w szczególności wyznaczania zakresu 
tych ograniczeń”13.

W odniesieniu do wolności działalności gospodarczej L. Garlicki uznaje za 
niewątpliwe, że ustawa może zawierać upoważnienia do regulacji w aktach wy-
konawczych, jednakże powinna ona zawierać wszystkie „podstawowe elementy 
ograniczenia danego prawa i wolności”. Jednakże zakres materii, który powie-
rzono do unormowania w rozporządzeniu, powinien być węższy niż ten ogólnie 
dozwolony w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP14.

Przesłanka materialną ograniczenia swobody działalności gospodarczej jest 
ważny interes publiczny. Ustrojodawca nie rozpisał jednak tej przesłanki na ka-
tegorie bardziej szczegółowe, jak uczyniono w art. 31 ust. 3. Można więc przy-
jąć, na co zwraca uwagę L. Garlicki, że art. 22 obejmuje także takie kategorie 
interesu publicznego, które pozostają poza kategoriami szczegółowymi z art. 31 

11 Zob. wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. U 7/00, „OTK Z.U.” 2001, nr 3 poz. 56.
12 Wyrok TK z  dnia 11 października 2011  r., sygn. P 18/09, „OTK Z.U.” 2011, nr  8A, 

poz. 81.
13 Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. P 11/98, „OTK Z.U.” 2000, nr 1, poz. 3.
14 L. Garlicki, Uwagi do art. 22 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP Komentarz, Tom IV, red. 

L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 13 i nast.; zob. wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. 
U 7/00, „OTK Z.U.” 2001, nr 3, poz. 56.
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ust. 315. Co oznacza, że inne elementy mogą wpłynąć na ograniczenie swobody 
działalności gospodarczej niż te, wymienione w art. 31 ust. 3. Zdaniem cyto-
wanego autora oznacza to, że katalog ograniczeń wprowadzanych na podstawie 
art. 22 Konstytucji (a więc katalog przesłanek mieszczących się w pojęciu waż-
nego interesu publicznego) może być szerszy, niż ten o którym jest mowa w art. 
31. ust. 3 ustawy zasadniczej16.

Z drugiej jednak strony każdy ze szczegółowych „interesów” (wartości) wy-
mienionych w art. 31 ust. 3 mieści się w pojęciu „interesu publicznego”, o którym 
mowa w art. 22. Każdy więc wypadek konieczności ochrony dóbr wskazanych 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP mieści się w klauzuli ważnego interesu publicz-
nego w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. W zakresie owego ważnego interesu 
publicznego mieszczą się ponadto wartości niewymienione w art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP. W konsekwencji zakres dopuszczalnych ograniczeń wolności działal-
ności gospodarczej jest – przynajmniej z punktu widzenia materialnoprawnych 
przesłanek ograniczeń – szerszy od zakresu ograniczeń tych wolności i praw, do 
których odnosi się art. 31 ust. 3 Konstytucji RP17. Stanowisko to zostało również 
ujęte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze Kp 01/09. Klauzula 
generalna „ważnego interesu publicznego”, o której mowa w art. 22 Konstytucji 
RP, „nie jest zwykłym potwierdzeniem materialnoprawnych przesłanek ograni-
czania wolności i praw konstytucyjnych, zawartych w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP. Mogą z niej wynikać także inne, wychodzące poza art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP, materialnoprawne przesłanki ustawowego ograniczenia wolności działalno-
ści gospodarczej.”18 Pogląd taki wyraził Trybunał także w wyroku z dnia 8 lipca 
2008 r. Zgodnie z tym orzeczeniem, art. 31 ust. 3 oraz art. 22 Konstytucji RP 
należy interpretować łącznie, w zakresie materialnoprawnych przesłanek ogra-
niczenia tej wolności, jak również w odniesieniu do zasady proporcjonalności 
ustawowego ograniczenia praw i wolności zawartej w art. 31 ust. 3, dotyczącej 
również ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Przesłanki ogranicze-
nia swobody działalności gospodarczej mogą więc wychodzić poza te wymienio-
ne w art. 31 ust. 3 (bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona środowiska, 
ochrona zdrowia, ochrona moralności publicznej, ochrona wolności i praw in-
nych osób). Okoliczności przemawiające za ograniczeniem swobody działalności 
gospodarczej (ujmowane w pojęciu ważnego interesu publicznego) nie mogą być 

15 Zob. M. Biliński, M. Żurawik, Rozdział III, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 454.
16 Zob. L. Garlicki, Uwagi do art. 22 Konstytucji RP..., s. 13 i nast.; M. Biliński, M. Żurawik, 

Rozdział III, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 454.
17 Tamże; zob. wyrok TK z dnia 11 października 2011  r., sygn. P 18/09, „OTK Z.U.” 2011, 

nr  8A, poz. 81; wyrok TK z  dnia 8 lipca 2008  r., sygn. K 46/07, „OTK Z.U.-A” 2008, 
nr 6 poz. 104.

18 Wyrok TK z  dnia 13 października 2010  r., sygn. Kp 01/09, „OTK Z.U.-A” 2010, nr  8A, 
poz. 74.
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jednak dobierane dowolnie – bez wątpienia powinny znaleźć swe uzasadnienie 
w przepisach lub aksjologii konstytucyjnej.

W wyroku SK 24/02 Trybunał podkreślił, iż art. 22 Konstytucji stanowi 
lex specialis w zakresie przesłanek uzasadniających ingerencję w sferę wolno-
ści gospodarczej. Jak podkreślono w tym wyroku „art. 22 Konstytucji reguluje 
wprost w sposób wyczerpujący i kompleksowy zarówno formalne, jak i mate-
rialne przesłanki ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Jeżeli więc 
uznać, że wolność działalności gospodarczej jest jedną z konstytucyjnych praw 
i wolności jednostki, to art. 22 Konstytucji RP stanowiąc lex specialis w stosunku 
do art. 31 ust. 3 Konstytucji wyłącza jego stosowanie jako adekwatnego wzorca 
kontroli ustawowych ograniczeń wolności działalności gospodarczej”19. W tym 
samym wyroku Trybunał stwierdził, że art. 31. 3 nie ma zastosowania do inge-
rencji w wolność działalności gospodarczej. „Wolność działalności gospodarczej, 
jako zasada ustroju RP ma inny, »szerszy« wymiar i inny stopień abstrakcji niż 
wolności i prawa konstytucyjne, wskazane w rozdziale II Konstytucji”20. Art. 22 
został umieszczony w rozdziale I Konstytucji RP, który zawiera ogólne oraz naj-
ważniejsze zasady ustroju Rzeczypospolitej. Art. 31 ust. 3 znajduje się zaś w czę-
ści rozdziału II Konstytucji RP, która zawiera zasady ogólne rozdziału. Mają one 
inny zakres zastosowania niż zasady z rozdziału I Konstytucji RP.

Należy równocześnie zauważyć, że art. 22 ustawy zasadniczej odnosi się do 
„ważnego” interesu publicznego. „Ważny” interes publiczny uznawany jest za 
formę kwalifi kowaną „zwykłego” interesu publicznego21. Niekiedy przesłanka 
ta uznawana jest za „szczególne sformułowanie ogólniejszej zasady proporcjo-
nalności, wyrażonej wprost w art. 31 ust. 3”22.

Systemowa wykładnia ograniczenia wolności działalności gospodarczej, o któ-
rej mowa w art. 22 Konstytucji RP, oznacza też, że do ograniczenia wolności 
działalności gospodarczej, o czym wspomniano już wyżej, odnosi się zasada pro-
porcjonalności określona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącego zasady proporcjonalności, 
„konieczność ograniczenia (wolności lub praw) w demokratycznym państwie”, 
określona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, „z jednej strony stawia przed pra-
wodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby ingerencji 
w zakres prawa bądź wolności jednostki, z drugiej zaś winna być rozumiana 
jako wymóg stosowania takich środków prawnych, które będą skuteczne, a więc 
rzeczywiście służące realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów”. Prob-
lem dotyczy środków niezbędnych, czyli tych, które chronią określone wartości 

19 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, „OTK Z.U.” 2003, nr 4a, poz. 33.
20 Tamże.
21 Zob. M. Biliński, M. Żurawik, Rozdział III, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 453.
22 Tamże.
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w sposób bądź w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu 
innych środków23. W ten sposób określana jest treść normatywna zasady pro-
porcjonalności.

Istota zasady proporcjonalności określona więc została w szczególności przez 
„konieczność” ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ustalenie, czy zasada pro-
porcjonalności nie została naruszona, wymaga analizy każdej konkretnej regu-
lacji ograniczającej prawa lub wolności, przez skonfrontowanie wartości i dóbr 
chronionych w danej regulacji z tymi wartościami i dobrami, które podlegają 
ograniczeniu; wymaga również oceny metody regulacji prawnej24.

Zadaniem ustawodawcy jest więc wybór celu i środków określonej regulacji 
ustawowej. Przy czym cel jednak powinien znajdować uzasadnienie w konsty-
tucyjnej aksjologii, a środki powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji do 
zamierzonego rezultatu25.

Ważny interes publiczny

Ważny interes publiczny nie jest defi niowany w Konstytucji RP, jednak 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w doktrynie przyjmuje się, że po-
jęcie to obejmuje bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę środo-
wiska, zdrowie publiczne oraz moralność publiczna.

W wyroku z 17 grudnia 2003 r.26 Trybunał wyjaśnił, że odwołanie się w art. 
22 Konstytucji do kategorii „ważnego interesu publicznego” nie oznacza po-
zostawienia ustawodawcy swobody w określaniu rodzaju chronionego intere-
su. Dla ustalenia znaczenia pojęcia „ważnego interesu publicznego” muszą być 
brane pod uwagę inne regulacje konstytucyjne. Ważna jest również hierarchia 
wartości wynikająca z koncepcji demokratycznego państwa prawnego. Trybunał 
podkreślił, że „niewątpliwie do kategorii »interesu publicznego« zaliczyć nale-
ży te wartości, które są wskazywane w art. 31 ust. 3 Konstytucji”. Dokonując 
oceny „ważności” interesu publicznego należy przeprowadzić porównanie wagi 

23 Wyrok TK z dnia 11 maja 1999 r., sygn. K 13/98, „OTK Z.U.” 1999, nr 4, poz. 74.
24 Zob. wyrok TK z dnia 27 kwietnia 1999 r., sygn. P 7/98, „OTK Z.U.” 1999, nr 4 poz. 72; 

wyrok TK z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. SK 21/03, „OTK Z.U.-A” 2004, nr 6, poz. 56.
25 Zob. J.  Zakolska, Zasada proporcjonalności w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 

Warszawa 2008; M.  Biliński, M.  Żurawik, Rozdział III, Publiczne prawo gospodarcze..., 
s. 453.

26 Wyrok TK z 17 grudnia 2003 r., sygn. SK 15/02, „OTK Z.U.-A” 2003, nr 9, poz. 103.
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tego interesu do zamierzonego rezultatu mając na względzie wartości konsty-
tucyjne27. Rozszerzenie zakresu przesłanek, które mogą ograniczyć swobodę 
działalności gospodarczej Trybunał Konstytucyjny uzasadnił w wyroku z dnia 8 
kwietnia 1998 r.28, stwierdzając, że „działalność gospodarcza, ze względu na jej 
charakter, a zwłaszcza na bliski związek zarówno z interesami innych osób, jak 
i interesem publicznym, może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom w stop-
niu większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym bądź politycznym. 
Istnieje w szczególności legitymowany interes państwa w stworzeniu takich ram 
prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolą zminimalizować niekorzystne 
skutki mechanizmów wolnorynkowych, jeżeli skutki te ujawniają się w sferze, 
która nie może pozostać obojętna dla państwa ze względu na ochronę powszech-
nie uznawanych wartości”. Na szerszy zakres przesłanek mogących ograniczyć 
swobodę działalności gospodarczej mogą mieć również wpływ międzynarodowe 
zobowiązani państwa polskiego29.

Wydany 13 października 2010 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego niejako 
podsumowuje jego stanowisko dotyczące rozumienia ważnego interesu publicz-
nego. Stwierdził bowiem, że „przesłanki materialnoprawne ograniczenia zawarte 
są w »klauzuli ważnego interesu publicznego«, o którym mowa w art. 22 Konsty-
tucji. W klauzuli tej mieszczą się przesłanki materialnoprawne określone w art. 
31 ust. 3 Konstytucji, wspólne dla ograniczenia wszystkich praw i wolności kon-
stytucyjnych oraz inne przesłanki, uzasadnione przez ustawodawcę na gruncie 
norm i wartości konstytucyjnych jako przesłanki »ważnego interesu publiczne-
go«. Omówiona wyżej zasada proporcjonalności, związana z materialnopraw-
nymi przesłankami ograniczenia wolności działalności gospodarczej, określona 
jest treściami normatywnymi art. 31 ust. 3 oraz art. 22 Konstytucji. Natomiast 
wymogi formalne ograniczenia wolności działalności gospodarczej, związane 
z nakazem ustawowej regulacji wspomnianego ograniczenia, określone są w art. 
22 Konstytucji. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do ogólnych reguł 
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw ustana-
wianych «tylko w ustawie», określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, wspólnych 
dla ograniczenia wszystkich praw i wolności konstytucyjnych”30.

A. Żurawik31 dokonuje podziału koncepcji interesu publicznego. Wyróżnia 
on koncepcje aksjologiczne – czyli te, które wiążą interes publiczny z wartościa-

27 Zob. L. Garlicki, Uwagi do art. 22 Konstytucji RP..., s. 13 i nast.
28 Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r., sygn. K 10/97, „OTK Z.U.” 1998, nr 3, poz. 29.
29 Wyrok TK z  dnia 10 października 2001  r., sygn. K 28/01, „OTK Z.U.” 2001, nr  7 poz. 

212.
30 Wyrok TK z dnia 13 października 2010 r., sygn. Kp 01/09, „OTK Z.U. – A” 2010, nr 8A, 

poz. 74.
31 Zob. A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unij-

nym, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 5, s. 26.
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mi uznawanymi przez daną społeczność na zasługujące na ochronę, koncepcje 
prakseologiczne czyli te, które odnoszą interes publiczny do celów, przy czym „nie 
każdy interes publiczny staje się celem państwa i nie wszystko leży w interesie 
publicznym, co jest przedmiotem celu państwa”. Odosobnionym jest zaś pogląd 
G. Jellinka, który uważa za tożsame cele państwa i interes publiczny32. A. Żurawik 
wskazuje również na koncepcje, które wiązały interes publiczny z potrzebami.

Dokonując analizy pojęć „nadrzędnego interesu publicznego” oraz „ważne-
go interesu publicznego” należy przychylić się do stanowiska wypowiedzianego 
przez cytowanego wyżej autora. Jego zdaniem, nie można uznać, że „nadrzędny 
interes publiczny” nie może być „nadrzędny” wobec interesu publicznego „waż-
nego”. Pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego” wprowadzone zostało do usta-
wodawstwa zwykłego. „Ważny interes publiczny” wywodzi się zaś z uregulowań 
konstytucyjnych – znajduje się jak podkreśla A. Żurawik w przepisie podstawo-
wym zawierającym przesłanki ograniczania wolności gospodarczej. Można więc 
przyznać rację autorowi, który twierdzi, że „nadrzędny interes publiczny” należy 
utożsamiać z „ważnym interesem publicznym”, a nie stawiać go ponad tym ostat-
nim. Właściwym jest stwierdzenie, że „interes dookreślony w ustawodawstwie 
zwykłym nie może stać ponad interesem dookreślonym w uregulowaniu kon-
stytucyjnym, stanowiącym punkt wyjścia do każdej ingerencji w sferę wolności 
gospodarczej”. Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy pojęciem „nadrzędnego 
interesu publicznego” oraz „ważnego interesu publicznego” nie jest więc zasadne.

Należy jednak mieć na uwadze, że Konstytucja RP posługuje się pojęciem 
kwalifi kowanym „ważnego” interesu publicznego, nie zaś interesu publicznego 
w ogóle. Oznacza to, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej musi 
być uzasadnione ochroną określonego w sposób kwalifi kowany interesu pub-
licznego. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, wyrażonym w wyroku z dnia 
13 października 201033 klauzula generalna „ważnego interesu publicznego” 
winna być identyfi kowana na gruncie konkretnej ustawowej regulacji ograni-
czającej wolność działalności gospodarczej. Ograniczając swobodę działalności 
gospodarczej poprzez uznanie interesu publicznego za ważny należy dokonać 
oceny, czy może on stanowić przesłankę ograniczenia konstytucyjnej wolności, 
nie zapominając o braku możliwości naruszenia jej istoty zgodnie z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP. Wprowadzając ograniczenie konstytucyjnej wolności działalności 
gospodarczej nie jest zdaniem Trybunału jednak możliwe abstrakcyjne określe-
nie „ważnego interesu publicznego” oraz sporządzenie zamkniętego katalogu 

32 Zob. M.  Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w  prawie administracyjnym, Warsza-
wa 1986, s.  s. 37 i  powołana tam literatura, podaję za: A.  Żurawik, Klauzula interesu..., 
s. 26.

33 Zob. przypis 30.
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„ważnych interesów publicznych”34. Rolą ustawodawcy wprowadzającego ogra-
niczenie tej konstytucyjnej wolności jest więc określenie przesłanek materialnych 
mieszczących się w pojęciu „ważnego interesu publicznego”, które wychodzą poza 
przesłanki wymienione przez art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przesłanki tej powinny 
mieć również legitymację konstytucyjną ale jak zaznacza Trybunał nie jest to le-
gitymacja bezpośrednia. Nie znajdują się w przepisach ustawy zasadniczej lecz 
znajdują swe uzasadnienie w wartościach konstytucyjnych. Ustawodawca na tej 
podstawie powinien ustalić znaczenie przejętych przesłanek dla ograniczenia 
wolności działalności gospodarczej wynikającego z danej ustawy, w kontekście 
założonego celu ustawy. Ponadto ustawodawca winien uzasadnić, dlaczego na 
gruncie przyjmowanej ustawy, przesłanki przez niego przyjęte stanowią „ważny 
interes publiczny”. Dokonują kontroli konstytucyjnej „ważnego interesu pub-
licznego” Trybunał nie kieruje się słusznością czy trafnością ich przyjęcia, bada 
jednak czy nie naruszają one wartości, zasad lub norm konstytucyjnych.35 

Trybunał uznaje, że interes publiczny jest interesem powszechnym związanym 
z realizacją legitymowanych interesów ogółu, przy poszanowaniu wolności jed-
nostki jako niezbywalnej części składowej dobra publicznego, wskazując jedno-
cześnie, że „w demokratycznym państwie prawnym interesy powszechne (ogółu) 
posiadają walor interesu publicznego, jeśli dotyczą spraw ogólnospołecznych, są 
wyrażone przez podmiot posiadający legitymację demokratyczną, upoważniony 
do tego przez odpowiednie przepisy prawa oraz określający ów interes publiczny 
w sposób zgodny ze standardami demokratycznymi, tzn. w szczególności przy 
pełnym poszanowaniu praw i wolności jednostki”36.

Granice pojęcia nadrzędnego interesu publicznego, jak zauważa M. Wyrzy-
kowski, „wyznaczane są zarówno przez wskazywanie pozytywnych, postulatyw-
nych wartości, jak i w sposób „negatywny” – poprzez określanie zjawisk i treści , 
które mimo dążeń ze strony przede wszystkim zainteresowanych organów władzy 
publicznej i ośrodków politycznych nie powinny być zaliczane do kręgów desyg-
natów tej nazwy. Potrzeba możliwej w danych okolicznościach precyzji wynika 
bowiem z niebezpieczeństw (...) niewłaściwego rozumienia (nadużywania rozu-
mienia) interesu publicznego”37.

34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Cyt. za Konstytucje Rzeczpospolitej Polski oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, 

J. Boć (red.), Wrocław 1998, s. 56; Zob. B. Banaszak, Uwagi do art. 22..., s. 137.
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Zrównoważony rozwój – ważny interes publiczny

Rozważając problematykę ograniczenia działalności gospodarczej poprzez 
spełnienie przesłanek, które mieszczą się w konstytucyjnym kryterium ważne-
go interesu publicznego, warto zastanowić się nad relacją pomiędzy koncepcją 
zrównoważonego rozwoju a pojęciem ważnego interesu publicznego w kontekście 
możliwości ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Czy zrównoważony 
rozwój stoi w konfl ikcie z wolnością działalności gospodarczej? Czy ją ograni-
cza? Czy raczej kształtuje? Czy może wpływać na ograniczenie konstytucyjnych 
wolności i praw?

Uznając, że zrównoważony rozwój stoi w konfl ikcie z wolnością działalności 
gospodarczej należy wskazać, że działania władz publicznych powinny dotyczyć 
zachowania równowagi pomiędzy ochroną środowiska a wolnością działalności 
gospodarczej.

Dokonując analizy najczęściej powoływanych w ustawach przesłanek ogra-
niczających wolność działalności gospodarczej wyrażających zasady i wartości 
konstytucyjne należy wskazać, że należy do nich koncepcja zrównoważonego roz-
woju, zasada sprawiedliwości społecznej, ochrona konsumenta, ochrona godności 
człowieka, życia i zdrowia ludzi. Przy czym, każdorazowo istnieje konieczność 
dokonania dokładnej analizy stanu faktycznego38.

Można zadać pytanie, czy charakter koncepcji zrównoważonego rozwoju może 
mieć wpływ na możliwość uznania jej za przesłankę mieszcząca się w pojęciu 
„ważnego interesu publicznego”? Bez wątpienia zrównoważony rozwój stanowi 
jedną z wartości określonych przez Konstytucję RP. Warto zadać również pyta-
nie, czy może być uznany za zasadę konstytucyjną, która może stanowić uza-
sadnienie dla proponowanych w ustawach ograniczeń wolności gospodarczej?

W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego stanowiska co do charakteru 
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jeżeli założymy, że koncepcja jest tylko 
zasadą polityki państwa, wówczas nie można uznać, że może ona wpływać na 
ograniczenie praw i wolności jednostki, nawet jeżeli zasada ta ma charakter nor-
matywny39. Wydaje się jednak, że ze względu na fakt, iż koncepcja ta odnosi do 
wszystkich wymienionych w art. 5 Konstytucji RP funkcji państwa, którymi są 
strzeżenie niepodległości i nienaruszalności terytorium, zapewnienie wolności 
i praw człowieka i obywatela, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, strzeżenie 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnienie ochrony środowiska, można uznać 

38 Zob. B. Banaszak, Uwagi do art. 22..., s. 138.
39 Zob. B.  Rakoczy, Ograniczenie praw i  wolności jednostki ze względu na ochronę środowi-

ska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006, s.138.
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ją za zasadę ustrojowa40. Ten sposób ujęcia zrównoważonego rozwoju powodu-
je, że winien być on uwzględniany, jak wskazuje Z. Bukowski, we wszystkich 
przejawach działalności państwowej. Przyjmując, że zrównoważony rozwój jest 
na gruncie polskiej ustawy zasadniczej zasadą ustrojową mającą odniesienie do 
wszystkich zadań państwa oraz jedną z podstawowych funkcji państwa moż-
na stwierdzić, iż ustawodawca wprowadzając ograniczenie w zakresie wolności 
działalności gospodarczej może wskazać przesłankę zrównoważonego rozwoju, 
który mieści się w kategorii ważnego interesu publicznego. Nie jest ona jednak 
wymieniona wśród wartości, o których stanowi art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Jak 
wynika to z przywołanego wyżej orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zakres 
przesłanek pozwalających na ograniczenie wolności działalności gospodarczej 
jest szerszy aniżeli ten, o którym mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przede 
wszystkim ze względu na charakter tej wolności. Kategoria ważnego interesu 
publicznego mieści w sobie przesłanki materialne, wymienione w art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, jak również – co wynika z orzecznictwa Trybunału – przesłanki 
uzasadnione przez ustawodawcę na gruncie norm i wartości konstytucyjnych.

Równocześnie pamiętać należy, że nie istnieje możliwość interpretowania 
w sposób rozszerzający przesłanek materialnych, o których mowa w art. 31 ust. 
3 ustawy zasadniczej. Nie pozwala to więc na przyjęcie, że zrównoważony roz-
wój może stanowić przesłankę ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw (za 
wyjątkiem wolności działalności gospodarczej). Za brakiem możliwości trakto-
wania w sposób rozszerzający przesłanek zawartych w art. 31 ust. 3 opowiada 
się również L. Garlicki, uważa bowiem, że skoro treść art. 31 ust. 3 dotyczy 
ograniczania wolności i praw, to winien być on traktowany jako przepis wyjąt-
kowy, jako że zawęża on zakres korzystania z wolności i praw konstytucyjnie 
gwarantowanych. Oznacza to, że przepis ten musi być interpretowany zgodnie 
z zasadami wykładni wyjątków – oznacza to brak możliwości interpretacji roz-
szerzającej postanowień tego artykułu41.

Jednakże uznanie zrównoważonego rozwoju za przesłankę ograniczającą 
wolności i prawa (ale nie wolność działalności gospodarczej, o czym była mowa 
wyżej) jest możliwe, jeżeli przyjmiemy – tak jak to uczynił B. Rakoczy – że treści 
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju mogą wchodzić w skład przesła-
nek materialnych, zwłaszcza przesłanki jaką jest ochrona środowiska, ale także 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Z drugiej zaś strony nie może 

40 Zob. Z.  Bukowski, Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju w  prawie ochrony śro-
dowiska, Piła 2002, s.13.

41 Zob. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności ( na tle orzeczni-
ctwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10, s. 6 i przytoczona tam 
literatura; M.  Wyrzykowski, Pojęcie interesu..., s.  47; D.  Dudek, Konstytucyjna wolność 
człowieka a  tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999, s. 113; P. Winczorek, Komentarz do 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Warszawa 2000, s. 48.
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ochrona środowiska być realizowana bez uwzględnienia treści wynikających 
z zasady zrównoważonego rozwoju. Ujęcie to oznacza, że treść zasady zrówno-
ważonego rozwoju jako element ochrony środowiska może wpływać na ograni-
czenia praw i wolności42. Wątpliwości może jednak nasuwać brak precyzyjnego 
określenia treści zasady zrównoważonego rozwoju. Może więc istnieć trudność 
w ustaleniu granic wprowadzanych ograniczeń wolności i praw.

Z przytoczonych wyżej tez orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika 
jednak, że w odniesieniu do wolności działalności gospodarczej art. 31 ust. 3
i konstrukcja w nim przyjęta nie ma zastosowania. Podstawą tą jest bowiem 
art. 22 Konstytucji RP. Odpowiadając na pytanie, czy zrównoważony rozwój 
może stanowić przesłankę materialną na podstawie art. 22 – a więc czy mie-
ści się w pojęciu ważnego interesu publicznego – należy stwierdzić, że można 
uznać tę koncepcję za mieszczącą się w pojęciu ważnego interesu publicznego 
ze względu na jej obecność w art. 5 Konstytucji RP oraz na to, że uznawana jest 
za jedną z zasad konstytucyjnych wpływających na polityki państwa. Ponadto 
jest to możliwe, jeżeli uznamy, że zrównoważony rozwój jako zasada ustrojowa 
odnosi się do wszystkich funkcji państwa i istnieje konieczność uwzględnienia 
jej we wszystkich przejawach działalności państwowej.

Na czym może polegać i jaki jest charakter ograniczenia 
działalności gospodarczej ze względu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju?

Wolność działalności gospodarczej może zostać ograniczona ze względu na 
zasady i wartości konstytucyjne. Konstytucja gwarantując swobodę prowadzenia 
działalności gospodarczej przewiduje równocześnie, że może być ona ograniczana 
jedynie dla osiągnięcia innych, traktowanych jako istotniejsze w danym momen-
cie celów społecznych. Bez wątpienia jednym z nich jest ochrona środowiska. 
Art. 5 Konstytucji RP uznaje ochronę środowiska za jedno z podstawowych za-
dań państwa, które winno być realizowane w zgodzie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Troska o środowisko leży w gestii władzy publicznej, ale także wszyst-
kie inne podmioty funkcjonujące w państwie mają obowiązek chronić środowi-

42 Zob. B. Rakoczy, Ograniczenie praw..., s. 196. 
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sko (w tym różnorodność biologiczną) przed negatywnym skutkami własnych 
oddziaływań (art. 86 Konstytucji RP)43.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju określa relacje pomiędzy rozwojem 
gospodarczym, społecznym i ochroną środowiska. Z jednej strony rozwój gospo-
darczy winien uwzględniać potrzeby i wymogi wynikające z ochrony środowiska, 
z drugiej zaś koncepcja dopuszcza naruszenie środowiska ze względu na potrze-
by rozwoju gospodarczego. Zakłada jednak przede wszystkim racjonalny sposób 
korzystania z zasobów naturalnych, tak ażeby zasoby te mogły być przekazane 
przyszłym pokoleniom. Zasoby naturalne nie mogą bowiem być wyłącznie pod-
dane regułom wolnego rynku. Stąd też możliwość wprowadzenia przez władze 
publiczne ograniczeń w korzystaniu z zasobów naturalnych przez podmioty pro-
wadzące działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, ze istotą zrównowa-
żonego rozwoju jest zachowanie równowagi pomiędzy wartościami pozostającymi 
ze sobą w konfl ikcie. Służy więc rozwiązywaniu konfl iktów pomiędzy wartościami 
chronionymi konstytucyjnie – w omawianej sytuacji ochronie środowiska i wolno-
ści działalności gospodarczej. Można mówić o związku zasady zrównoważonego 
rozwoju z zasadą proporcjonalności. Zasada proporcjonalności zobowiązuje do 
wyważenie ograniczenia wolności i praw jednostki z osiągniętym dobrem. Skła-
dające się na treść zasady proporcjonalności trzy elementy: zdatność, niezbędność 
(zasada najłagodniejszego środka) oraz proporcjonalność w węższym rozumie-
niu pozwalają na wprowadzenie ograniczeń wolności i praw, odpowiadając na 
pytanie, czy przyjęte ograniczenia doprowadzą do zamierzonych skutków, czy są 
niezbędne dla ochrony interesu publicznego – w tym przypadku dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju oraz czy efekty pozostają w proporcji do nałożonych 
ciężarów44. Przeprowadzenie tzw. testu proporcjonalności pozwala odpowiedzieć 
na pytanie o stopień i możliwość ograniczenie swobody działalności gospodarczej 
ze względu na cele jakie zakłada zrównoważony rozwój. Warto jednak zwrócić 
uwagę na stanowisko J. Ciechanowicz-McLean, która mówiąc o relacji prowa-
dzenia działalności gospodarczej z ochroną środowiska stwierdza, że nie zawsze 
realizuje się on w stworzeniu nawet najlepszej regulacji prawnej. Jej zdaniem 
znaczenie ma również stosunek jednostki do problemu ochrony środowiska oraz 
jej świadomość45. Wydaje się, że stanowisko to może znajdować odniesienie rów-
nież do relacji (ograniczenia) wolności działalności gospodarczej ze względu na 
realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Działalność gospodarcza może 

43 A.  Jaworowicz – Rudolf, Ochrona różnorodności biologicznej a  swoboda działalności go-
spodarczej [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. Marek Górski, Wolter Klu-
wer, Warszawa 2013, s. 201. 

44 Zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytu-
cji RP, Kraków 1999, s. 150 i nast.

45 Zob. J. Ciechanowicz-McLean, A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne. Zarys wykła-
du, Warszawa 2003, s. 287.
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oddziaływać na środowisko w sposób bezpośredni – poprzez jego eksploatację 
oraz w sposób pośredni – poprzez uboczne negatywne oddziaływanie, przy czym 
nie ma możliwości wykonywania działalności gospodarczej bez tego uboczne-
go oddziaływania46. Ingerencja – a więc możliwość wprowadzenia ograniczeń 
w działalności gospodarczej – możliwa jest zarówno w sytuacji bezpośrednie-
go oddziaływania na środowisko przez podmiot prowadzący tę działalność jak 
również gdy jego oddziaływanie ma pośredni charakter. Zdaniem B. Rakoczego 
również „w tym wypadku ograniczenie wolności gospodarczej jest niezbędne. 
Brak bowiem ochrony naruszałby nie tylko konstytucyjne obowiązki państwa 
w zakresie ochrony środowiska, ale także zasadę zrównoważonego rozwoju”47.

Wnioski

Odpowiadając na postanowione w tytule pytanie można stwierdzić, że zrów-
noważony rozwój nie tylko może być czynnikiem, który ogranicza wolność działal-
ności gospodarczej, lecz również (a może przede wszystkim) wpływa na jej kształt.

Zrównoważony rozwój, który oddziałuje na sposób prowadzenia działalno-
ści gospodarczej z jednej strony przyczynia się do zmniejszenia jej negatywnego 
wpływu na środowisko, z drugiej zaś zmusza do wprowadzenia zmian w spo-
sobie prowadzenia tejże działalności. W prawie Unii Europejskiej koncepcja 
zrównoważonego rozwoju uznawana jest za warunkującą cały rozwój ekono-
miczny i społeczny, kształtuje więc również sposób prowadzenia działalności 
gospodarczej, zaś „oparta na niej ochrona środowiska musi być uwzględniona 
we wszystkich sferach aktywności wspólnotowej i na wszystkich etapach: pla-
nowania, przygotowania i realizacji”48. Koncepcja ta stanowi nie tylko kryterium 
wykładni przepisów prawa, lecz jest także dyrektywą działań legislacyjnych. Je-
den z elementów budujących koncepcję zrównoważonego rozwoju, którym jest 
doktryna sprawiedliwości międzypokoleniowej zakłada konieczność zachowania 
środowiska w stanie niepogorszonym dla przyszłych pokoleń oraz zabezpiecze-
nie podstawowych surowców dla potrzeb rozwoju gospodarczego w przyszłości. 
Trudność istnieje jednak w osiągnięciu zgody pomiędzy interesami obecnie ży-

46 Zob. B. Rakoczy, Ograniczenie praw..., s. 349.
47 Tamże.
48 J.  Sozański, Standardy zrównoważonego rozwoju i  wspólnotowej polityki środowiska na 

tle obowiązków państw kandydujących do Unii [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju 
w  prawie i  praktyce ochrony środowiska, K.  Równy, J.  Jabłoński (red.), Warszawa 2002, 
s. 77-93.
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jących i przyszłych pokoleń oraz interesami partykularnymi.49 W tym zakresie, 
na co zwraca uwagę S. Wrzosek istnieje potrzeba rozstrzygnięcia dwóch kwestii 
czy w koncepcji tej nie istnieje konieczność podporządkowania się interesowi 
ogólnemu oraz czy można na jej podstawie mówić o bezwzględnej nadrzędności 
interesów przyszłych pokoleń kosztem ochrony interesów współczesnych pokoleń 
w tym w sferze podejmowania działalności gospodarczej. Czy więc istnieje obo-
wiązek takiego kształtowania sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, 
których nakazywałby zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń 
(zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju). Raport Komisji ds. Środowiska 
i Rozwoju50, na co zwraca uwagę S. Wrzosek, podkreśla przede wszystkim ochro-
nę interesów aktualnie żyjących pokoleń poprzez zagwarantowanie dostępu do 
zasobów środowiska naturalnego. Istotne jest jednak nie tracenie z pola widzenia 
tej części koncepcji, które nakazuje uwzględnienie interesów przyszłych pokoleń. 
Do tego odnosi się także Preambuła Konstytucji RP mówiąc o międzygeneracyj-
nej sprawiedliwości ekologicznej, a co za tym idzie obowiązku przekazania przy-
szłym pokoleniom wszystkiego co cenne z ponad tysiącletniego dorobku – w tym 
zasobów środowiska będących dziedzicem narodowym. Ochrona tychże zasobów 
i zrównoważony sposób korzystania z nich wymaga jednak niekiedy ingerencji 
w działalność wykonywaną przez człowieka (także działalność gospodarczą). 
Można więc stwierdzić, że z jednej strony zrównoważony rozwój kształtuje spo-
sób prowadzenia działalności gospodarczej oraz w ramach tychże działań może 
również wpływać na jego ograniczenie.

Streszcz enie

Praca dotyczy relacji pomiędzy konstytucyjną wolnością działalności gospo-
darczej oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dla dokonania oceny tej relacji 
w artykule przedstawiono konstytucyjne podstawy ograniczenia wolności dzia-
łalności gospodarczej. Przeprowadzona została analiza orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego art. 22 ustawy zasadniczej oraz problemu ważnego 
interesu publicznego. Analiza dotyczyła także relacji pomiędzy art. 22 a art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP. W pracy próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie czy 
zrównoważony rozwój może stanowić przesłankę ograniczenia konstytucyjnej 
wolności działalności gospodarczej – a więc czy mieści się on w pojęciu ważne-

49 Zob. S. Wrzosek, Interes ogólny a  interes indywidualny w koncepcji rozwoju zrównoważo-
nego, [w:] Ekonomia a  rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, F. Piontek (red.), Biały-
stok 2001, s. 281.

50 Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i  Rozwoju, 
Warszawa 1991, s. 67.
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go interesu publicznego? A także czy możliwym jest stwierdzenie, że koncepcja 
ta ogranicza wolność działalność gospodarczej czy też raczej wpływa na zakres 
realizacji tej wolności.

Summary

Paper concerns the problem of relation between freedom of economic activity and 
principle of sustainable development. In order to estimate the relation author present-
ed the constitutional basis for the possibility of restrictions of the freedom. There was 
made the analysis of the Constitutional Court judgments referred to understanding of 
art. 22 of Polish Constitution and the question of important public interest. Art. 22 of 
Polish Constitution was also examined in relation to art. 31.3. Author tried to answer 
the question is it then possible to assume that sustainable development can be suffi  cient 
condition to treat it as one of the premises of important public interest? And fi nally is it 
possible to say the sustainable development limits the freedom of economic activity or 
it infl uence the realization of this freedom.

Słowa kluczowe: wolność działalności gospodarczej, zrównoważony rozwój, ważny 
interes publiczny

Key words: freedom of economic activity, sustainable development, important pub-
lic interest
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Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
na obszarach natura 2000 – podstawy prawne, szanse 
i ograniczenia

Obszary Natura 2000, w odróżnieniu od innych form ochrony obszarowej 
(zwłaszcza parków narodowych i rezerwatów przyrody) są uznawane za tę formę 
ochrony przyrody, na której prowadzenie działalności gospodarczej, w tym rolni-
czej, rybackiej, łowieckiej i leśnej jest nie tylko dopuszczalne (z pewnymi ogra-
niczeniami o których mowa poniżej), ale czasem – ze względu na specyfi kę tych 
obszarów (półnaturalny charakter związany z działalnością człowieka, jak wy-
pas czy koszenie) – wręcz pożądane. Tezę taką można wyprowadzić z przepisów 
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art. 36 ust. 1 u.o.p., zgodnie z którym na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem 
ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń 
i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność 
gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, je-
żeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. 
Z kolei ust. 2 stanowi, że prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na 
obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów 
przyrody, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów 
obowiązujących na tych obszarach. Pozwala to na uznanie, że działalność rolna, 
leśna, łowiecka i rybacka może być prowadzona na tych obszarach, o ile nie po-
woduje znaczących negatywnych oddziaływań na cele ochrony obszaru Natura 
2000, tj. nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub nie wpłynie 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, ani nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania 
z innymi obszarami (wniosek z art. 33 ust. 1 u.o.p.). Tym samym należy uznać, że 
prowadzenie działalności gospodarczej w powyższych zakresach1 jest dozwolone 
po spełnieniu wyżej wskazanych warunków. Ustawa nie wyklucza także moż-
liwości podejmowania na obszarach Natura 2000 innych rodzajów aktywności 
gospodarczej, w tym związanej z realizacją przedsięwzięć, pod warunkiem jed-
nak, że przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania na obszar Natura 2000, 
której wynik wskaże brak znaczących oddziaływań2. Tym samym należy uznać, 
że w gruncie rzeczy koncepcja ochrony gatunków i siedlisk w ramach Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 stanowi przykład realizacji zasady zrów-
noważonego rozwoju3, zawartej w art. 5 Konstytucji RP.

Aktualnie sieć Natura 2000 w Polsce liczy 845 obszarów mających znacze-
nie dla Wspólnoty (Unii) i 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków, co w sumie 
daje 983 obszary Natura 2000 (7 z nich to obszary ptasie i siedliskowe w tych 

1 O  wątku uznania działalności rolniczej prowadzonej za działalność gospodarczą piszą 
M. Rosik-Bera, M. Borowiak, Natura 2000 a wolność działalności gospodarczej, [w:] Prob-
lemy wdrażania systemu Natura 2000 w  Polsce, A.  Kaźmierska-Patrzyczna, M.  A.  Król 
(red.), Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 505 i nast.

2 W  ten sposób doktryna formułuje pogląd o  istnieniu „merytorycznie uzasadnionych” 
ograniczeń wolności gospodarczej na obszarach Natura 2000, zob. E.  K.  Czech, M.  Mar-
cinkiewicz, Ograniczenie wolności działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, 
[w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w  Polsce, A.  Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 503. 

3 Zob. L.  Tomiałojć Sustainable Development and Nature Conservation – the Necessity for 
Compromise instead of Confrontation, „Economic and Environmental Studies” 2006, nr 8, 
s.  30. Tak również A. Bołtromiuk, Możliwości i  problemy rozwoju obszarów wiejskich ob-
jętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000 – podsumowanie i  rekomendacje, [w:] 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolni-
ctwa, A. Bołtromiuk (red.), Warszawa 2010, s. 256.
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samych granicach), pokrywających 19,76% lądowej powierzchni kraju4. Pokry-
wająca w sumie prawie 20% lądowej powierzchni kraju sieć obszarów Natura 
2000 powinna cieszyć się akceptacją społeczną jako ta forma ochrony obszarowej, 
która nie wiąże się z apriorycznym zakazem prowadzenia działalności gospodar-
czej, w tym inwestycyjnej. Jednak – jak pokazują wyniki badań prowadzonych 
w 2013 r. – na tych terenach dochodzi do wielu konfl iktów społecznych zwią-
zanych ze sposobem gospodarowania5, zaś najczęstsze tło tych konfl iktów sta-
nowi „sprzeczność między celami ochrony a celami rozwojowymi gmin, w tym 
obawa przed możliwymi ograniczeniami realizacji inwestycji”6. Ten stan rzeczy 
dotyczy zarówno mieszkańców gmin, w których zlokalizowane zostały obszary 
Natura 2000, jak i przedsiębiorców – z innych badań wynika, że przedsiębiorcy 
nie byli informowani o zmieniających się warunkach gospodarowania na ob-
szarach Natura 20007. Dlatego też ważne są wszelkie działania promujące ideę 
sieci Natura 2000 oraz możliwości podejmowania działalności gospodarczej na 
tych obszarach.

Projekt „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”

Z tego powodu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jako podmiot od-
powiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000 (art. 127 ust. 1 p. 1, 3 i 9 oraz art. 131 ust. 1 p. 4 u.u.i.ś.), podjęła 
się realizacji projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”.

Projekt, który uzyskał dofi nansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”, Priorytetu V „Ochrona przyrody i kształtowanie 

4 http://www.gdos.gov.pl/News/view/5058/Zmiany_w_sieci_obszarow_Natura_2000 
(27.01.2014); wszystkie zgłoszone obszary uzyskały już status OZW – zostały zatwierdzo-
ne przez Komisję Europejską w dniu 13.01.2014, http://natura2000.gdos.gov.pl/aktualno-
sci/polskie-obszary-majace-znaczenie-dla-wspolnoty (27.01.2014). Obszary Natura 2000 
mogą pokrywać się z  innymi formami ochrony obszarowej, zwłaszcza z obszarami parków 
narodowych i  rezerwatów przyrody – w  takim przypadku obowiązują oczywiście zakazy 
dotyczące surowszego reżimu ochronnego, co wynika z  brzemienia art.  25 ust. 2 w  zw. 
z art. 36 ust. 2 u.o.p.

5 Zob. M.  Głogowska, W.  Szendera, W.  Chmielewski, Konfl ikty społeczne na obszarach Na-
tura 2000 w Polsce, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2013, t. 13, z. 4, s. 32.

6 Tamże, s. 35. 
7 Zob. A.  Czarnecki, Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 

w  opinii lokalnych przedsiębiorców, [w:] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin 
objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, A. Bołtromiuk, (red.), Warsza-
wa 2011, s. 245.
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postaw ekologicznych” jest realizowany do 31 grudnia 2014 roku8. Jego ce-
lem strategicznym jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wybranych 20 obsza-
rach Natura 2000 w Polsce o minimum 20%. Do osiągnięcia tego celu przyczyna 
się realizacja celów szczegółowych, takich jak: zaangażowanie i podniesienie po-
tencjału minimum 20 instytucji otoczenia biznesu (IOB) w tworzenie partnerstw 
na obszarach Natura 2000 oraz rozwijanie Platformy Dialogu – internetowego 
narzędzia komunikacyjnego służącego nawiązaniu kontaktów między przedsię-
biorcami z sektora MŚP, IOB i instytucjami administracji publicznej w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Projekt ma 
wieńczyć wypracowanie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Jedno z kluczowych działań realizowanych w ramach projektu stanowiło 
utworzenie Partnerstw Naturowych na wybranych obszarach Natura 2000, które 
zapoczątkowały dialog i współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a in-
stytucjami otoczenia biznesu, przy wsparciu organów administracji lokalnej oraz 
organów ochrony środowiska. Takie partnerstwa zostały ukształtowane w każdym 
województwie, ale analiza celów i sposobów działania partnerstw pozwala na 
wysnucie wniosku, że zarówno zakres przedmiotowy zainteresowań partnerstw, 
metody działania, jak i zakres faktycznej współpracy z władzami publicznymi 
różnią się w poszczególnych regionach9. Szczegółowej analizie poddano zatem 
Partnerstwo Naturowe utworzone wokół Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jako 
jej lidera. Jednakże, przed prezentacją misji i celów działań oraz przedmiotu 
Partnerstwa, należy zaprezentować ogólne zagadnienia dotyczące współdziała-
nia parterów społecznych w ochronie środowiska. Refl eksje te stanowić będą 
tło dla dalszych analiz.

8 Projekt indywidualny POIS.05.04.00-00-266/09, koszt realizacji projektu: 4.822.214,04 
PLN, http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/5/2/0/Natura_i_Gospodarka_
podstawy_dialogu (10.02.2014)

9 Dane nt. liderów partnerstw oraz przebiegu spotkań zostały umieszczone na „platfor-
mie dialogu” – internetowej platformie komunikacyjnej stworzonej w  ramach projek-
tu dla uczestników partnerstw, zob. szerzej http://dialog.gdos.gov.pl/web/guest/liderzy 
(10.02.2014).
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Założenia współpracy międzysektorowej 
w ochronie środowiska

Koncepcja partnerstwa jako formuły, w której wykonywane są zadania pub-
liczne, stanowi nową jakość w zarządzaniu państwem i obrazuje przejście od 
public government do public governance. Powoduje ona rozpraszanie monocen-
trycznej i scentralizowanej władzy publicznej i  integrowanie zróżnicowanych 
zasobów zawiadywanych przez różnorodnych aktorów społecznych dla potrzeb 
realizowania celów publicznych10. Pojawia się więc pytanie, jaką formułę powinna 
przyjmować współpraca między tymi podmiotami, gdyż obowiązujące rozwiązania 
prawne otwierają przestrzeń współdziałania różnych form aktywności obywateli 
z państwem11. W literaturze wskazuje się12 dwie podstawy prawne możliwego 
współdziałania: są to regulacje ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, która 
wprowadziła przepisy szczególne dotyczące stowarzyszeń sui generis – Lokalnych 
Grup Działania. Te nowe formy współdziałania wykraczają poza tradycyjnie uj-
mowanie współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego13 i ukazują ciekawą 
tendencję, idącą w kierunku większego upodmiotowienia organizacji pozarzą-
dowych: nie tylko jako podmiotów konsultowanych w procesie podejmowania 
decyzji publicznych, ale jako podmiotów stających się wykonawcami tychże. 
Owo współdziałanie nabrało efektywności od chwili wprowadzenia przepisów 
u.d.p.p.w. w 2003 r.14. Z badań prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych 
wynika jednak, że cechą dominującą w tej współpracy jest faktyczna nierówność 
stron, wyrażająca się przede wszystkim w przewadze formy wspierania wyko-

10 Zob. S. Mazur, Paradoksy reformowania polskiej administracji publicznej, [w:] Nowe zarzą-
dzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, A. Bosiacki, H.  Izebski, A. Ne-
licki, I. Zachariasz (red.), Liber, Warszawa 2010, s. 65.

11 Zob. J.  Blicharz, Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania w  ad-
ministracji publicznej, [w:] Między tradycją a  przyszłością w  nauce prawa administra-
cyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, J.  Supernat (red.), 
Wrocław 2009, s. 37.

12 Zob. A.  Barczewska-Dziobek, Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, [w:] Formy współdziałania jednostek samo-
rządu terytorialnego, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2012, s. 19.

13 Zob. B.  Dolnicki, Wstęp, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 
B. Dolnicki (red.), Warszawa 2012, s. 16.

14 Choć idea współpracy międzysektorowej nie jest nowością, ponieważ regulowały ją już 
przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz nieobowiązująca już ustawa o pomocy spo-
łecznej z  1990  r., zob. A.  Miruć, Współpraca międzysektorowa w  ustawie o  działalności 
pożytku publicznego i  o  wolontariacie, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, J. Blicharz, J. Boć (red.), Wrocław 2009, s. 267.
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nania zadania publicznego nad jego powierzeniem15. Pojawia się więc pytanie, 
jaką formułę powinna przyjmować współpraca między organami administracji 
samorządowej i organizacjami pozarządowymi, by zniwelować istniejącą nierów-
norzędność podmiotów takiego stosunku. Odpowiedź na nie stanowią właśnie 
partnerstwa międzysektorowe.

Samo pojęcie partnerstwa, jako określenie intensywności relacji między wła-
dzą publiczną a społeczeństwem, pochodzi z koncepcji S. R. Arnstein16, która 
wyróżnia osiem poziomów partycypacji społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
publicznych – od manipulacji i terapii (które są oczywiście formami „nieuczest-
nictwa”), przez informowanie, konsultacje i ugłaskiwanie, nazywane przez nią 
„działaniami pozornymi”, po partnerstwo, delegowanie władzy i kontrolę obywa-
telską, łącznie składające się na koncepcję „uspołeczniania władzy”17. W takim 
ujęciu, o „zasadzie partnerstwa” jako określeniu relacji między podmiotami, 
stanowi art. 5 ust. 3 u.d.p.p.w. Cechą partnerstwa w prezentowanym ujęciu jest 
więc przede wszystkim zbudowanie relacji „pomiędzy równymi i autonomicz-
nymi stronami”18, w której zachodzi uzgadnianie „wspólnych oczekiwań, warto-
ści, perspektyw, sposobów, standardów działania między jego uczestnikami”19.

Pojęcie partnerstwo może też być określeniem odnoszącym się do formuły, 
w jakiej współpracują ze sobą podmioty reprezentujące tzw. trzeci sektor oraz 
organy administracji. Przy czym w literaturze przedmiotu jest ono zazwyczaj 
opisywane jako „partnerstwo międzysektorowe”, ze wskazaniem, że odnosi się 
do dwustronnego współdziałania. Jednakże możliwe jest partnerstwo trójstron-
ne, którego trzeci fi lar stanowi sektor gospodarczy20. Współdziałanie organizacji 
i wspólnot obywateli tak z organami państwa, jak i ze światem gospodarki i rynku 
uzasadniane jest wymogiem instytucjonalizacji społeczeństwa obywatelskiego21, 
a więc budowania relacji pozytywnych między tymi sektorami, w celu realizacji 
dobra wspólnego. W szczególny sposób postulat ten powinien być realizowany 

15 Zob. G. Makowski, Jak poprawić jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi 
a administracją samorządową?, „Analizy i Opinie” 2012, nr 129, s. 8.

16 Zob. S. R. Arnstein, Drabina partycypacji, „Magazyn Amerykańskiego Instytutu Planistów” 
1969, przedruk: Partycypacja, przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2012, s. 12-39.

17 A.  Haładyj, Konsultacje czy partycypacja? Refl eksje terminologiczne w  odniesieniu do 
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, [w:] Partycypacja w samorządzie terytorial-
nym, B. Dolnicki (red.), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 682.

18 A.  Chrisidu-Budnik, Organizacje sieciowe w  sektorze publicznymi, [w:] Prawna działal-
ność, s. 163. 

19 Tamże. 
20 Zob. J.  Hausner, J.  Górniak, S.  Mazur, A.  Władyka, Komunikacja dwustronna i  forum 

trzech sektorów, [w:] Komunikacja i  współpraca sektorów w  gminie, A.  Wiktorowska 
(red.), Warszawa 2000, s. 30.

21 Zob. J.  Blicharz, Przesłanie a  instytucjonalność społeczeństwa obywatelskiego. Relacje sek-
tora obywatelskiego z  państwem i  sektorem gospodarczym, [w:] Prawna działalność insty-
tucji społeczeństwa obywatelskiego, J. Blicharz, J. Boć (red.), Wrocław 2009, s. 107.
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w obszarze ochrony środowiska, stanowiącego z jednej strony dobro wspólne, 
z drugiej – podlegającego szczególnej agregacji sprzecznych interesów i stano-
wiącego przedmiot wielorakich konfl iktów. Jak wspominano w początkowej czę-
ści opracowania, konfl ikty te w odniesieniu do obszarów Natura 2000 wykazują 
szczególną specyfi kę. Dlatego oczekiwana jest promocja zasad gospodarowania 
i wsparcie dla przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej na 
tych obszarach.

Oprócz organów ochrony środowiska realizujących nałożone przez u.u.i.ś. 
zadania publiczne, wsparciem podejmowania działalności gospodarczej na ob-
szarach Natura 2000 zajmują się podmioty prowadzące komercyjną działalność 
związaną z szeroko rozumianym konsultingiem w ochronie środowiska, obej-
mującym m.in. przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko, nadzór in-
westorski czy doradztwo prawne. Jednakże warto także podkreślić rolę innych 
grup podmiotów, które prowadzą działania na rzecz promowania wartości, idei 
i celów funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz poradnictwo związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej na tych obszarach lub w ich sąsiedztwie, 
mające charakter organizacji non-profi t. Należą do nich zwłaszcza organizacje 
pozarządowe (w tym ekologiczne), które w ramach szeroko rozumianych działań 
strażniczych, promują wiedzę o roli obszarów Natura 2000, możliwościach i ko-
rzyściach związanych z ich wyznaczeniem, podejmują działania interwencyjne, 
w tym także działania z zakresu ochrony czynnej czy monitoring miejsc przy-
rodniczo cennych22 oraz szeroko rozumianą działalność edukacyjną związaną 
z dopuszczalnymi formami zagospodarowania na tych obszarach i w ich sąsiedz-
twie, a także poradnictwo. Organizacje pozarządowe, które w ramach promocji 
obszarów Natura 2000 wspierają rozwój przedsiębiorczości, należą do kategorii 
podmiotów, dla których w literaturze przedmiotu, a od 2004 r. także w języku 
prawnym, ukuto zbiorcze pojęcie instytucji otoczenia biznesu23.

Pojęcie instytucji otoczenia biznesu w  ujęciu doktrynalnym odnosi się 
do instytucji „nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele 
statutowe”24, a więc przede wszystkim do podmiotów występujących w formie 
prawnej stowarzyszenia lub fundacji.

22 Zob. K., Nowak, K.  Okrasiński, Sytuacja prawna organizacji ekologicznych, Wałbrzych 
2006, s. 19.

23 Więcej A.  Haładyj, Rola instytucji otoczenia biznesu w  prowadzeniu działalności gospo-
darczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwoju regionalnego i  lokalne-
go, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania kraju, t. CLII, Gospodarka regio-
nalna i  lokalna a rozwój zrównoważony, Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Warszawa 
2013, s. 330.

24 W. Burdecka, 2004, Instytucje otoczenia biznesu, badanie własne PARP, Warszawa 2004, 
s. 5.
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Do głównych zadań IOB należy aktywność w zakresie wspierania przedsię-
biorczości, w tym zwłaszcza: ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej 
oraz pomoc nowotworzonym przedsiębiorstwom, tworzenie korzystnych warun-
ków w zakresie transferu nowych rozwiązań technologicznych, podnoszenie ja-
kości zasobów ludzkich przedsiębiorstw poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie 
powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, a także tworzenie sieci współpracy 
i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw oraz zapewnianie dostępu 
do zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsiębiorstwom, podejmującym różnego 
rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne25. W związku z tym IOB świadczą konkret-
ne usługi wobec przedsiębiorców, obejmujące: usługi specjalistyczne i doradcze 
w zakresie polityk sektorowych (np. transfer technologii); usługi funduszy pożycz-
kowych i poręczeniowych; usługi informacyjne w zakresie aspektów prawnych 
funkcjonowania fi rm, w tym zmian prawnych; ponadto udzielają wskazówek 
w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw w specyfi cznych uwarunkowaniach 
gospodarczych, w zakresie kierunków i oczekiwań polityk sektorowych, w tym 
potencjalnych możliwości i zagrożeń (np. wymogi w zakresie ochrony środo-
wiska), czy świadczą usługi wspomagające realizowanie przez władze krajowe 
i regionalne programów wsparcia dla przedsiębiorców26. Tym samym spectrum 
prowadzonej przez IOB działalności pozwala uznać je za naturalnie predysty-
nowane do pełnienia roli Liderów Partnerstw Naturowych.

Po dokonaniu krótkiej charakterystyki tych podmiotów należy poddać analizie 
sposób realizacji zadań IOB przez Lidera Lubelskiego Partnerstwa Naturowego 
– Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz wskazać charakterystyczne założenia 
i cechy tegoż partnerstwa.

Lubelskie partnerstwo naturowe – studium przypadku

Współpraca w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie lubelskim 
jest kontynuacją współpracy organów jednostek samorządu terytorialnego zai-
nicjowanej w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, realizowanego 
przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2011-2012. W ramach ww. 
projektu jednostki samorządu terytorialnego (wchodzące obecnie w skład Part-
nerstwa Naturowego) przedstawiły koncepcje wykorzystania lokalnego potencjału 

25 Zob. D. Jabłońska, Krajowa Polityka regionalna a instytucje otoczenia biznesu, http://www.mir.
gov.pl/rozwoj_regionalny/ Polityka_regionalna/ KSRR_2010_2020/ Ekspertyzy/Documents /Ja-
blonska_Krajowa_Polityka_Regionalna_a_IOB.pdf (27.01.2014).

26 Tamże.
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odnawialnych źródeł energii w celu rozwoju gospodarczego powiatów i zostały 
laureatami Konkursu „Najlepsze Partnerstwa Energetyczne Województwa Lubel-
skiego” w 2011 roku27. Skład Partnerstw Energetycznych był następujący: Part-
nerstwo „Dolina Zielawy i Piwonii” obejmowało m.in. gminy Wisznice, Jabłoń, 
Rossosz, Podedwórze, Sosnówka i Parczew; Partnerstwo Powiatu Tomaszowskie-
go obejmowało: Powiat Tomaszowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz gminy 
Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów 
Lubelski i Telaty, zaś Partnerstwo Energetyczne Powiatu Łukowskiego i Ryckiego 
obejmowało m.in. gminy Łuków, Adamów, Kłoczew, Krzywda, Stanin, Stoczek 
Łukowski, Nowodwór, Wojcieszków i Miasto Stoczek Łukowski.

Partnerstwa Energetyczne, przyjmując założenie, że w ciągu najbliższych kil-
kunastu lat dynamicznie rozwijającą się branżą będzie energetyka odnawialna, 
chcąc wykorzystać naturalny potencjał swoich powiatów, opracowały strategie 
przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w oparciu o istniejący poten-
cjał OZE. Partnerstwa w strategiach powiatowych określiły misję i wizję, a także 
cele strategiczne związane z wykorzystaniem istniejącego potencjału OZE oraz 
działania przewidziane do realizacji przez Partnerstwa do 2019 roku.

Powyższe założenia zostały wykorzystane do opracowania koncepcji rozwo-
ju współpracy w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie lubelskim, 
która uzyskała akceptację kapituły konkursu ogłoszonego w ramach projektu 
„Natura i gospodarka – podstawy dialogu” w 2012 roku. W efekcie Fundacja 
Rozwoju Lubelszczyzny (mająca status IOB) uzyskała tytuł Lidera Partnerstwa 
Naturowego w województwie lubelskim.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny została założona w 1990 roku, a zareje-
strowana w 1993 roku. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców 
Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opar-
tej na wiedzy. Potwierdzeniem wysokich standardów działań realizowanych przez 
Fundację są posiadane certyfi katy i akredytacje. Fundacja jest certyfi kowanym 
uczestnikiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
wspierającego rozwój przedsiębiorczości i  innowacyjności w Polsce. Posiada 
wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowym 
oraz informacyjnym. Fundacja posiada sieć 10 fi lii w większych miastach na 
terenie województwa lubelskiego (Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Kras-
nystaw, Kraśnik, Lubartów, Łuków, Parczew, Tomaszów Lubelski, Zamość). Od 
2008 roku Fundacja podejmuje działania mające na celu wykorzystanie poten-
cjału OZE na rzecz rozwoju gospodarki województwa lubelskiego. Jest ona tak-

27 http://www.telatyn.pl/index.php/14-konkurs-najlepsze-energetyczne-partnerstwa-wojewodz-
twa-lubelskiegoq-rozstrzygniety (02.02.2014)
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że koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego misją jest 
wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego po-
przez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych 
i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie. Dzię-
ki współpracy z partnerami klastra: przedsiębiorcami, uczelniami, jednostkami 
naukowo-badawczymi i organizacjami pozarządowymi, Fundacja jest inicjatorem 
i realizatorem działań (projektów, koncepcji) związanych z rozwojem branży OZE 
i poprawą efektywności energetycznej w regionie.

W ramach Lubelskiego Partnerstwa Naturowego, Fundacja Rozwoju Lubel-
szczyzny prowadzi współpracę z przedsiębiorcami (Bio-Energy System II Sp. 
z o.o., DMG Sp. z o.o., EKO-FARM Sp. z o.o., ROLMAR, PV Energia Lublin Sp. 
z o. o., Sebastian Dudek Soldach, Eco4U Sp. z o. o., Promix Sp. z o.o., Eco-energia 
Sp. z o. o., Eco-Farm Sosnówka Sp. z o.o.), organami jednostek samorządu tery-
torialnego (Powiat Tomaszowski, Gminy: Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, 
Tarnawatka, Tyszowce, wiejska Tomaszów Lubelski, Bełżec, Łaszczów, Ulhówek, 
Rachanie, Telatyn, wiejska Łuków, Stanin, Parczew, Podedwórze, Jabłoń, Ros-
sosz, Gmina) i Lubelskim Klastrem Ekoenergetycznym. Współpraca ta dotyczy 
tworzenia sprzyjających warunków do zakładania i prowadzenia wyspecjalizowa-
nych przedsiębiorstw przyjaznych bioróżnorodności na obszarach Natura 2000 
oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów Natura 2000. W ramach 
tworzenia sprzyjających warunków do prowadzenia takiej działalności planowa-
ne jest: zbudowanie modelu współpracy instytucji otoczenia biznesu, organów 
administracji publicznej z przedsiębiorcami w ramach Partnerstwa; włączenie 
do współpracy nowych przedsiębiorców i przedstawiciela Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska oraz okresowe konsultacje dla przedsiębiorców z udzia-
łem władz publicznych i praktyków dotyczące m.in. identyfi kowania problemów 
utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 
i w ich pobliżu, a także obowiązujących procedur prawnych. Dodatkowo, prze-
widziano również wprowadzenie do oferty Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 
nowych usług dla przedsiębiorców, ułatwiających im prowadzenie działalności 
gospodarczej na obszarach Natura 2000 i w ich pobliżu.

W związku z podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej obszarów Natura 
2000, planowane jest nawiązanie współpracy z Centrum Obsługi Inwestora przy 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w zakresie opracowania 
oferty inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład 
Partnerstwa. Oferta będzie zawierać informacje dla potencjalnych inwestorów – 
przedsiębiorców o regulacjach prawnych związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej na obszarach Natura 2000, a także praktyczne wskazówki zwią-
zane z planowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego. Integralny jej element 
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będzie stanowiła oferta nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Oferta 
zostanie przygotowana zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Informacji i In-
formacji Zagranicznych i będzie promowana na stronach internetowych jedno-
stek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Partnerstwa, zaś składane 
oferty inwestycyjne będą przekazywane do Centrum Obsługi Inwestora w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W 2013 roku Fundacja zorganizowała cykl 4 spotkań informacyjno-promo-
cyjnych dla przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej w ramach powstają-
cego Partnerstwa, dzięki którym udało się wypracować cele jego działania. Celem 
ogólnym Lubelskiego Partnerstwa Naturowego jest dążenie do samowystarczal-
ności energetycznej gmin województwa lubelskiego poprzez tworzenie klimatu 
przyjaznego dla rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym. Cel ten 
zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, do których należą: 
promowanie OZE z pokazaniem korzyści ekonomicznych i ekologicznych, budo-
wanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przedstawicieli samorządu 
regionalnego i lokalnego dla wykreowania popytu na określenie potrzeb lokalnych 
w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz podejmowanie działań 
mających na celu powołanie grup producentów OZE, które mogłyby ubiegać się 
o uzyskanie koncesji na obrót energią. Ponadto aktywność Partnerstwa będzie 
koncentrować się na dążeniu do uproszczenia procedur prowadzenia działal-
ności gospodarczej w branży energetyki odnawialnej i podniesienia atrakcyjno-
ści inwestycyjnej obszarów Natura 2000 w powiatach: tomaszowskim, bialskim 
i parczewskim oraz łukowskim i ryckim.

Partnerstwo naturowe jako partnerstwo 
międzysektorowe

Koncepcja partnerstw naturowych, promowana w projekcie GDOŚ, zakłada 
współpracę zogniskowaną wokół IOB, której uczestnikami są zarówno przedsię-
biorcy (do których adresowany jest projekt), jak i organy administracji publicznej. 
Co jednak godne podkreślenia, koncepcja ta zakłada, że liderem partnerstwa ma 
się stać IOB, a nie organ administracji publicznej, który jest zaledwie (podkr. 
M. G, A. H.) jego uczestnikiem. Takie rozwiązanie należy uznać za trafne ze 
względu na brak ryzyka „zawłaszczenia” partnerstwa przez organy administra-
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cji – co zostało zdefi niowane w literaturze jako ogólna tendencja w odniesieniu 
do Lokalnych Grup Działania28.

Oznacza to, że partnerstwo może zostać utworzone także pomiędzy przedsta-
wicielami II i III sektora. Jednocześnie jednak brak zaangażowania władz pub-
licznych może się stać źródłem słabości partnerstwa, gdy organy administracji 
lokalnej czy służby ochrony przyrody na szczeblu regionalnym nie są zaintere-
sowane udziałem w aktywnym kształtowaniu partnerstwa – a może się tak zda-
rzyć, biorąc pod uwagę wielość zdań, do realizacji których powołane zostały te 
organy. Ponieważ partnerstwa nie służą stricte wykonaniu zadania publicznego 
związanego z ochroną środowiska, nie można ich także uznać za porozumienia, 
w ramach którego następowałoby przekazanie IOB jego wykonania. Warunkiem 
konstytutywnym istnienia IOB nie jest także status organizacji pożytku publicz-
nego, nie stosuje się więc do nich przepisów o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie w aspekcie współpracy w wykonywaniu zadań publicznych. Tym 
samym należy uznać, że z perspektywy prawnych form działania administracji 
przystąpienie organów administracji publicznej do partnerstwa stanowi aktyw-
ność w ramach działalności społeczno-organizatorskiej. Zaś relacje pomiędzy IOB 
jako liderem partnerstwa a zrzeszonymi w nim przedsiębiorcami należy postrze-
gać w kategorii umowy cywilnoprawnej, treścią której jest deklaracja współpracy 
ze strony przedsiębiorców – w kształtowaniu misji i wizji, celów, zasad partner-
stwa, zaś dla Lidera – wdrażanie powyższych ustaleń, w szczególności poprzez 
zdobywanie środków, zwłaszcza unijnych, na ich realizację.

Uwzględniając typologię partnerstw prezentowaną w literaturze przedmio-
tu29 należy uznać, że omawiane partnerstwo należy do partnerstw sektorowych 
(tj. partnerstw skupionych wokół określonego problemu – w tym wypadku: pro-
wadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000), ale i geografi cz-
nych (obejmujących przedsiębiorców skupionych wokół lidera IOB w danym 
województwie), odpowiadającego – mimo regionalnego zakresu działania – na po-
trzeby lokalne. Jego celem jest „znalezienie rozwiązania zdefi niowanych wcześniej 
problemów poprzez interdyscyplinarne i innowacyjne podejście z wykorzystaniem 
różnorodnych doświadczeń wszystkich partnerów”30 – właśnie w odniesieniu do 
wyzwania, jakie stanowi dla przedsiębiorców prowadzenie działalności gospo-

28 Jest to tzw. proces kolonizacji partnerstw, obrazujący tendencję organów administracji 
publicznej do zawłaszczania funkcji koordynacyjnych przez organy administracji. Zob. sze-
rzej W.  Knieć, W.  Goszczyński, Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiej-
skich: wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi, „Polity-
ka Społeczna” 2011, nr 1, s. 24 i 27.

29 Zob. K.  Ćwik, Partnerstwo sektora pozarządowego i  samorządowego na rzecz rozwoju lo-
kalnego, [w:] Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicz-
nego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Lublin 2011.

30 Tamże, s. 31.
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darczej na obszarach Natura 2000. Realizacja potrzeb lokalnych (podejmowanie 
działalności gospodarczej na obszarze Natura 2000) odpowiada ujęciu, w którym 
organizacje non-profi t będące liderami partnerstw pełnią rolę „nie tylko dostar-
czyciela usług, lecz także (...) podmiotów defi niujących potrzeby społeczne”31.

Kończąc, warto podkreślić, że koncepcja partnerstw jako sposobu przekony-
wania przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej na obszarach 
Natura 2000 jest promowana zarówno na szczeblu unijnym, zwłaszcza w unij-
nej strategii ochrony różnorodności biologicznej32 oraz na szczeblu międzynaro-
dowym: podczas Szczytu Ziemi – konferencji ONZ w RIO de Janeiro w 2012 r. 
społeczność międzynarodowa ponowiła swoje zobowiązania dotyczące wdrażania 
zrównoważonego rozwoju, dostrzegając także rolę, jaką może odegrać aktywność 
„biznesu” we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju33. Tym samym zachęcono do 
tworzenia partnerstw z sektorem prywatnym, uwzględniających interesy spo-
łeczności lokalnych i tubylczych (teza 46 i 71). W dokumencie tym (teza 53) 
podkreślono także rolę organizacji pozarządowych oraz rolę partnerstw per se, 
w promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Opisane partnerstwa wpisują się także w obserwowany w literaturze34 trend 
rozwoju współpracy międzysektorowej, potwierdzający znaczenie demokratyzacji 
procesów administracyjnych, a także zaangażowanie całego potencjału instytu-
cjonalnego w sferze realizacji zadań publicznych. Bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach projektu można już stwierdzić, że tworzenie partnerstw na-
turowych służy budowaniu wsparcia społecznego dla obszarów Natura 2000 
i zwiększa wiedzę przedsiębiorców na temat możliwości i korzyści płynących 
z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym inwestycyjnej) na tych obszarach.

Streszcz enie

Podejmowanie działalności gospodarczej (rozumiane zarówno jako realizacja 
przedsięwzięć, jak i działalność rolnicza, leśna czy rybacka) na obszarach Natura 
2000, w związku z fałszywymi przekonaniami przedsiębiorców uznawane jest 
za utrudnione czy wręcz niemożliwe. Dlatego celem artykułu uczyniono anali-
zę funkcjonowania partnerstw naturowych jako partnerstw międzysektorowych 

31 J. Blicharz, Wpływ społeczeństwa..., s. 41.
32 Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020  r. ”Nasze ubez-

pieczenie na życie i  nasz kapitał naturalny” Komunikat Komisji do Parlamentu Europej-
skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu, Regionów, 
KOM(2011) 244 wersja ostateczna.

33 „Przyszłość, jakiej chcemy”, Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (RIO+20), A-CONF.216-L.1, 2012. 

34 Zob. J. Blicharz, Wpływ społeczeństwa..., s. 41.
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w ochronie środowiska, stanowiących formułę współpracy przedsiębiorców, insty-
tucji otoczenia biznesu oraz władz publicznych. Przedmiotem szczegółowych ana-
liz uczyniono Lubelskie Partnerstwo Naturowe, którego zadaniem jest promowa-
nie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 
2000 w województwie lubelskim, skupione wokół przedsiębiorców z branży OZE.

Summary

Economic activity at Nature 2000 sites and beyond is burdened with many preju-
dices when it comes to undertaking projects or other forms of economic activity, such 
as agriculture, forestry or fi shery. The article concerns theoretical and practical aspects 
of supporting various economical activities on Nature 2000 sites by business support 
institutions on the example of Nature 2000 Partnership in Lublin Woivodship – a plat-
form of inter-sectoral cooperation between public authorities, the representatives of the 
III sector and entrepreneurs basing on renewables.

Słowa kluczowe: obszar Natura 2000, instytucje otoczenia biznesu, partnerstwo na-
turowe, współpraca międzysektorowa w ochronie środowiska

Key words: Nature 2000 sites, business support institutions, Nature 2000 Partner-
ship, inter-sectoral cooperation in environmental matters
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Uwagi wstępne

Art. 34 ust. 1 u.o.p. został wprowadzony do polskiego systemu prawnego 
w celu dostosowania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Artykuł ten 
implementował art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej. Przewiduje on, w drodze 
wyjątku, możliwość wydania zezwolenia na realizację planu lub przedsięwzię-
cia w sytuacji, gdy mogą one znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochro-
ny terenów Natura 2000, przy założeniu zapewnienia wykonania kompensacji 
przyrodniczej. Możliwość ta podporządkowana jest spełnieniu określonych wy-
mogów – braku rozwiązań alternatywnych oraz wystąpieniem konieczności re-
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alizacji planu lub przedsięwzięcia wynikającej z nadrzędnego interesu publicz-
nego, w tym interesu o charakterze społecznym lub gospodarczym. Oznacza to, 
że realizowanie inwestycji na terenach Natura 2000 nie jest niemożliwe, nawet 
jeśli chodzi o przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na te 
obszary, choć podlega rygorystycznym warunkom. Art. 34 ust. 1 u.o.p. stanowi 
w zasadzie powtórzenie pierwszego akapitu art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, 
dlatego też dla odpowiedniego jego stosowania koniecznym wydaje się być zapo-
znanie ze znaczeniem przepisu dyrektywy, w tym jego interpretacją dokonywaną 
przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Artykuł 6 w ustępie 3 przewiduje, 
że jeśli przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane z powodów o charakterze za-
sadniczym, wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów 
mających charakter społeczny lub gospodarczy, pomimo negatywnej oceny skut-
ków dla obszarów Natura 2000 i jednocześnie braku rozwiązań alternatywnych, 
Państwo Członkowskie może dopuścić taką możliwość, ma jednak obowiązek 
zastosować wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony 
ogólnej spójności Natury 2000.

Problematyka dotycząca interpretacji wskazanego przepisu dyrektywy i od-
noszących się do niej orzeczeń jest dość obszerna, niniejsze opracowanie poświę-
cone jest tylko niektórym zagadnieniom z nią związanym, a mianowicie trzem 
podstawowym przesłankom wydania zezwolenia na realizacją przedsięwzięcia 
mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszary chronione. Nie będzie 
ono poruszać problematyki kompensacji przyrodniczej czy regulacji zawartej 
w ustępie 2 artykułu 34 u.o.p., dotyczącej szczególnych sytuacji związanych z wy-
stępowaniem na terenach chronionych gatunków o znaczeniu priorytetowym.

Omawiana możliwość odstępstwa od reguły ustanowionej w art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej oraz art. 33 u.o.p., jak już zostało wspomniane, podpo-
rządkowana jest warunkom wskazanym w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 
– przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadni-
czym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego i jednocześnie brak jest 
rozwiązań alternatywnych. Należy tu jednak zauważyć wyraźnie, że przejście do 
etapu badania wypełnienia wskazanych warunków i ewentualnego wykorzysta-
nia możliwości przewidzianej w art. 6 ust. 4, czy w ogóle przyjścia do art. 6 ust. 
4 w rozumowaniu państwa członkowskiego zależy od innej jeszcze przesłanki 
– samego przeprowadzenia uprzedniej odpowiedniej oceny siedliskowej przed-
miotowego planu lub przedsięwzięcia. Choć stwierdzenie to wydawać się może 
oczywiste, to jednak w praktyce nie zawsze znajduje odzwierciedlenie i wymaga 
pewnego wyjaśnienia.
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Konieczność przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
siedliskowej uprzednio w stosunku do zastosowania 
art. 6 Ust 4 dyrektywy siedliskowej i art. 34 
Ustawy o ochronie przyrody

Na zasygnalizowany wyżej problem uwagę zwrócił Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości w orzeczeniu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-304/05 Ko-
misja przeciwko Republice Włoskiej1 dotyczącej wydania zezwolenia na rozbu-
dowę tras narciarskich i inne związane z tym przedsięwzięcia infrastrukturalne, 
takie jak budowa stadionu narciarskiego i parkingu. Ciekawym jest tutaj, że 
zarzutem przedstawionym Republice Włoskiej przez Komisję było wydanie ze-
zwolenia na podstawie art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej bez uwzględnienia 
istniejących alternatyw, jednakże sam Trybunał zdecydował się rozważyć nie 
samo nieuwzględnienie rozwiązań alternatywnych, ale dopuszczalność zasto-
sowania art. 6 ust. 4 w ogóle (Europejski Trybunał Sprawiedliwości niekiedy 
stosuje wykładnię teleologiczną przepisów prawa, jednakże w tym przypadku 
uwagę zwraca fakt, iż ETS de facto przeformułował w pewnym zakresie przed-
stawione przez Komisję zarzuty i pytania). Problem zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia, pomimo odmienności zarzutu Komisji, powiązał on z nieprze-
prowadzeniem oceny, jaką można uznać za „odpowiednią”. Trybunał wskazał, 
że wydanie zezwolenia w drodze odstępstwa na podstawie art. 6 ust. 4 zależne 
jest od wcześniejszego przeprowadzenia oceny zgodnie z art. 6 ust. 3. Zgodnie 
ze stanowiskiem sędziów wynikająca z takiej oceny znajomość skutków przed-
sięwzięcia jest konieczna dla zastosowania art. 6 ust. 4, „ponieważ w przeciw-
nym wypadku nie będzie można dokonać oceny żadnej z przesłanek zastoso-
wania tego przepisu stanowiącego odstępstwo. Ocena ewentualnych powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego 
oraz istnienia mniej szkodliwych rozwiązań alternatywnych wymaga bowiem ich 
rozważenia względem niekorzystnych skutków spowodowanych przez dany plan 
lub przedsięwzięcie na określonym terenie” (pkt 83 sentencji). W rezultacie ETS 
nie przeprowadził już dokładnej analizy zarzutu bezpośrednio przedstawionego 
przez Komisję. Można uznać, że rozwiał on w ten sposób wątpliwości dotyczące 
możliwości zastosowania art. 6 ust. 4 i wymogów, które muszą być spełnione 
uprzednio w stosunku do jego wykorzystania. Wskazał on wyraźnie, że art. 6 ust. 
4 dyrektywy znajduje zastosowanie jedynie po przeprowadzeniu odpowiedniej 
oceny, tzn. rzetelnej i kompletnej oceny wymaganej przez art. 6 ust. 3 dyrek-
tywy siedliskowej. Konieczność uprzedniego, każdorazowego przeprowadzania 

1 Wyrok ETS z dnia 20 września 2007 r., sygn. C-304/05, ZOTSiS 2007/8-/I-7495.
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odpowiedniej oceny oddziaływania na chronione tereny i skutków, jakie dana 
inwestycja może spowodować należy tłumaczyć faktem, że tylko ona pozwoli na 
rozpoznanie następstw przedsięwzięcia, od których z kolei zależy ocena ewentu-
alnych rozwiązań alternatywnych i ich porównanie z planowanym przedsięwzię-
ciem. W innym przypadku porównanie różnych alternatyw nie będzie mogło być 
dokonane w sposób kompletny, a więc niemożliwe będzie późniejsze stwierdzenie 
wypełnienia warunków stawianych przez art. 6 ust. 4.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że możliwość, jaką wpro-
wadza art. 6 ust. 4 dyrektywy, a co za tym idzie także art. 34 ust. 1 u.o.p. to 
de facto możliwość wydania zezwolenia na realizację planu lub przedsięwzię-
cia w przypadku negatywnego wyniku oceny ich skutków dla danego terenu 
przewidzianej w art. 33 ust. 3 ustawy (i odpowiednio implementowanym przez 
ten przepis art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), tzn. w sytuacji, gdy mogą one 
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony Natura 2000. W przypadku, 
gdy właściwe władze nie przeprowadzą odpowiedniej oceny, zgodnie z art. 33 
ust. 3 u.o.p. niedopuszczalnym będzie wydanie zezwolenia w drodze odstępstwa 
na podstawie art. 34 ust. 1 u.o.p.

Wyniki przeprowadzonej oceny habitatowej mają decydujący charakter dla 
wydania, lub nie zezwolenia na realizacje badanego przedsięwzięcia. Podstawo-
wym kryterium, jakie musi tutaj zostać wzięte pod uwagę jest możliwy negatyw-
ny jego wpływ na integralność obszaru potencjalnego oddziaływania. Zgodnie 
z przepisami unijnymi, w przypadku negatywnego wyniku oceny przedsięwzię-
cia, co do zasady nie powinna być wydana zgoda na jego realizację. Niezależnie 
od konieczności uprzedniego przeprowadzenia odpowiedniej oceny siedliskowej 
i negatywnego wyniku tej oceny istnieje jednak możliwość odstępstwa od zakazu 
realizacji ocenianej inwestycji – przewidziana jest zarówno w dyrektywie siedli-
skowej, jak również w transponującej ją ustawie. Dla zastosowania możliwości 
odstępstwa spełnione muszą być kumulatywnie dwie przesłanki wprost wymie-
nione w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej. Po pierwsze – zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału – za realizacją projektowanego lub planowanego przedsię-
wzięcia przemawiać musi nadrzędny interes publiczny.

Wymogi nadrzędnego interesu publicznego

Zagadnieniem wymagającym szerszego omówienia jest problem związany 
z określeniem tego, co należy rozumieć jako „wymogi nadrzędnego interesu pub-
licznego” mogące uzasadniać zezwolenie na realizację planu lub przedsięwzię-
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cia w przypadku negatywnego wyniku oceny ich skutków dla obszarów Natura 
2000. Pojęcie to nie jest zdefi niowane na gruncie dyrektywy siedliskowej, ustawy 
o ochronie przyrody, ani też ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto – będąc 
pojęciem nieostrym – generuje ono szereg wątpliwości i problemów związanych 
z jednoznacznym ustaleniem jego zakresu. Niniejsze opracowanie poświęcone 
będzie jednak nie próbom określenia tego pojęcia w ogóle, w tym przez polskie 
sądy i przedstawicieli doktryny, jako że jest to przedmiotem szeregu bogatych 
i wartościowych prac i publikacji, lecz wyłącznie wskazówkom, jakie znajduje-
my w tym zakresie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
odnoszącym się do problematyki sieci Natura 2000.

Doprecyzowanie tego pojęcia ma szczególne znaczenie z jednej strony ze 
względu na zauważalne tendencje władz krajowych różnych państw członkow-
skich do rozszerzania koncepcji „nadrzędnego interesu publicznego”, co nierzad-
ko okazuje się być sprzeczne z prawem unijnym, z drugiej natomiast ze względu 
na konieczność jego zawężającej interpretacji związanej z faktem, iż art. 6 ust. 
4 dyrektywy siedliskowej wprowadza wyjątek od zasady, jaką jest zakaz reali-
zacji inwestycji mogących wpływać niekorzystnie na tereny chronione. Istotne 
znaczenie ma w tym zakresie wyrok ETS z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 
C-182/10 Marie-Noëlle Solvay i inni v. Région wallonne2, który odnosił się do 
inwestycji infrastrukturalnych. Postępowanie dotyczyło zezwolenia na przed-
sięwzięcie związane z rozbudową portów lotniczych, dworców oraz linii kolejo-
wych uznanych za uzasadnione „nadrzędnymi względami interesu ogólnego”. 
Pytaniem, do którego rozwiązania sprowadzało się postępowanie było to, czy 
art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej powinien być rozumiany w taki sposób, iż 
pozwala na uznanie, że budowę infrastruktury mającej posłużyć do utworzenia 
centrum administracyjnego spółki prywatnej można uznać za nadrzędny inte-
res publiczny uzasadniający zezwolenie na realizację przedsięwzięcia mogącego 
znacząco negatywnie oddziaływać na tereny Natura 2000. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wyjaśnił, że interes mogący zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 
siedliskowej uzasadniać wydanie takiego zezwolenia powinien być jednocześ-
nie „publiczny” i „nadrzędny”, co należy rozumieć w ten sposób, że „jego waga 
winna być na tyle duża, by można było ją przeciwstawić nakreślonemu przez tę 
dyrektywę celowi ochrony siedlisk przyrodniczych dzikiej fauny i fl ory” (pkt 75 
sentencji). Ze stanowiska takiego wnioskować można, iż przynajmniej w oma-
wianym kontekście inwestycje celu publicznego nie powinny być mechanicznie 
utożsamiane z nadrzędnym interesem publicznym.

Po drugie, ze stanowiska ETS w sprawie C-182/10 Marie-Noëlle Solvay 
i inni v. Région wallonne wynikają wskazówki dotyczące możliwości takiej kwa-

2 Wyrok ETS z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. C-182/10, LEX nr 1109358.
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lifi kacji przedsięwzięć prywatnych. W omawianym przypadku Trybunał odniósł 
się do przedsięwzięć związanych z budową lub też rozbudową przedsiębiorstwa 
wskazując, że ich uznanie za przedstawiające charakter nadrzędnego intere-
su publicznego będzie mogło mieć miejsce jedynie w wyjątkowych okolicznoś-
ciach. Jednakże możliwości takiej nie można z góry wyłączać – przedsięwzięcie 
o charakterze prywatnym może bowiem ze względu na sam swój charakter oraz 
kontekst gospodarczy i społeczny, w jaki się wpisuje, przedstawiać nadrzędny 
interes publiczny. Mimo to odpowiedź udzielona przez Trybunał w omawianej 
sprawie była negatywna – uznał on, że art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej „na-
leży interpretować w ten sposób, że budowy infrastruktury mającej posłużyć do 
utworzenia centrum administracyjnego nie można co do zasady uznać za nad-
rzędny wzgląd interesu publicznego, w tym wzgląd o charakterze społecznym lub 
gospodarczym w rozumieniu tego przepisu, mogący uzasadniać realizację planu 
lub przedsięwzięcia naruszającego integralność danego terenu” (pkt 6 sentencji).

Omawiane orzeczenie ETS ułatwia w pewnym stopniu rozwianie wątpliwości 
co do tego czy i jeśli tak to w jakich okolicznościach za przedstawiające charak-
ter nadrzędnego interesu publicznego można uznać przedsięwzięcie prywatne. 
Tradycyjnie Trybunał nierzadko przyznawał priorytet interesom gospodarczym 
oraz ważnym interesom społecznym, co sugerowałoby przyznanie pierwszeń-
stwa inwestycjom realizującym cele publiczne czy działające na korzyść interesu 
publicznego, jak utworzenie potrzebnej infrastruktury, ale również zwiększenie 
zatrudnienia, nawet jeśli dotyczyłoby to zatrudnienia w sektorze prywatnym. 
W sprawie C-182/10 Marie-Noëlle Solvay i  inni v. Région wallonne Trybunał 
powstrzymał się jednak od nadmiernego ograniczenia celów środowiskowych 
w imieniu realizacji wartości gospodarczych. Z jednej strony wskazał, że rea-
lizacja przedsięwzięcia prywatnego, takiego jak prace w zakresie budowy lub 
rozbudowy przedsiębiorstwa, jedynie w wyjątkowych okolicznościach może zo-
stać uznana za stanowiącą nadrzędny interes publiczny uzasadniający podej-
mowanie działań mogących negatywnie oddziaływać na tereny Natura 2000. 
Z drugiej jednak uznał on, że nie jest to wykluczone w sytuacji, w której dane 
przedsięwzięcie, mimo iż ma charakter prywatny, ze względu na samą swoją 
naturę oraz kontekst gospodarczy i społeczny w jaki się wpisuje, rzeczywiście 
przedstawia charakter nadrzędnego interesu publicznego. Jeśli chodzi jednak 
o przedsięwzięcie realizowane na rzecz prywatnego podmiotu mogące znacząco 
negatywnie oddziaływać na tereny Natura 2000 to należy uznać, że w znacznej 
części przypadków przedsięwzięcia takie nie będą spełniały wskazanych prze-
słanek. Stwierdzenie to może mieć zastosowanie m.in. do takich inwestycji jak 
np. budowa kolei linowych, modernizacja nartostrad, rozbudowa infrastruktury 
wokół przedsiębiorstwa prywatnego czy fermy.
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Brak rozwiązań alternatywnych

Kolejną przesłanką, której wypełnienie jest niezbędne dla wydania zezwolenia 
na realizację inwestycji, która może negatywnie oddziaływać na tereny Natura 
2000, jest brak rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych, które zostały za-
warte w rozważanym planie lub przedsięwzięciu – sam fakt, iż przedsięwzięcie 
ma na celu realizację wymogów nadrzędnego interesu publicznego nie jest wy-
starczające, jako że warunki te muszą być spełnione kumulatywnie. Potwierdza to 
wyraźnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 26 października 
2006 r. w sprawie C-239/04 Komisja przeciwko Portugalii (tzw. sprawa Castro 
Verde)3, dotyczącej budowy autostrady w Portugalii przebiegającej częściowo 
przez tereny zaklasyfi kowane na podstawie dyrektywy ptasiej jako specjalny ob-
szar ochrony (czyli należący do sieci obszarów Natura 2000). Komisja wskazała 
w tej sprawie naruszenie art. 6 dyrektywy siedliskowej związane z niezbadaniem 
tras alternatywnych i zarzuciła Portugalii dopuszczenie się wskazanego naru-
szenia poprzez zgodę i realizację wskazanej inwestycji podkreślając, że istniały 
rozwiązania (trasy) alternatywne, mniej inwazyjne, których władze Portugalii 
nie uwzględniły. ETS uznał w tej sprawie, że art. 6 ust. 4 dyrektywy siedlisko-
wej, choć pozwala przy spełnieniu pewnych przesłanek na realizację planu lub 
przedsięwzięcia ocenionego negatywnie na podstawie tej dyrektywy, to powinien 
on jednak, jako odstępstwo od kryterium udzielenia zezwolenia, być interpreto-
wany zawężająco. Co więcej, ze stanowiska Trybunału w tej sprawie wynika, że 
warunek braku rozwiązań alternatywnych nie implikuje wyłącznie subiektyw-
nego stwierdzenia braku rozwiązań poprzez rozważenie „różnych” rozwiązań, 
które pozwoliłyby na osiągnięcie zakładanych celów bez uszczerbku dla terenów 
chronionych, lecz dokładnego przebadania wszelkich rozwiązań alternatywnych, 
których nie można wykluczyć a priori, co w przypadku budowy dróg oznacza 
w szczególności konieczność uwzględnienia tras całkowicie omijających tereny 
Natura 2000. W odniesieniu do braku rozwiązań alternatywnych ciężar dowodu 
spoczywa na podmiocie realizującym inwestycję – to nie podmiot sprzeciwiają-
cy się inwestycji powinien wykazać, ze istnieje rozwiązanie alternatywne, lecz 
podmiot realizujący przedsięwzięcie powinien wykazać, ze takowe nie istnieje. 
W przeciwnym wypadku realizacja inwestycji nie jest dopuszczalna.

W świetle omawianego orzeczenia podejmując decyzję o wydaniu w drodze 
odstępstwa zezwolenia na realizację planu lub przedsięwzięcia władze krajowe 
są zobowiązane do dokładnego rozważenia wszelkich rozwiązań alternatywnych, 
tak aby przed wydaniem zezwolenia uznały one, że brak jest takowych. Co więcej, 

3 Wyrok ETS z dnia 26 października 2006 r., sygn. C-239/04, ZOTSiS 2006/10B/I-10183.
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nawet jeśli stwierdzą, że rozwiązania takie istnieją, lecz ich zastosowanie napot-
kałoby na pewne trudności, nie będą one mogły wydać zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia w planowanym wariancie skutkującym negatywnym oddziały-
waniem na tereny Natura 2000. Ocena taka powinna więc być zbliżona do oce-
ny proporcjonalności środka – jeśli istnieje wybór miedzy kilkoma właściwymi 
środkami, należy zastosować środek o charakterze najmniej uciążliwym, nawet 
jeśli realizacja tego ostatniego mogłaby powodować pewne trudności.

Należy tu jednak podkreślić istnienie granic w uznaniu istnienia rozwiązań 
alternatywnych. Władze powinny w szczególności mieć na uwadze, że nie moż-
na za takowe uznać wariantów inwestycji, które byłyby zupełnie nieracjonalne 
z punktu widzenia ekonomicznego czy społecznego4. Co prawda Komisja wska-
zała w swoich wytycznych „Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia 
artykułu 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG”5, że w przypadku, gdy ocena 
siedliskowa wykaże, że dany plan lub przedsięwzięcie może znacząco negatywnie 
oddziaływać, właściwe władze powinny przeanalizować potrzebę ich realizacji, 
w tym rozpatrywać opcję zerową (niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia). 
Tutaj należy jednak zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny element – wydaje 
się, że w przypadku, gdy dana inwestycja została zakwalifi kowana jako przed-
stawiająca charakter nadrzędnego interesu publicznego (a jest to przesłanka 
wskazana jako pierwsza w przepisie i badana przez ETS, którą władze muszą 
zawsze rozważyć przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwolenia na realiza-
cję przedsięwzięcia w drodze odstępstwa), brak realizacji takiej inwestycji nie 
powinien, co do zasady, być uznany za rozwiązanie alternatywne.

Dokładne przebadanie rozwiązań alternatywnych ma istotne znaczenie 
w przypadku ewentualnego kwestionowania decyzji władz krajowych przez Ko-
misję Europejską bądź też przez inne podmioty. Z opinii rzecznika generalne-
go J. Kokott z dnia 27 kwietnia 2006 r. wydanej w cytowanej wyżej sprawie 
C-239/04, potwierdzonej (choć nie wprost) w orzeczeniu ETS, wynika bowiem, 
że Komisja (oraz, jak się wydaje, również inny podmiot kwestionujący daną decy-
zję) nie jest zobowiązana do udowodnienia istnienia rozwiązania alternatywnego, 
a jedynie do wykazania racjonalnych wątpliwości odnoszących się do spełnienia 
przez władze wymogów art. 6 ust. 4, a władze te powinny wówczas udowod-

4 W ten sposób m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa
2319/06, gdzie uznano, że „zawartego bowiem w  art. 34 ust. 1 ustawy o  ochronie przy-
rody sformułowania »wobec braku rozwiązań alternatywnych« (analogicznie art.  6 ust. 
4 dyr. 1992/043/EWG) nie można rozumieć, w  rozpoznawanym przypadku, jako braku 
jakiejkolwiek możliwości alternatywnej budowy połączenia drogowego”.

5 Wytyczne Komisji Europejskiej: Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia arty-
kułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG, Offi  ce for Offi  cial Publications of the Euro-
pean Communities 2000, s.  46,. Wersja polska: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pl.pdf.
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nić wypełnienie tych wymogów, w tym wykazać, że zbadane zostały wszystkie 
rozwiązania alternatywne. Należy tu zaznaczyć, że zarzuty kierowane przeciwko 
organowi, który wydał decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia pomi-
mo jego negatywnego wpływu na tereny Natura 2000, mogą dotyczyć nie tylko 
samego wyboru dokonanego spośród rozwiązań alternatywnych, lecz również 
braku zbadania wszystkich istniejących racjonalnych rozwiązań alternatywnych. 
Dlatego też władze decydujące o wydaniu takiego zezwolenia powinny koncen-
trować się w szczególności na spełnieniu tego wymagania przewidzianego w art. 
6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej i transponującego go do polskiego porządku 
prawnego w art. 34 u.o.p.

Jeśli chodzi o zakres oceny rozwiązań alternatywnych to należy uznać, że 
odpowiednie organy powinny przeanalizować wszystkie wykonalne alternatywy, 
w szczególności pod względem skutków ich realizacji w odniesieniu do celów 
ochrony obszaru Natura 2000, integralności obszaru oraz spójności sieci Natu-
ra 2000. Rzecznik generalny J. Kokott zawarła w cytowanej wyżej opinii szereg 
wskazówek dotyczących wyboru spośród istniejących rozwiązań. Wskazała ona, 
że „nie jest niezbędne, by wybór dotyczył rozwiązania, którego wpływ na dany 
obszar jest najmniej niekorzystny. Wybór ten wymaga bowiem raczej wyważenia 
pomiędzy niekorzystnym wpływem na SOO i właściwym powodem o charakterze 
zasadniczym uzasadnionym nadrzędnym interesem publicznym. Konieczność 
wyważenia wynika w szczególności z pojęcia »nadrzędności« a także »charak-
teru zasadniczego«. (...) Decydującą kwestią jest zatem ustalenie, czy powody 
o charakterze zasadniczym uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym wy-
magają realizacji właśnie tego rozwiązania alternatywnego, czy też możliwa jest 
ich realizacja także w drodze innego – mającego mniej niekorzystny wpływ na 
SOO – rozwiązania alternatywnego. Porównanie to pociąga za sobą konieczność 
zbadania, na podstawie porównywalnych standardów naukowych, wybranych 
rozwiązań pod kątem ich wpływu na dany obszar i pod kątem właściwych ist-
niejących powodów uzasadnionych nadrzędnym interesem publicznymę” (pkt 
44-46 opinii). W praktyce, dla odpowiednich organów rozważających istnienie 
i możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, wymóg ten oznacza ko-
nieczność dokładnego przeanalizowania, w zależności od przedsięwzięcia takich 
alternatyw jak m.in. inna lokalizacja inwestycji lub przebieg szlaków, w szczegól-
ności całkowicie omijających tereny Natura 2000 czy też wybór alternatywnych 
procesów produkcyjnych.
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Podsumowanie

Reasumując, należy zauważyć, że istnienie form ochrony przyrody nie ha-
muje realizacji inwestycji, lecz powoduje konieczność rozważenia rozwiązań 
alternatywnych. Nawet negatywna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko nie wyklucza możliwości jego realizacji, w przypadku, gdy nie istnieją 
żadne rozsądne rozwiązania alternatywne, a realizacji danej inwestycji wymaga 
nadrzędny interes o charakterze publicznym. Z powyższych rozważań można 
wyciągnąć wniosek, że ochrona terenów Natura 2000 z jednej strony wymaga 
przeprowadzania odpowiedniej oceny realizowanych planów i przedsięwzięć, 
jednakże z drugiej strony nie powinna całkowicie ich blokować i uniemożliwiać 
podejmowanie działań, których skutki nie tylko społeczne czy ekonomiczne, ale 
niekiedy także i ekologiczne (jak w przypadku inwestycji w odnawialne źródła 
energii na terenach Natura 2000) są pozytywne.

Streszcz enie

Przepisy dotyczące ochrony terenów należących do sieci Natura 2000 zo-
stały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w celu jego dostosowania 
do regulacji Unii Europejskiej, przede wszystkim dyrektywy Rady 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i fl ory zwanej dyrektywą siedliskową. Z tego też powodu ich interpreta-
cja i stosowanie powinny uwzględniać wymogi wynikające z prawa unijnego, 
w tym również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Istotne 
wskazówki w tym zakresie możemy odnaleźć w orzeczeniach związanych z in-
terpretacją art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej określającego wymogi wydania 
zezwolenia, w drodze wyjątku, na realizację planu czy przedsięwzięcia, które 
może znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Wskazówki 
te powinny zostać uwzględnione także w procesie interpretacji art. 34 ustawy 
o ochronie przyrody, który transponuje art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej do 
polskiego porządku prawnego.

Summary

Provisions concerning protection of the Natura 2000 sites was introduced into Polish 
legal system in order to adapt it to European Union regulations, in particular Council 
Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of 
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wild fauna and fl ora known as the Habitats Directive. For this reason, their interpreta-
tion and application should take into account requirements stemming from the EU law, 
including the European Court of Justice jurisprudence. Important guidelines in this re-
gard can be found in decisions relating to the interpretation of the Article 6 paragraph 
4 of the Habitats Directive setting out the requirements necessary to allow, by way of 
exception, the implementation of a plan or project which may have a signifi cant adverse 
impact on Natura 2000 sites . These guidelines should be taken into account also in 
the process of interpreting Article 34 of the Nature Conservation Act which transposes 
Article 6 paragraph 4 of the Directive into Polish law.

Słowa kluczowe: ocena habitatowi, rozwiązania alternatywne, nadrzędny interes 
publiczny, interes prywatny, inwestycje infrastrukturalne

Key words: habitats regulations assessment, alternative solutions, overriding public 
interest, private interest, infrastructure investment
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Zasada zrównoważonego rozwoju 
w orzecznictwie sądów 

administracyjnych1

THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CASE LAW 
OF ADMINISTRATIVE COURTS

Zasada zrównoważonego rozwoju pojawiła się w polskim systemie prawnym 
z wejściem w życie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. Z treści jej art. 5 wy-
nika bowiem, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bez-
pieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Rangi tego przepisu 
niepodobna przecenić. Jak bowiem trafnie podkreśla się w literaturze, określa 
on funkcje państwa, czyli zasadnicze kierunki i cele jego działania2. Wprowadza 
przy tym zasadę zrównoważonego rozwoju jako zasadę ustrojową, odnoszącą się 
do podstawowych zadań państwa, a jednocześnie określa ochronę środowiska 
jako jedno z podstawowych zadań władz publicznych jak i obywateli3.

* PROF. DR HAB. RYSZARD MIKOSZ – Katedra Prawa Górniczego i  Ochrony Środowiska, Wy-
dział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, ul. Bankowa 11b, 40-
007 Katowice, e-mail: ryszard.mikosz@us.edu.pl; DR HAB. GRZEGORZ DOBROWOLSKI – Kate-
dra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice, e-mail: dobrowol@us.edu.pl

1 Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS5/00632.

2 Por. m.in. W.  Skrzydło, Komentarz do art.  5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/El. 2013, nr 144751.

3 Z.  Bukowski, Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w  zakresie ochrony środowi-
ska [w] „Prawo i Środowisko” 2002, Nr 4, s. 63-73. Por. także Prawo ochrony środowiska, 
Warszawa 2010, J. Stelmasiak (red.), s. 27.
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Samo pojęcie zrównoważonego rozwoju defi niuje ustawa Prawo ochrony śro-
dowiska. W świetle jej art. 3 pkt 50 jest nim taki rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspoka-
jania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Ustalenie roli jaką zasada zrównoważonego rozwoju odgrywa w polskim sy-
stemie prawa ochrony środowiska jest dość trudne. Wynika to przede wszystkim 
z tego, iż samo pojęcie zasad prawa budzi wątpliwości interpretacyjne. Odwołu-
jąc się do doktryny prawa w tym zakresie można stwierdzić, iż termin „zasada 
prawa” używany jest w dwóch znaczeniach: opisowym i dyrektywalnym4. Zasady 
rozumiane dyrektywalnie to reguły wyrażające wartości, które prawodawca uważa 
za szczególnie doniosłe i co do których chce, by były respektowane przy stoso-
waniu pozostałych norm. Stanowią one dyrektywy postępowania, które można 
wyinterpretować z tekstu prawnego lub wywnioskować z norm prawnych, jakie 
zostały wyinterpretowane z tego tekstu i są przez to prawnie wiążące (zasada 
prawa sensu stricto). Inny charakter mają zasady w znaczeniu opisowym, okre-
ślające typ ukształtowania danej instytucji prawnej.

Charakterystyka zasady zrównoważonego rozwoju nie jest przedmiotem ni-
niejszego opracowania. Na potrzeby dalszych rozważań, uwzględniając „umoco-
wanie” analizowanej zasady w Konstytucji RP oraz jej doprecyzowanie przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., można przyjąć, iż posiada ona charakter dy-
rektywalny5. Oznacza to, iż ma ona charakter wiążący zarówno dla wszystkich 
organów państwa, w tym także – co oczywiste – dla sądów. Winna być zatem 
uwzględniania zarówno w procesie stanowienia, jak i stosowania prawa, w tym 
ostatnim zakresie w toku wykładni przepisów prawa (zarówno materialnego, jak 
i procesowego), których treść budzi wątpliwości interpretacyjne6.

Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do 
zasady zrównoważonego rozwoju trudno uznać za szczególnie bogate. Ma ono 
przy tym charakter incydentalny i trudno w tych ramach dostrzec ukształtowaną 
tendencję interpretacyjną. Próbując dokonać systematyki tego orzecznictwa moż-
na pokusić się o dokonanie jego podziału na dwie podstawowe grupy. Pierwsza 
z nich obejmuje rozstrzygnięcia zapadłe w sprawach, w których przedmiotem 

4 Szerzej na temat zasad prawa zob. S.  Wronkowska, M.  Zieliński, Z.  Ziembiński, Zasa-
dy prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974; J. Wróblewski, Prawo obowiązujące 
a  „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Nauki Humani-
styczno-Społeczne” 1965, Seria I, z. 42.

5 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009, s. 45.
6 Zob. M.  Górski [w:], Prawo ochrony środowiska. Komentarz, M.  Górski, M.  Pchałek, 

W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Warszawa 2011, s. 129-130.
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oceny dokonywanej przez sąd były akty o charakterze indywidualnym, najczęściej 
zezwalające na podjęcie (prowadzenie) działalności mogącej w sposób negatywny 
oddziaływać na środowisko. Dotyczyły one przede wszystkim przesłanek wyda-
wania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uregulowanej przepisami 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
W tej grupie nie brak również wyroków odwołujących się do zasady zrówno-
ważonego rozwoju np. w kontekście stosowania ekonomicznych instrumentów 
ochrony środowiska.

Druga grupa orzeczeń sądów administracyjnych nawiązujących do zasady 
zrównoważonego rozwoju to rozstrzygnięcia odnoszące się do aktów general-
nych, głównie związanych z planowaniem przestrzennym. Dotyczą one przede 
wszystkim uchwał w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospoda-
rowania gmin podejmowanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Związek tych aktów z zasadą zrównoważonego rozwoju 
jest oczywisty już w kontekście art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy. Z jego treści 
wynika bowiem, że określa ona zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 
jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres 
i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele 
oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Podstawą tych działań 
ma zaś być ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Przystępując do analizy pierwszej z wyżej wymienionych grup orzeczeń na-
leży przede wszystkim wspomnieć o wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 25 marca 2009 r.7. Wyrokiem tym Sąd uchylił wydaną w pierwszej in-
stancji decyzję burmistrza o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego8 polegającego na budowie fermy dla 208 dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak i de-
cyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy rozstrzyg-
nięcie organu pierwszoinstancyjnego.

7 Sygn. akt II SA/Go 825/08. (CBOSA).
8 Decyzja organu pierwszej instancji została wydana na podstawie nieobowiązujących już 

art.  46 ust. 1 pkt  1, art.  46a ust. 1 i  7 pkt  4, art.  48 ust. 2 pkt  1, art.  53 oraz art.  56 
u.p.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004  r. 
w  sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifi kowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, Dz.U.  z  2004  r., Nr 257, poz. 2573. 
Aktualnie materia ta uregulowana jest przepisami u.u.i.ś. (por. przypis 8) oraz w  rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010  r. w  sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
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Z uzasadnienia omawianego wyroku wyraźnie wynika, że zdaniem Sądu 
w toku postępowania administracyjnego doszło zarówno do naruszenia przepisów 
prawa materialnego, jak i przepisów postępowania, które zresztą pozostawały ze 
sobą w ścisłym i bezpośrednim związku. W szczególności bowiem kluczowy do-
kument, jakim w rozpatrywanej sprawie był raport o oddziaływaniu zamierzonego 
przedsięwzięcia na środowisko, nie odpowiadał wymaganiom wynikającym z ów-
cześnie obowiązującego stanu prawnego, między innymi dlatego, że nie ustalono 
w nim kilku istotnych okoliczności. Dotyczyły one przede wszystkim ucieczek 
hodowanych zwierząt i możliwości ich migracji do pobliskiego parku narodo-
wego oraz na obszary Natura 2000, gdzie znajdowały się siedliska orła bielika.

Z punktu widzenia zagadnienia będącego przedmiotem opracowania naji-
stotniejsze znaczenie ma jednak to, że Sąd w wydanym orzeczeniu bezpośred-
nio nawiązał do treści przywołanych już wyżej przepisów, które formułują (art. 
5 Konstytucji RP) i defi niują (art. 3 pkt 50 u.p.o.ś.) zasadę zrównoważonego roz-
woju. W tych ramach stwierdził w szczególności, że „pełni ona przede wszystkim 
rolę dyrektywy wykładni”, a posiłkować należy się nią „wtedy, gdy pojawiają się 
wątpliwości co do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków i sposobu ich rea-
lizacji”. Sąd stwierdził zarazem, że zasada zrównoważonego rozwoju pełni „rolę 
podobną do zasad współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia w prawie cywilnym”9.

Idąc dalej tym tokiem rozumowania Sąd zwrócił uwagę, iż analizowana za-
sada może dotyczyć zarówno etapu stanowienia prawa jak i  jego stosowania. 
Wyraził przy tym pogląd, że „zasada zrównoważonego rozwoju służy do rozwią-
zywania konfl iktów miedzy wartościami konkurującymi ze sobą, przy czym jedną 
z tych wartości jest ochrona środowiska, a drugą wolność gospodarcza oparta na 
własności prywatnej, o której mowa w art. 20 Konstytucji RP”. Przypomniał zara-
zem, że „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospo-
darczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju Rzeczpospolitej Polskiej”. Odnosząc zaś 
przywołane wyżej rozważania teoretyczne do rozpatrywanej sprawy stwierdził, 
że rozstrzygnięcie zaistniałego w niej konfl iktu wartości „musi polegać na wni-
kliwej analizie dokonanej przez organy administracji zamierzenia inwestycyjnego 
na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i w zgodzie z nimi”.

9 W tym kontekście przywołać trzeba w szczególności treść art. 5 k.c., z którego to przepisu 
wynika, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-
-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z  zasadami współżycia społecznego, a  ta-
kie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie 
korzysta z ochrony. Obydwie klauzule generalne występują w wielu innych przepisach k.c., 
będąc np. współwyznacznikiem treści prawa własności (art. 140 k.c.).
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Identyczny, co do sposobu rozumienia zasady zrównoważonego rozwoju, tok 
rozumowania przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie w wyroku 
z dnia 24 czerwca 2010 r.10. Rozpatrując podobną rodzajowo sprawę (środowi-
skowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu kur-
ników kur niosek w systemie bezściółkowym wraz z obiektami towarzyszącymi), 
Sąd uchylił decyzję organu wykonawczego gminy oraz utrzymującą ją w mocy 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Uwzględnił tym samym za-
rzuty skarżących, którzy podnosili, że realizacja przedsięwzięcia (polegająca na 
rozbudowie już istniejącej farmy wielkotowarowej) będzie źródłem zanieczysz-
czeń gleby i powietrza, a ruch samochodów wielkotonażowych wytworzy hałas 
i utrudni prowadzenie hodowli zwierząt, a ponadto wskazywali, iż okolica stra-
ci na wartości turystyczno-krajoznawczej, a środowisko jest już coraz bardziej 
zanieczyszczone i z tego powodu zwiększyła się zachorowalność na alergie, ból 
głowy, krwotoki z nosa, choroby płuc. Niezależnie od tego, skarżący zwrócili 
uwagę na niezwykle uciążliwe zanieczyszczenia odorowe.

Pomijając liczne drugorzędne wątki sprawy, szczegółowo omówione w bar-
dzo obszernym uzasadnieniu wyroku zaznaczyć wypada jedynie, że bezpośrednią 
przyczyną uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach były zarówno 
uchybienia organów administracji publicznej w zakresie postępowania wyjaś-
niającego, jak i zastosowanie w niej nieaktualnego stanu prawnego. Podkreślić 
należy natomiast, o czym była już mowa wyżej, że w wyroku tym Sąd zwrócił 
uwagę, iż przy rozpatrywaniu tego typu spraw niezbędne jest wyważenie racji 
pomiędzy ochroną środowiska a wolnością gospodarczą. Wyraził przy tym po-
gląd, że „złotym środkiem w rozwiązaniu tego dylematu zadaniem Sądu winno 
być rozważenie przez organy skali zamierzenia inwestycyjnego wnioskodawcy 
i położenie zabudowań mieszkalnych ludzi w odległości 90 m od wielkotowa-
rowej fermy, co już rodzi, a i będzie rodzić w przyszłości konfl ikty społeczne”.

Nie zawsze rzecz jasna stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju uza-
sadnia uchylenie rozstrzygnięć stanowiących podstawę realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przykładem może być tu wyrok 
NSA z dnia 26 października 2011 r.11 oddalający skargi kasacyjne od wyroku 
WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2011 r. (sygn. IV SA/Wa 29/11).

Przedmiotem orzekania przez NSA była – najogólniej rzecz ujmując – spra-
wa określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Mo-

10 Sygn. akt II SA/Go 303/10 (CBOSA). Jest przy tym kwestią wielce symptomatyczną, że 
zdecydowana większość wywodów w tym zakresie stanowi powielenie rozważań zawartych 
w  prezentowanym wcześniej wyroku z  dnia 25 marca 2009  r. (II SA/Go 825/08), bez 
wskazania jednak tego źródła.

11 Sygn. II OSK 1820/11. Wyrok ten został opublikowany także w  zbiorze orzeczeń LEX 
nr 11522061 (por. glosę K. Szumy, „Prawo i Środowisko” 2012, nr 1, s. 115 i nast.).
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dernizacja lotniska [...] w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników 
niskokosztowych”. Rozstrzygnięcie burmistrza, jakie zapadło w tym zakresie, 
zostało zaskarżone w trybie instancyjnym, a wobec utrzymania w mocy decyzji 
organu pierwszej instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, została 
złożona skarga do WSA w Warszawie. Wśród zarzutów skarżący (którymi były 
trzy organizacje ekologiczne) wskazywali między innymi błędy w zakresie współ-
działania przy wydawaniu decyzji, nieprawidłową ocenę wpływu na integralność 
nowo utworzonego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (obszaru o znaczeniu 
wspólnotowym) czy wreszcie błędy w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi, 
w związku z czym wspomniane organizacje ekologiczne złożyły skargi kasacyjne, 
jako ich podstawę wskazując między innymi zarzuty podniesione w postępowa-
niu przed sądem pierwszej instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargi kasacyjne, w uzasadnieniu 
swojego wyroku odniósł się szczegółowo do skarg organizacji ekologicznych, 
wskazując przyczyny uzasadniające pogląd, iż są one bezpodstawne. W szczegól-
ności uznał, że „zebrany w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności raport 
oddziaływania na środowisko pozwalał na rozstrzygnięcie sprawy”. Rozwijając 
ten wątek podkreślił zaś, że „organ zachowując zasadę przezorności, określoną 
w art. 6 ust. 2 Prawa ochrony środowiska12 jednocześnie musiał mieć na wzglę-
dzie zasadę zrównoważonego rozwoju, zdefi niowaną w art. 3 pkt 50” tej ustawy. 
Przytaczając treść ostatnio wspomnianego przepisu NSA stwierdził zarazem, że 
prowadzi ona do wniosku, iż „w ramach zasady zrównoważonego rozwoju mie-
ści się nie tylko ochrona przyrody, ale i troska o rozwój społeczny i cywilizacyjny, 
związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury”. Przywołał przy 
tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r.13

Odnotowania w rozpatrywanym zakresie wymaga również wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r.14. Wyrokiem tym NSA oddalił 

12 Zgodnie z  treścią tego przepisu, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziały-
wanie na środowisko nie jest jeszcze w  pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się 
przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Szerzej na ten temat zob. 
M. Pchałek [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, M. Górski, M. Pchałek, W. Rade-
cki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Warszawa 2011, s. 156 i nast.

13 Sygn. akt K 23/05, „OTK-A” 2006, nr 6, poz. 62. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny 
uznał w szczególności, że art. 10 i art. 21 u.p.r.i.d.k. są zgodne z art. 5 i art. 74 ust. 1 i 2 
Konstytucji RP. W uzasadnieniu stwierdził zaś m.in., że „w ramach zasad zrównoważone-
go rozwoju mieści się nie tylko ochrona przyrody czy kształtowanie ładu przestrzennego, 
ale także należyta troska o rozwój społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością bu-
dowania stosownej infrastruktury, niezbędnej dla – uwzględniającego cywilizacyjne potrze-
by – życia człowieka i  poszczególnych wspólnot. Idea zrównoważonego rozwoju zawiera 
więc w  sobie potrzebę uwzględnienia różnych wartości konstytucyjnych i  stosownego ich 
wyważenia”.

14 Sygn. akt II OSK 306/12 (CBOSA).
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skargę kasacyjną wniesioną od wyroku WSA w Warszawie oddalającego skargę 
na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umo-
rzenia postępowania w sprawie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w środowisku. Postępowanie to wszczęte zostało zgłoszeniem o bezpośrednim 
zagrożeniu szkodą w środowisku mającym znaczący wpływ na chronione ga-
tunki ptaków i stan ich miejsc lęgowych znajdujących się w międzywalu Wisły 
między Włocławkiem a Toruniem, spowodowanym gwałtownymi zrzutami mas 
wody na tamie we Włocławku w związku z realizowanym tam remontem elek-
trowni wodnej15.

W skardze kasacyjnej sformułowany został w szczególności zarzut naruszenia 
przepisu art. 5 Konstytucji RP w zw. z art. 3 pkt. 50 u.p.o.ś. poprzez jego niepra-
widłowe zastosowanie i uznanie, że aktualny sposób gospodarowania wodą na 
stopniu wodnym we Włocławku, w tym w szczególności dokonywanie gwałtow-
nych zrzutów wody na potrzeby żeglugi w okresie lęgowym ptaków, jest zgodne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Odnosząc się do tego zarzutu NSA stwierdził w pierwszej kolejności, że art. 5 
Konstytucji RP wskazuje najdonioślejsze wartości i najbardziej podstawowe cele, 
w realizację których winny się włączyć wszelkie organy władzy publicznej, wy-
korzystując wszystkie swoje kompetencje16. Następnie przywołał defi nicję zrów-
noważonego rozwoju zawartą w art. 3 pkt 50 u.p.o.ś. i stwierdził, że pojęcie to 
„zaczerpnięte zostało z dokumentów prawa międzynarodowego i oznacza wymóg, 
by ingerencja w środowisko była jak najmniej szkodliwa, a korzyści społeczne 
były proporcjonalne i społecznie adekwatne do wyrządzonych szkód”. Odwołał 
się również do poglądu wyrażonego w przywołanym już wyżej wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r.

Dalej NSA wyraził zapatrywanie, że „zasada zrównoważonego rozwoju pełni 
przede wszystkim rolę dyrektywy wykładni”, co ma miejsce „zwłaszcza wtedy, 
gdy pojawiają się wątpliwości, co do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków 
i sposobu ich realizacji”. W pierwszej kolejności do uwzględniania zasady zrówno-
ważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca w procesie stanowienia prawa, 
ale z drugiej strony zasadę tę powinny mieć na uwadze organy stosujące prawo. 
Niekiedy bowiem stan faktyczny wymaga rozważenia i wyważenia rozwiązań 
korzystniejszych stosując zasadę zrównoważonego rozwoju.

Odnosząc te spostrzeżenia do realiów rozpatrywanej sprawy NSA uznał, że 
sąd pierwszej instancji dokonał prokonstytucyjnej wykładni norm ustawy o za-
pobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, gdyż zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju i proporcjonalności, uwzględnił i wyważył wartości kon-

15 Zgłoszenie zostało złożone na podstawie art. 24 ust. 2 u.z.sz.ś.
16 Sąd powołał się w  tym zakresie na literaturę przedmiotu (P.  Sarnecki, Uwagi do art.  5, 

[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), Warszawa 2001).
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stytucyjne zarówno należytej ochrony przyrody (środowiska), jak i konieczność 
budowania stosownej infrastruktury niezbędnej, bezpiecznej, chroniącej życie 
człowieka i poszczególnych wspólnot, dając prymat tej ostatniej. W szczególności 
zasadnie uznał, że „zrzuty wody umożliwiają żeglugę większych barek, co z kolei 
wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy kraju. Naczelny Sąd Administracyj-
ny podkreślił ponadto, że należy mieć na względzie, iż śródlądowe drogi wodne 
należy utrzymywać w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę, poprzez utrzy-
mywanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących żegludze także 
w celu ochrony przed klęską powodzi”. Podkreślił też, że utworzenie obszaru 
Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” nie wyklucza gospodarczego wykorzystania 
tego obszaru, czym w istocie jest prowadzenie żeglugi śródlądowej.

Na zakończenie tej części rozważań, dotyczących rozumienia zasady zrówno-
ważonego rozwoju i jej roli w procesie inwestycyjnym, warto przytoczyć pogląd 
zawarty w wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 czerwca 2009 r.17. Został on 
wydany w wyniku skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie 
uzgodnienia przed określeniem środowiskowych uwarunkowań zgody na rea-
lizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej (ekspresowej).

Rozważając problem Sąd dokonał w szczególności wykładni art. 55 u.p.o.ś.18. 
Podkreślił w tym zakresie, że „z treści wskazanego przepisu nie wynika w szcze-
gólności jakoby bezwzględnym wymaganiem, z uwagi na potrzebę ochrony zaso-
bów środowiska, była realizacja przedsięwzięcia z pominięciem innych uwarun-
kowań”. Stwierdził, że „w przypadku budowy drogi można do nich m.in. zaliczyć 
względy społeczne. Nawet bowiem, gdy w wyniku budowy drogi nie dochodzi do 
przekroczenia normatywnie określonych standardów jakości środowiska (w za-
kresie poziomów hałasu czy zanieczyszczeń w powietrzu), zrealizowana droga 
szybkiego ruchu nie pozostaje bez wpływu na standard życia okolicznych miesz-
kańców. Nie bez znaczenia może być także konieczność migracji szeregu osób 
(także np. w podeszłym wieku) w przypadku potrzeby wywłaszczania nierucho-
mości, w tym zabudowanych, na etapie budowy (aspekt socjologiczny). Nie bez 
znaczenia są także uwarunkowania ekonomiczne, do których należą gospodarcze 
koszty realizacji przedsięwzięcia w konkretnym wariancie. Z jednej strony rea-
lizacja inwestycji nie powinna pociągać nadmiernych niezasadnych kosztów, co 
może uzasadniać szerszą ingerencję w zasoby przyrodnicze (np. w celu budowy 

17 Sygn. IV SA/Wa 1269/08 (CBOSA).
18 Przepis ten stanowił, że jeżeli z  postępowania w  sprawie oceny oddziaływania na środo-

wisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w  wariancie innym niż proponowany, 
organ administracji, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach wariant dopuszczony do realizacji lub, w  razie braku zgody wnioskodawcy, 
odmówi, w  drodze decyzji, określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia. Został on uchylony przez art.  144 pkt  9 u.u.i.ś., która jednak zawiera 
analogiczne – co do zasady – rozwiązanie (por. art. 81 u.u.i.ś.).
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drogi w linii prostej). Z drugiej strony trzeba rozważyć koszty ekonomiczne pla-
nowanych ingerencji z uwzględnieniem konieczności zastosowania konkretnych 
rozwiązań chroniących środowisko”.

Odnosząc się do rozpoznawanej sprawy Sąd zwrócił uwagę, że „w toku po-
stępowania administracyjnego zarzucono, iż wobec wyboru wariantu opartego na 
szerszej ingerencji w dobra przyrodnicze, zostaną poniesione nadmierne, nieuza-
sadnione koszty działań ochronnych”. Stwierdził w tym kontekście, że kwestia 
ta „ma również znaczenie w kontekście stricte ochrony środowiska, mając na 
względzie, iż realizacja urządzeń ochronnych stanowi również stosowne obcią-
żenie dla środowiska (koszty środowiskowe realizacji ekranów czy wiaduktów, 
jak w rozpoznawanej sprawie)”. W konkluzji wyraził zaś pogląd, że „w polskim 
systemie prawnym, nie ustanowiono (...) zasady prymatu ochrony środowiska 
nad innymi względami”, a „ramy uwzględniania kwestii ochrony środowiska 
wyznacza zasada zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP)”. W myśl 
tej zasady „organ administracji orzekający w sprawie powinien mieć na uwadze 
także uwarunkowania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym” i to „orze-
kający ostatecznie w sprawie organ dokonuje oceny stanu faktycznego i, gdy nie 
wybrano wariantu optymalnego z punktu widzenia ochrony zasobów przyrod-
niczych, rozważa, czy zakładana znaczniejsza ingerencja w zasoby środowiska 
jest dopuszczalna (uzasadniona w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju)”.

Problematyka wiążąca się z zasadą zrównoważonego rozwoju jest też czasem 
przedmiotem ograniczonej analizy w ramach rozstrzygnięć sądów administra-
cyjnych dotyczących aktów o charakterze generalnym. Nie powinno dziwić, że 
większość z tych przypadków dotyczy aktów uchwalanych na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta, co warto raz jesz-
cze przypomnieć, nakazuje przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój 
za podstawę kształtowania polityki przestrzennej oraz przeznaczania terenów na 
określone cele19. Wspomniane zasady stanowią dwie determinanty, które należy 
uznać nie tylko za zasady wszelkich działań odnoszących się do gospodarki prze-
strzennej podmiotów prywatnych i organów administracji publicznej, ale przede 
wszystkim za główny miernik prawidłowości i legalności wykonywania przepi-
sów ustawy w formach w niej przewidzianych, a tym samym także za dyrektywy 
interpretacyjne przy realizacji przepisów oraz kontroli aktów planistycznych20.

Wśród nielicznych orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących relacji 
pomiędzy zasadą zrównoważonego rozwoju a treścią aktów planistycznych na-

19 W  tym kontekście odnotować należy, że z  art. 2 u.p.z.p. wyraźnie wynika, że przez zrów-
noważony rozwój należy rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt 50 u.p.o.ś.

20 Zob. T.  Bąkowski, Ustawa o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 
Kraków 2004, s.  15-16. Por. także Planowanie i  zagospodarowanie przestrzenne. Komen-
tarz, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2009, s. 10.
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potkać można w zasadzie wyłącznie rozstrzygnięcia odnoszące się bądź to do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bądź to do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W zakresie dotyczącym planu odnotować wypada w szczególności wyrok 
WSA w Lublinie z dnia 4 października 2010 r.21. Przedmiotem skargi, wnie-
sionej na podstawie art. 101 u.s.g., była uchwała w przedmiocie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla, której stwierdzenia nieważno-
ści w części domagała się strona skarżąca. Uchwała ta na oznaczonym obszarze 
wprowadziła „korytarz ekologiczny o randze lokalnej”, formułując m.in. zakaz 
tworzenia nasypów, ogrodzeń oraz innych przegród sytuowanych poprzecznie do 
osi doliny. Skarżąca zarzuciła natomiast, że wskazany przepis uniemożliwia jej 
swobodne zagospodarowanie jej nieruchomości i wykorzystanie jej razem z po-
zostałą „zurbanizowaną” częścią działki.

Rozstrzygając spór WSA w Lublinie oddalił skargę uznając, że rada gminy 
była uprawniona do wprowadzenia w planie miejscowym kwestionowanego prze-
pisu, który ograniczył skarżącą w pełnym wykorzystaniu jej działki w ramach 
przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego (a w chwili rozstrzygania 
już prawa własności). Ograniczenie to, w ocenie Sądu, mieściło się w granicach 
przysługującego radzie gminy tzw. władztwa planistycznego, bowiem faktycznie 
znalazło swoje uzasadnienie w wymaganych – w świetle obowiązujących przepi-
sów – opracowaniach sporządzanych w toku prac planistycznych, dotyczących za-
sad ochrony środowiska i walorów krajobrazowych na obszarze objętym planem.

Zdaniem Sądu, podejmując zaskarżoną uchwałę, organ nie naruszył w szcze-
gólności konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP), 
która zdefi niowana została w art. 3 pkt 50 u.p.o.ś.22. Sąd podkreślił, że zasada 
zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska stanowią podstawę do sporzą-
dzania i aktualizacji: koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju, 
studiów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego23. Zaakcentował również, że „zadania związane 
z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju i ochroną środowiska są uwzględ-
niane w aktach normatywnych, a także w działalności organów państwowych, 
jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych”. Stwierdził wreszcie, że 
stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu planu miej-

21 Sygn. II SA/Lu 349/10 (CBOSA).
22 Sąd błędnie wskazał tutaj tytuł ustawy jako ustawy „o ochronie środowiska”.
23 Sąd zwrócił uwagę, że również na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o  ochronie 

i kształtowaniu środowiska zdefi niowano w art. 5 ust. 1 „zrównoważony rozwój i ochronę 
środowiska jako istotny element polityki społeczno-gospodarczej oraz polityki zagospoda-
rowania przestrzennego państwa”.
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scowego polega „na wyważeniu przez organ wartości podlegających ochronie 
konstytucyjnej i wybór takich rozwiązań, które będą z jednej strony uwzględniały 
konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i interesu ogółu społeczeństwa, 
a z drugiej ważnego indywidualnego interesu”24.

Odnotowania wymaga również wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 listopada 
2011 r.25, w którym Sąd ten rozstrzygał w sprawie skargi na uchwałę rady gminy 
w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Uchwała ta, jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, do-
konywała zmiany studium „pod potrzeby budowy farm elektrowni wiatrowych” 
dla kilku obszarów. Wnoszący skargę sformułowali wobec tej uchwały liczne 
zarzuty, z których większość, ze względu na przedmiot rozważań, pozostawić 
należy na uboczu26. Jeden z tych zarzutów dotyczył jednak materii ściśle powią-
zanej z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dotyczył on naruszenia art. 1 u.p.z.p. 
Podnosząc ten zarzut skarżący wskazali, że gmina jest bogata w zasoby natural-
ne – lasy, jeziora, unikatowe rośliny, a dotychczasowy jej rozwój społeczno-go-
spodarczy ukierunkowany był na wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych 
z ekologicznym rolnictwem i ciekawą ofertą turystyczną. Kierunek ten był zgodny 
z ogólnymi zasadami gospodarki przestrzennej gminy. Skoro zaś tak, to celem 
polityki przestrzennej gminy powinno być kontynuowanie jej zgodnie z dotych-
czasowym ładem przestrzennym i zrównoważonym rozwojem gminy. Uchwalone 
studium całkowicie odbiega zaś od panującego w gminie ładu przestrzennego, 
a tym samym narusza zasadę określoną w art. 1 u.p.z.p.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, a podstawą tego rozstrzyg-
nięcia stało się ustalenie, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego 
skarżących. Sąd odniósł się jednak również do ostatnio wspomnianego zarzutu 
dotyczącego zasady zrównoważonego rozwoju. Stwierdził w tych ramach, że za-
sada ta „winna zapewnić gminie nie tylko rozwój turystyki i wypoczynku, lecz 
także powodować, dążenie gminy do wszechstronnego rozwoju, w tym do rozwoju 
gospodarki i przemysłu, na miarę lokalnych możliwości, a także z uwzględnie-
niem lokalnych i ponadlokalnych potrzeb”. Podkreślił, że każda gmina „musi mieć 
możliwość rozwoju także przez powiększanie strefy zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej czy przemysłowej, z której będą mogli korzystać przyszli mieszkańcy, 
co wiąże się w jakimś stopniu z dodatkowymi utrudnieniami zmniejszającymi 
komfort zamieszkiwania w danej strefi e, wzrostem hałasu i zanieczyszczeń, ale 

24 Stanowisko WSA podzielił co do zasady Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem 
z  dnia 6 kwietnia 2011  r. (sygn. II OSK 90/11, CBOSA) oddalił skargę kasacyjną strony 
skarżącej.

25 Sygn. I SA/Sz 942/11 (CBOSA).
26 Zarzuty te dotyczyły w szczególności niedozwolonej ingerencji w prawo własności, która to 

materia – skądinąd niezmiernie interesująca – musi jednak pozostać poza granicami roz-
ważań. 
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co stanowi normalną konsekwencję rozwoju cywilizacyjnego”. Zaznaczył też, że 
„zasada uwzględniania w procedurze planistycznej dotychczasowego przezna-
czenia i zagospodarowania terenu nie ma na celu sprowadzenia postępowania 
planistycznego jedynie do zachowania istniejącego stanu rzeczy”. Odnosząc zaś te 
spostrzeżenia do stanu faktycznego sprawy Sąd podkreślił, że zarzuty skarżących 
dotyczące nieuwzględnienia w studium „zasady zrównoważonego rozwoju, za-
sady ładu przestrzennego oraz walorów krajobrazowych” czy też „uwarunkowań 
wynikających z dotychczasowego przeznaczenia terenu, zagospodarowania terenu 
i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia” nie mogą zostać uznane 
za naruszenie zasad sporządzania studium. Wynikają one bowiem ze złego ro-
zumienia przez skarżących zasad uwzględnianych w procedurze planistycznej27.

Zasada zrównoważonego rozwoju brana jest również czasem pod uwagę przy 
rozstrzyganiu w sprawach dotyczących stosowania ekonomicznych instrumentów 
ochrony środowiska. Dotyczy to w szczególności podwyższonych opłat za korzy-
stanie ze środowiska. Problem dotyczący tego zagadnienia najogólniej dotyczy 
sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do posiadania jednego z zezwoleń, o których 
mowa w art. 180 u.p.o.ś, takiego zezwolenia nie posiada, choć wystąpił już o jego 
wydanie. Pojawia się bowiem wtedy pytanie, czy powinien ponosić sankcję w po-
staci podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska. W kwestii tej Naczelny 
Sąd Administracyjny wypowiadał się w szczególności w uchwale z dnia 12 grud-
nia 2011 r.28, stwierdzając, że „w sprawie o wymierzenie opłaty podwyższonej 
za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, na 
podstawie art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska [...], przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie, jeżeli podmiot 
korzystający ze środowiska na podstawie wymaganego pozwolenia wystąpił o wy-
danie pozwolenia na kolejny okres. Sąd co do zasady podzielił w tym zakresie 
stanowisko wyrażone w uchwale siedmiu sędziów NSA z 21 grudnia 1998 r.29, 
zgodnie z którym stwierdzenie, iż strona nie ponosi odpowiedzialności prawnej 
z tego powodu, że nie posiada wymaganego pozwolenia może dotyczyć sytuacji 
wyjątkowej i wymaga oceny indywidualnie w każdej sprawie oraz oczywiście 
po uwzględnieniu wszystkich okoliczności. Dopiero ich łączna ocena pozwoli 
na sformułowanie wniosku, że w danej sprawie naliczenie i wymierzenie opła-
ty podwyższonej jest w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego 

27 Stanowisko WSA podzielił co do zasady Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem 
z  dnia 17 maja 2012  r. (sygn. II OSK 529/12, CBOSA) oddalił skargę kasacyjną strony 
skarżącej.

28 Sygn. II OPS 2/11, LEX nr  1074802 (por. glosy do tej uchwały – K.  Gruszecki, „Sa-
morząd Terytorialny” 2012, nr  10, s.  82 i  nast.; K.  Łuczak, „Glosa” 2012, nr  4, s.  106 
i nast.).

29 Sygn. OPS 13/98, LEX nr 35594 (por. glosy do tej uchwały A. Lipińskiego oraz W. Rade-
ckiego, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 6, poz. 107).
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państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i wynikającą z niej zasadą zaufania 
obywateli do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasadą bezpie-
czeństwa prawnego, zasadą sprawiedliwości, a także z zasadą praworządności 
materialnej (art. 7 Konstytucji RP). Do tych okoliczności należy w szczególności 
zaliczyć posiadanie w poprzednim okresie przez podmiot korzystający ze środo-
wiska pozwolenia na eksploatację instalacji w rozumieniu art. 180 w związku 
z art. 181 u.p.o.ś., termin wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia 
oraz spełnienia wymagań przewidzianych dla wniosku, przebieg postępowania 
w tej sprawie, a także brak naruszenia zasad ogólnych prawa ochrony środowi-
ska, a przede wszystkim zasady zrównoważonego rozwoju (art. 3 pkt 50 u.p.o.ś.), 
zasady kompleksowości (art. 8 u.p.o.ś.), zasady prewencji i przezorności (art. 6 
u.p.o.ś.) oraz zasady zanieczyszczający płaci (art. 7 u.p.o.ś.)30.

Przytoczone orzeczenia sądów administracyjnych, w których w mniejszym 
lub większym stopniu analizowana była problematyka zasady zrównoważonego 
rozwoju, potwierdzają sformułowaną na wstępie tezę, że dotychczasowy dorobek 
sądów w tym zakresie trudno uznać za szczególnie bogaty i twórczy. Wypowie-
dzi zawarte w uzasadnieniach wyroków na ogół mają charakter incydentalny 
i cząstkowy i zazwyczaj sprowadzają się do zajęcia stanowiska wobec zarzutu 
naruszenia tej zasady sformułowanego w skardze czy też w skardze kasacyjnej31. 
Częstokroć ograniczają się one do powołania się na stanowisko Trybunału Kon-
stytucyjnego wyrażone w przywołanym wyżej wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r. 
Nie oznacza to jednak, że wypowiedzi te pozbawione są znaczenia. Bez wątpie-
nia bowiem stanowią one próbę odpowiedzi na pytanie o praktyczne rozumie-
nie zasady zrównoważonego rozwoju i stosowanie jej jako dyrektywy wykładni 
w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych.

Streszcz enie

Zasada zrównoważonego rozwoju ma charakter dyrektywalny. Jest wiążąca 
dla organów państwa dokonujących wykładni przepisów prawa (zarówno ma-
terialnego jak i procesowego), których treść budzi wątpliwości interpretacyjne. 
W praktyce jej stosowanie przez sądy administracyjne ma charakter incyden-

30 Stanowisko to zostało in extenso przywołane m.in. w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 13 
września 2012 r. sygn. (IV SA/Po 277/12), choć do wyroku tego zgłoszone zostało zdanie 
odrębne. 

31 Nie jest to jednak regułą i z uznaniem odnieść trzeba się do tych orzeczeń, w ramach któ-
rych sąd administracyjny odniósł się do problemu bez wyraźnego wskazania go we wnie-
sionej doń skardze (por. np. przywołany wyżej wyrok WSA w  Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 25 marca 2009 r. sygn. (II SA/Go 825/08).
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talny. Wypowiedzi zawarte w uzasadnieniach wyroków na ogół mają charakter 
incydentalny i cząstkowy i najczęściej sprowadzają się do zajęcia stanowiska 
wobec zarzutu naruszenia tej zasady sformułowanego w skardze, czy też w skar-
dze kasacyjnej.

Summary

The principle of sustainable development is a rule of interpretation. It is binding on 
the authorities of the State performing the interpretation of the law (both material and 
procedural), the content of which is questionable interpretation. In practice, its appli-
cation by the administrative courts is incidental. Statements contained in the justifi ca-
tions of judgments generally are incidental and fragmentary and mostly come down to 
take a position against a fi nding of breach of the rules formulated in the complaint or 
in the cassation appeal.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sąd administracyjny
Key words: sustainable development, the administrative court
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Uwagi ogólne

Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspo-
kajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli za-
równo współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Do jej uwzględniania 
w pierwszej kolejności obowiązany jest ustawodawca w procesie stanowienia 
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prawa a następnie organy stosujące prawo. Bardzo często zdarza się, że stan 
faktyczny wymaga rozważenia i wyważenia rozwiązań korzystniejszych stosując 
zasadę zrównoważonego rozwoju1. Powyższą zasadę wyrażają również przepisy 
prawa, w których unormowane są warunki podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Dotyczy to przede wszystkim ograniczania swobody dzia-
łalności gospodarczej i form tych ograniczeń.

Art. 6 u.s.d.g. wprost wyraża zasadę swobody działalności gospodarczej, 
jednak reguła ta nie ma charakteru absolutnego i może doznawać ograniczeń 
z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Wprowadzanie ogra-
niczeń jest bowiem dopuszczalne, jeżeli wymaga tego interes publiczny, którego 
wyznacznikiem jest m.in. ochrona środowiska naturalnego, a w konsekwencji 
respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej2. 
Procedura reglamentacji w znacznej mierze dotyczy tych rodzajów działalności 
gospodarczej, których prowadzenie może bardzo szkodliwie oddziaływać na 
środowisko naturalne i prowadzić do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian 
w ekosystemach. Warunki prawne określone w ustawach szczególnych, nakła-
dających na przedsiębiorców obowiązek uzyskania koncesji, licencji, pozwolenia 
lub wpisu do rejestru działalności regulowanej mają na temu zapobiegać lub 
zmniejszać to ryzyko.

W niniejszej publikacji zwracam uwagę na działalność w zakresie obrotu 
środkami ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków, z racji tego, że 
potencjalnie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne i przedsta-
wiam mechanizmy prawne, które mają ograniczać to ryzyko.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju 
w stosunkach prawnych: 
organy administracji – przedsiębiorcy

Dotychczas relacje pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji 
publicznej właściwymi w sprawach ochrony środowiska i przyrody postrzegane 
były w kategoriach konfl iktu. Konfl ikt ten wynika z rozbieżnych interesów stron, 
który wyznaczają niejako ustawowe cele i ustawowe zadania tych podmiotów. 

1 Zob. M.  Jabłoński., Zasada zrównoważonego rozwoju jako administracyjnoprawny aspekt 
działania administracji publicznej [w:] Nowoczesna administracja publiczna., Zadania 
i  działalność – uwarunkowania prawne, M.  Rudnicki, M.  Jabłoński, K.  Sobieraj (red.), 
Lublin 2013, s. 120.

2 Por. art. 31 Konstytucji RP.



ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   129

Przedsiębiorcy dążą do maksymalizacji zysku, który wiąże się niejednokrotnie 
z naruszaniem ekosystemów i zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Za-
daniem organów administracji jest natomiast działanie z uwzględnieniem zasa-
dy zrównoważonego rozwoju, której konsekwencją jest dążenie do zachowania 
naturalnych walorów przyrody. Trzeba jednak podkreślić, że rozwój gospodar-
czy kraju, przy zachowaniu walorów przyrody i środowiska naturalnego, należy 
obecnie do głównych dążeń ustawodawcy jak również stanowi główny kierunek 
działań aparatu administracji publicznej3.

Zaprezentowane powyżej kierunki działań stawiają przed przedsiębiorcami 
nowe wyzwania w zakresie warunków prowadzenia i rozwijania działalności go-
spodarczej. Przedsiębiorcy obowiązani są bowiem spełniać, oprócz standardowych 
warunków koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
wiele dodatkowych wymogów o charakterze organizacyjno – technologicznym, co 
wynika z regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Realizacja wymogów 
prawnych zazwyczaj prowadzi do zwiększenia kosztów działalności gospodarczej, 
dlatego nowe inicjatywy w zakresie ochrony środowiska niejednokrotnie spotkają 
się z falą protestów ze strony przedsiębiorców. Coraz częściej jednak przedsię-
biorcy dostrzegają również nowe możliwości rozwoju swoich przedsiębiorstw, 
które dają im inicjatywy organów administracji w zakresie ochrony przyrody.

Tworzenie obszarów, na których przyroda objęta jest różnymi formami ochro-
ny, oprócz wielu trudności w prowadzeniu przedsiębiorstwa tworzy szerokie spek-
trum do podejmowania innowacyjnych działalności gospodarczych, w formule 
przedsiębiorstwa przyjaznego bioróżnorodności (PPB). Tradycyjnie można tutaj 
wymienić nowoczesną turystykę (ze szczególnym naciskiem na agroturystykę) 
oraz produkcję i obrót biopaliwami. Należy jednak zwrócić uwagę również na 
inne obszary aktywności gospodarczej, które mogą i powinny być wykonywane 
w formule PPB, pod warunkiem prowadzenia działalności zgodnie z obowiązują-
cymi regulacjami w tym zakresie. Mam tutaj na uwadze działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu środkami ochrony roślin i konfekcjonowania tych środków. Jej 
prowadzenie jest możliwe przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 
Powyższe umożliwiają zmiany wprowadzone w zakresie sposobu podejmowania 
i prowadzenia tej działalności wprowadzone ustawą o środkach ochrony roślin.

Ustawa o środkach ochrony roślin implementowała do prawa polskiego po-
stanowienia dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego dzia-
łania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, a także stanowi wyko-
nanie przepisów rozporządzenia 1107/2009/WE dotyczącego wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin. Głównym celem ustawy jest ograniczanie zagro-

3 Zob. Z.  Tederko, Ochrona bioróżnorodności w  działalności przedsiębiorstw – realizacja 
unijnej inicjatywy biznes i bioróżnorodność, 2010. s. 5, www.sejm.gov.pl (21.12.2013).
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żeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin dla zdrowia ludzkiego, 
zwierząt i środowiska naturalnego, a w konsekwencji stworzenie ram prawnych 
prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, która przynajmniej w mi-
nimalnym stopniu sprzyja bioróżnorodności.

Ustawowe warunki podejmowania i prowadzenia 
obrotu środkami ochrony roślin lub ich 
konfekcjonowania z uwzględnieniem zasady 
zrównoważonego rozwoju

Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin prowadzone w celach 
zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły stanowi działalność gospodar-
czą w rozumieniu u.s.d.g. Podjęcie i prowadzenie tej działalności wymaga więc 
spełnienia typowych wymogów rejestrowych związanych z legalizacją działalno-
ści gospodarczej. Podmiot podejmujący działalność gospodarczą, bez względu 
na jej przedmiot, obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do właściwego rejestru 
przedsiębiorców. W zależności od formy organizacyjno-prawnej jest to Krajowy 
Rejestru Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo-
darczej. Przedsiębiorca obowiązany jest ponadto dokonać zgłoszenia o nadanie 
lub aktualizację numeru identyfi kacji podatkowej (NIP) we właściwym urzędzie 
skarbowym, zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zgłosze-
nia o nadanie numeru REGON do Głównego Urzędu Statystycznego. W Polskiej 
Klasyfi kacji Działalności wymienione zostały następujące rodzaje działalności 
gospodarczej ujmowane jako konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin:
• Działalność związana z pakowaniem (nr PKD 82.92.Z);
• Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecja-

lizowanych sklepach (nr PKD 47.78.Z);
• Sprzedaż hurtowa środków chemicznych (nr PKD 46.75.Z).

Szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania 
do obrotu środków ochrony roślin i konfekcjonowania tych środków normuje 
ustawa o środkach ochrony roślin. Ustawa reguluje zasady prowadzenia obrotu 
środkami ochrony roślin oraz ich stosowania oraz organizowania szkoleń w za-
kresie środków ochrony roślin, jak również wprowadza od 1 stycznia 2014 r. 
obowiązek przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony 
roślin zasad zintegrowanej ochrony roślin.
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Mając na uwadze inwazyjny charakter działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu środkami ochrony roślin lub ich konfekcjonowania oraz szkodliwy 
wpływ na środowisko naturalne i zagrożenie dla zdrowia człowieka, ustawo-
dawca wprowadził ograniczenia w jej podejmowaniu i wykonaniu jako wyjątek 
od zasady swobody działalności gospodarczej. Reglamentowanie tej działalności 
jest immanentnie związane ze stosowaniem przez ustawodawcę zasady zrów-
noważonego rozwoju w procesie stanowienia prawa. Wprowadzenie ograniczeń 
w zakresie podejmowania i prowadzenia przedmiotowej działalności w kon-
sekwencji nakłada dodatkowe, normatywne obowiązki niezbędne do podjęcia 
wskazanej działalności. Warunki ustawowe mają gwarantować, aby działalność 
nie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego lub 
minimalizować to ryzyko.

Art. 25 u.ś.o.r. stanowi, że działalność w zakresie obrotu środkami ochrony 
roślin lub ich konfekcjonowania jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
art. 64 u.s.d.g. W związku z powyższym, oprócz standardowych obowiązków 
rejestracyjnych związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodar-
czej unormowanych w u.s.d.g., przedsiębiorca obowiązany jest uzyskać wpis we 
właściwym rejestrze działalności regulowanej – przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 
konfekcjonowania tych środków. Podjęcie działalności jest możliwe wyłącznie po 
złożeniu wniosku o wpis. Powyższy obowiązek nie dotyczy producenta środka 
ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie danego środka do 
obrotu, z tym że jeżeli ten producent prowadzi działalność gospodarczą w zakre-
sie zbywania środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, działalność w tym 
zakresie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami ochrony roślin lub ich 
konfekcjonowania jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Przedsiębiorca składa wniosek do organu właściwego ze względu na jego miej-
sce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli wniosek składa przedsiębiorca z państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo z państwa, które zawarło 
z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą świadczenie 
usług, właściwość organu ustala się ze względu na planowane miejsce prowa-
dzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony 
roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru.

Zgodnie z art. 26 u.ś.o.r. wniosek o wpis do rejestru zawiera:
• imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, miejsce zamieszkania i adres lub 

siedzibę;
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• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca 
taki numer posiada;

• numer identyfi kacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
• numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nada-

ny;
• określenie zakresu wykonywanej działalności;
• wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków;
• wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsię-

biorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;

• datę i podpis wnioskodawcy.
Przedsiębiorca do przedmiotowego wniosku dołącza oświadczenie o kom-

pletności i zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych w nim wskaza-
nych. Przedsiębiorca, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dołącza do wniosku dodatkowo przetłumaczony na 
język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców 
prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło 
z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 
świadczenia usług.

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu w terminie 7 dni od dnia złoże-
nia wniosku i wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie. Wpis nie ma for-
my decyzji administracyjnej, ale jego dokonanie jest podstawowym warunkiem 
podjęcia działalności, natomiast odmowa wpisu jest dokonywana w formie de-
cyzji administracyjnej. Jeżeli organ administracji nie dokona wpisu w ustawo-
wym terminie 7 dni, art. 67 u.s.d.g. przewiduje możliwość podjęcia działalności 
przez przedsiębiorcę bez wpisu, po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, po 
uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym organu rejestrowego. W praktyce 
rozwiązanie z art. 67 pkt. 2 u.s.d.g. nie jest korzystne dla przedsiębiorcy, ponie-
waż nie może on uzyskać zaświadczenia o wpisie i okazywać go osobom trzecim. 
Osoby trzecie nie mogą uzyskać informacji o przedsiębiorcy z rejestru, ponieważ 
jego danych tam nie ma. Problem powstanie wówczas, gdy przedsiębiorca rozpo-
cznie działalność bez wymaganego wpisu po upływie 14 dni, a organ rejestrowy 
wyda w tym czasie decyzję o odmowie dokonania wpisu. Przedsiębiorca może 
wykonywać działalność do czasu, gdy decyzja stanie się ostateczna. W takim 
przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódz-
kiego sądu administracyjnego na przedmiotową decyzję. Przedsiębiorca będzie 
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mógł nadal prowadzić działalność, gdy uzyska zgodę sądu na wstrzymanie wy-
konania zaskarżonej decyzji4.

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania 
środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest pro-
wadzony w systemie informatycznym w każdym województwie. Rejestr jest jawny, 
co umożliwia każdemu dostęp do danych w nim zawartych za pośrednictwem 
organu, który prowadzi rejestr, w tym przypadku wojewódzkiego inspektora 
ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę przedsiębiorcy5.

Ustawodawca obwarował działalność gospodarczą w zakresie obrotu środ-
kami ochrony roślin wieloma warunkami, podyktowanymi względami bezpie-
czeństwa osób uczestniczących w obrocie oraz ochroną środowiska naturalnego. 
Ustawa kazuistycznie normuje kwalifi kacje osób, które mogą dokonywać bez-
pośrednich czynności w zakresie zbywania środków ochrony roślin w imieniu 
przedsiębiorcy. Przedsiębiorca obowiązany jest w tym zakresie zapewnić, aby 
osoby – zazwyczaj jego pracownicy – które dokonują sprzedaży środków ochro-
ny roślin ostatecznemu nabywcy, ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa 
dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone 
zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, w okresie nie dłuższym niż 5 lat. 
Alternatywnie, przedsiębiorca może zatrudnić osoby, które ukończyły szkolenie 
wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie będącym stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązują-
cych w tym państwie, potwierdzone dokumentem ukończenia tego szkolenia, 
lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązu-
jących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia 
działalności w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecz-
nemu nabywcy. Przedsiębiorca obowiązany jest ponadto zapewnić, aby osoby 
dokonujące zbycia środków ochrony roślin udzielały nabywcy tych środków, na 
jego żądanie, informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem na-
bywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecz-
nego ich stosowania.

Jeżeli nabywcą jest nieprofesjonalny użytkownik, należy udzielać mu podsta-
wowych informacji dotyczących w szczególności: zagrożeń stwarzanych przez te 
środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na 
kontakt z tymi środkami, właściwego przechowywania, stosowania, postępowania 

4 Zob. C. Kosikowski, Ustawa o  swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 349.

5 Zob. M.  Zdyb, M.  Sieradzka, Ustawa o  swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 511-512.
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z resztkami oraz sposobów ograniczania zagrożeń związanych z ich stosowaniem. 
W przypadku sprzedaży hurtowej, przedsiębiorca obowiązany jest zapewnić moż-
liwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą ukończone szkolenie w zakresie 
środków ochrony roślin, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, 
na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywa-
nych środków oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniem.

Przedsiębiorca obowiązany jest przechowywać środki ochrony roślin, któ-
rym upłynął termin ważności lub z innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu.

Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochro-
ny roślin oraz ich konfekcjonowanie jest działalnością, która może znacznie od-
działywać na środowisko. Z tego względu obiekty, w których prowadzona jest 
działalność, muszą spełniać wszystkie wymogi określone w przepisach o ochro-
nie przeciwpożarowej, sanitarnej i ochronie środowiska. Przedsiębiorca powinien 
uzyskać zaświadczenie potwierdzające spełnianie powyższych warunków od ko-
mendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska6.

Na przedsiębiorcy spoczywa również odpowiedzialność za realizowanie obo-
wiązku w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w taki sposób, 
aby – z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu 
nabywcy – umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych 
i zbywanych środków ochrony roślin.

Ustawa o środkach ochrony roślin przewiduje możliwość zbywania tych środ-
ków również w trybie zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów 
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W takim przypadku przed-
siębiorca obowiązany jest umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, 
że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie 
posiadające kwalifi kacje wymagane dla użytkowników profesjonalnych.

Należy podkreślić, że ustawodawca znacznie liberalniej traktuje przedsiębior-
ców posiadających status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu u.s.d.g., pod warun-
kiem, że wprowadzają oni do obrotu jedynie środki ochrony roślin nie wykazujące 
ostrego działania toksycznego, rakotwórczego, mutagennego, szkodliwego na roz-
rodczość oraz na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym lub powtarza-
nym w kategorii pierwszej7, przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych. 
Wskazani przedsiębiorcy zwolnieni są z bezwzględnego obowiązku zapewnienia 

6 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie..., s. 331-332.
7 Mikroprzedsiębiorcy mogą wprowadzać do obrotu środki ochrony roślin, które nie zostały 

zaklasyfi kowane jako wykazujące szkodliwe działanie w  rozporządzeniu 1272/2008/WE 
w sprawie klasyfi kacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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obsługi personelu posiadającego udokumentowane szkolenia w zakresie środków 
ochrony roślin. Dotyczy to dużej liczby przedsiębiorców, którzy wprowadzają do 
obrotu takie środki ochrony roślin jak nawozy dla roślin. Działanie tych środków 
nie jest jednak obojętne dla środowiska, dlatego należałoby rozważyć kwestię, czy 
osoby zbywające te środki powinny mieć przynajmniej podstawowe przeszkolenie 
w tym zakresie, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Konfekcjonowanie środków ochrony roślin powinno być prowadzone zgod-
nie z warunkami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka 
ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem 
numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez pro-
ducenta tego środka.

Konsekwencją niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków ustawowych 
jest odmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną 
w zakresie obrotu środkami ochrony roślin lub ich 
konfekcjonowania

W świetle art. 70 u.s.d.g. spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaga-
nych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności 
przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. Z powyższego wynika, 
że kompetencje kontrolne wobec przedsiębiorców prowadzących przedmiotową 
działalność przysługują bezpośrednio Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa jako organom prowadzącym powyższe rejestry. Do kontroli 
prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu środ-
kami ochrony roślin lub ich konfekcjonowania kompetentne są również inne or-
gany administracji, ponieważ działalność może naruszać przepisy innych ustaw, 
w tym wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokonuje oceny speł-
niania przez przedsiębiorcę wymaganych prawem warunków na etapie składania 
przez przedsiębiorcę wniosku o wpis. Tutaj organ opiera się wyłącznie na skła-
danych przez przedsiębiorcę dokumentach stanowiących załączniki do wniosku 
o wpis. Weryfi kacja następuje dopiero w trakcie wykonywania działalności. Jeżeli 
wyniki kontroli wskazują, że przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze 
stanem faktycznym, nie spełnia albo rażąco narusza warunki wymagane do wy-
konywania działalności regulowanej lub też nie usunął stwierdzonych podczas 
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poprzedniej kontroli uchybień w wyznaczonym terminie, organ prowadzący rejestr 
wydaje zakaz prowadzenia przedmiotowej działalności. Konsekwencją decyzji 
o zakazie w wykonywania działalności regulowanej jest wykreślenie z rejestru8.

Skutkiem prawnym decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej 
jest niemożność uzyskania wpisu przez przedsiębiorcę w tym samym rejestrze 
przez okres 3 lat od daty jej wydania9.

Obrót środkami ochrony roślin jest działalnością, która w znacznym stopniu 
oddziałuje na środowisko naturalne, zwłaszcza w zakresie sposobu przechowy-
wania i konfekcjonowania tych środków. Budynki, w których prowadzona jest 
ta działalność, powinny być odpowiednio przystosowane, o czym wspomniano 
wyżej. Spełnianie wymogów ochrony środowiska jest weryfi kowane przez woje-
wódzkiego inspektora ochrony środowiska, którego udział w przekazywaniu do 
użytku obiektów, w których będzie wykonywana przedmiotowa działalność, jest 
obligatoryjny. W konsekwencji organ ten jest upoważniony do kontroli spełniania 
przez przedsiębiorcę wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska 
w budynkach, w których prowadzona jest działalność. Do ustawowych upraw-
nień inspektora przeprowadzającego czynności kontrolne wynikających z art. 9 
ust 2 u.i.o.ś., które mają istotne znaczenie z punktu widzenia obrotu środkami 
ochrony roślin lub ich konfekcjonowania, należy:
• możliwość wstępu na teren nieruchomości lub obiektu, gdzie prowadzona 

jest działalność gospodarcza;
• żądanie dokumentów i wyjaśnień;
• pobieranie próbek, przeprowadzanie niezbędnych badań lub wykonywanie 

innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nie-
ruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego 
stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie 
określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania dzia-
łalności wpływającej na środowisko;

• żądanie wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymanie się 
od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów;

• ocena sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków trans-
portu;

• ocena stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
• żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywanie i przesłuchiwanie 

osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;

8 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. VI SA/WA 1833/07, LEX 
nr 438611.

9 Zob. M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa..., s. 519-520.
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• żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających 
związek z problematyką kontroli;

• żądanie okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub 
kary grzywny.
Na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

może:
• wydać zarządzenie pokontrolne;
• wydać decyzję administracyjną, w tym decyzję o wymierzeniu przedsiębiorcy 

administracyjnej kary pieniężnej;
• zażądać przeprowadzenia postępowania służbowego wobec osób odpowie-

dzialnych za stwierdzone uchybienia;
• wstrzymać w trakcie kontroli działalność powodującą naruszenie wymagań 

ochrony środowiska lub na wniosek przedsiębiorcy wyznaczyć termin do 
usunięcia naruszeń;

• wystąpić do właściwego organu o wszczęcie postępowania administracyjnego;
• skierować do organów ścigania albo do sądu zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia10.
Przedsiębiorca w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, ma 

obowiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o za-
kresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskaza-
nych naruszeń.

Należy zwrócić uwagę, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska posia-
da instrumenty, które pozwalają skutecznie egzekwować od przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami ochrony roślin lub ich 
konfekcjonowania respektowanie przepisów ochrony środowiska oraz korygo-
wać stwierdzone uchybienia, a tym samym organ ten pośrednio przyczynia się 
do prowadzenia powyższej działalności z uwzględnieniem zasady zrównoważo-
nego rozwoju.

Podsumowanie

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w relacjach między organami 
administracji a przedsiębiorcami może prowadzić do tworzenia dodatkowych 

10 Zob. B.  Wierzbowski, B.  Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, 
Warszawa 2012, s.  132-133. Podane informacje zamieszczane są również na stronie in-
ternetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, www.wios.lublin.pl 
(20.01.2014).
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ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a tym samym utrudniać 
lub nawet uniemożliwiać jej wykonywanie. Kluczowe jest właściwe wyważenie 
przeciwstawnych interesów: publicznego – w tym przypadku ochrony środo-
wiska naturalnego, i indywidualnego – przedsiębiorcy, już na etapie tworzenia 
prawa, ponieważ organy administracji wydają akty administracyjne, opierając 
się na konkretnych rozwiązaniach ustawowych. Organy administracji publicz-
nej powinny zachowywać odpowiednie proporcje w procesie stosowania prawa, 
tak by nie tworzyć dodatkowych barier dla rozwoju gospodarczego, lecz stymu-
lować ten rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego stanu zasobów 
naturalnych kraju.

Streszcz enie

Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspo-
kajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli za-
równo współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Do jej uwzględniania 
w pierwszej kolejności obowiązany jest ustawodawca w procesie stanowienia 
prawa a następnie organy stosujące prawo.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w relacjach między organami 
administracji a przedsiębiorcami może jednak prowadzić do tworzenia dodat-
kowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a tym samym 
utrudniać lub nawet uniemożliwiać jej wykonywanie. Kluczowe jest właściwe 
wyważenie w przepisach prawa przeciwstawnych interesów: publicznego – w tym 
przypadku ochrony środowiska naturalnego, i indywidualnego – przedsiębiorcy, 
gdyż na ich podstawie organy administracji wydają akty administracyjne. Organy 
administracji publicznej powinny zachowywać odpowiednie proporcje w procesie 
stosowania prawa, tak by nie tworzyć dodatkowych barier dla rozwoju gospo-
darczego, lecz stymulować ten rozwój przy jednoczesnych zachowaniu zasobów 
naturalnych kraju.

W publikacji został poruszony problem stosowania zasady zrównoważonego 
rozwoju w stosunkach prawnych organy administracji – przedsiębiorcy na przy-
kładzie działalności gospodarczej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin lub 
ich konfekcjonowania.
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Summary

Sustainable development is socioeconomic development, in which political, econom-
ical and social actions are being integrated, where natural balance and stability of basic 
natural processes are kept in order to ensure the possibility of fulfi lling basic needs of 
particular societies or citizens of both current and future generations. This rule has to 
be followed primarily by the legislator during the process of creating the law, afterwards 
by bodies applying the law.

Applying the sustainable development between administration bodies and entrepre-
neurs may though lead to creation extra limitations in running economic activity, and 
thus make it harder or even impossible to run. What is crucial, the law has to balance 
the contrary interests: public interest – in this case protection of natural environment, 
and individual interest – entrepreneurs, due to the fact that on this basis public admin-
istration bodies create administrative acts. Public administration bodies should maintain 
proper proportions in the application of the law in a way that does not create any extra 
limitations for economic development, but in a way which stimulates the development 
with the preservation of the natural resources of the country.

This publication deals with the problem of applying sustainable development in ju-
ristic relations between public administration bodies and entrepreneurs, basing on an 
example of trading and packing plant protection products.

Słowa kluczowe: Zasada zrównoważonego rozwoju, działalność gospodarcza, obrót 
środkami ochrony roślin i ich konfekcjonowanie, organ administracji

Key words: Sustainable development, economic activity, trading and packing plant 
protection products, administration body
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Znaczenie dyrektywy języka 
specjalistycznego w odkodowywaniu 

normy prawnej 
(na przykładzie ograniczeń obowiązu-
jących na obszarach specjalnych o cha-

rakterze ekologicznym)

THE SIGNIFICANCE OF SPECIALIZED LANGUAGE DIRECTIVES 
IN DECODING THE REAL MEANING OF LEGAL NORMS 

(ON THE EXAMPLE OF RESTRICTIONS APPLICABLE 
TO THE SPECIAL ECOLOGICAL AREAS)

„Świadek zeznaje o czymś, co widział, ale czego nie rozumie. 
Biegły zeznaje o tym, co wprawdzie rozumie (a przynajmniej 
powinien rozumieć), czego jednak sam nie widział i przy czym 
nie był obecny. Sąd rozstrzyga (na podstawie stanu faktyczne-
go), to czego nigdy nie widział i najczęściej wcale nie rozumie”.

(autor nieznany, za A. J. Bělohlávek, R. Hótová)

Niemal w każdym podręczniku lub innym opracowaniu dotyczącym wykład-
ni prawa powszechnie wskazuje się na pierwszeństwo wykładni językowej, do 
której dyrektyw należy reguła języka specjalistycznego (znaczenia specjalnego)1. 
Jak wskazuje L. Morawski można ją sformułować następująco: „Jeżeli określo-

* Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego, Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, email: michal.borowiak@
gdos.gov.pl. Poglądy naukowe przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowią wy-
łącznie indywidualne przemyślenia autora, nie stanowią stanowiska Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.

1 Ma ona zastosowanie także przy wykładni prawa Unii Europejskiej, na co wyraźnie zwraca 
uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. M.  Zirk-Sadowski, Wpływ orzecz-
nictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wykładnię sądów administracyjnych, 
[w:] System Prawa Administracyjnego. Wykładnia w  prawie administracyjnym, R.  Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 372).
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ny termin należy do terminów specyfi cznych w określonej dziedzinie wiedzy 
lub praktyki społecznej, to należy przyjąć, iż termin ten ma takie znaczenie, jak 
w tych dziedzinach”2. Autor ten precyzuje, że podobnie jak dyrektywa języka 
potocznego, reguła języka specjalistycznego ma zastosowanie wtedy, gdy w ak-
cie prawnym nie ma jednocześnie, defi nicji legalnej, wyraźnego odesłania w tym 
zakresie do innego aktu prawnego oraz gdy nie jest ustalone znaczenie danego 
pojęcia w języku prawniczym (literatury prawniczej i języku orzecznictwa sądo-
wego). Ma ona jednak pierwszeństwo przed dyrektywą języka potocznego. Ta-
kie podejście ma uzasadnienie w sytuacji, gdy dane pojęcie (zwrot) nie istnieje 
w języku potocznym albo co prawda istnieje ale jest rozumiane w sposób nie-
jednoznaczny (wieloznaczny). Zostało to również uwzględnione w § 6 oraz § 8 
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej”3. Wynika z nich, że zasada komunikatywności tekstu prawnego 
(zgodnie z którą dla przeciętnego adresata tekst powinien być zrozumiały) musi 
ustąpić zasadom precyzji i adekwatności4. Zasada precyzji ma bowiem fundamen-
talne znaczenie z punktu widzenia adresata normy prawnej, który w przypadku 
jej naruszenia przy tworzeniu prawa, nie będzie w stanie określić obowiązków 
lub uprawnień jakie wynikają dla niego z przepisu prawa. W szczególności będzie 
miało to znaczenie w przypadku ograniczeń praw i wolności jednostki, w tym 
ograniczeń działalności gospodarczej, związanych z obszarową ochroną przyrody. 
Zgoła w lepszej sytuacji znajdzie się bowiem adresat przepisu prawa, gdy aby 
odkodować z niego normę prawną będzie musiał zasięgnąć wiedzy specjalistycz-
nej, ale będzie wiedział jakie konkretne obowiązki lub ograniczenia z tej normy 
dla niego wynikają, niż w przypadku, gdy przepis będzie nieprecyzyjny i tylko 
pozornie jasny ale nie będzie zawierał terminów specjalistycznych.

Niespełna cztery lata upłynęły od opublikowania przez prof M. Górskiego 
niezmiernie ważnego opracowania dotyczącego wpływu nauk przyrodniczych 
i technicznych na treść, interpretację i stosowanie przepisów prawa w dziedzinie 
ochrony środowiska5, która stanowiła dla autora inspirację do napisania niniej-
szego opracowania. O ile jednak opracowanie M. Górskiego dotyczyło przede 

2 L.  Morawski, Zasady wykładni prawa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, 
s. 101.

3 Z dnia 20 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 100, poz. 908.
4 Zob. G.  Wierczyński, Komentarz do § 6 i  8 rozporządzenia w  sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz., Wolters 
Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 41-43, 45-46, 50.

5 M.  Górski, Wpływ nauk przyrodniczych i  technicznych na treść, interpretację i  stosowa-
nie norm prawa administracyjnego (na przykładzie przepisów z  zakresu prawnej ochrony 
środowiska), [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w  sferze administracji publicznej, 
S.  Wrzosek, M.  Domagała, J.  Izdebski, T.  Stanisławski (red.), Wydawnictwo C. H.  Beck, 
Warszawa 2010.
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wszystkim przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska6 oraz organów admi-
nistracji, w niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę dotyczącą są-
dowej kontroli organów administracji w zakresie wykładni prawa materialne-
go w oparciu o dyrektywę języka specjalistycznego, na przykładzie wybranych 
przepisów ustawy o ochronie przyrody7. W pierwszej kolejności postaram się 
dokonać wykładni wybranych przepisów u.o.p. w konfrontacji z orzecznictwem 
sądowoadministracyjnym. Przy wyborze przepisów kierowano się przede wszyst-
kim dyrektywami wykładni (które zostaną przedstawione podczas dokonywania 
wykładni konkretnych przepisów prawnych), które prowadzą do wniosku, że przy 
interpretacji tych przepisów należy zastosować właśnie dyrektywę języka specja-
listycznego. Ponadto uwzględniono przepisy, których wykładnia znalazła odzwier-
ciedlenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Orzecznictwo to charakte-
ryzuje jednak wyraźna rozbieżność, wynikająca z jednej strony właśnie z uwagi 
na fakt, że sądy administracyjne bardzo rzadko odwołują się do tej dyrektywy 
wykładni, a z drugiej strony dlatego, że przepisy te wprowadzają stosunkowo 
duże ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości (czego sądy 
prawdopodobnie nie chcą zaakceptować). Niekiedy Naczelny Sąd Administra-
cyjny8 wręcz nie zauważa, że nie dysponuje wiedzą specjalistyczną i orzeka po-
zornie stosując dyrektywę języka specjalistycznego. Przykładowo w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r., opierając się na słownikach języka polskie-
go, NSA stwierdził, że „Z powyższego wynika, że z językowego punktu widzenia 
terminy »zwarty« i »skupiony« są synonimami opisującymi cechy tego samego 
rodzaju, w tym cechy zabudowy. Pojęć tych można zatem używać zamiennie i nie 
ma podstaw językowych do ich różnicowania. Ich zróżnicowanie w takiej sytuacji 
mogłoby być uzasadnione jedynie w przypadku gdyby w urbanistyce terminy te 
były inaczej rozumiane. W przeciwnym wypadku nie ma podstaw do nadawania 
im odmiennego znaczenia”9. Sąd ten nie dostrzegł jednak, że w istocie rzeczy 
w dziedzinie urbanistyki może takie zróżnicowanie występować i, co należy pod-

6 Z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze 
zm., dalej jako ustawa p.o.ś.

7 Z dnia 16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody, t.j. Dz.U.  z 2013  r., poz. 627 ze zm. po-
woływanej dalej jako u.o.p.

8 Dalej jako NSA.
9 Sygn. akt II OSK 343/12, CBOSA. W  innych wyrokach sądy zaakceptowały rozróżnienie 

zabudowy zwartej, skupionej i  rozproszonej, jednakże nie powołując się na dyrektywę ję-
zyka specjalistycznego (zob. wyroki WSA w  Olsztynie z  dnia 19 listopada 2013  r., sygn. 
akt SA/Ol 824/13; WSA w  Warszawie z  dnia 10 listopada 2011  r., sygn. akt IV SA/Wa 
1530/11, CBOSA oraz NSA z  dnia 29 października 2013  r., sygn. akt II OSK 1244/12, 
niepubl.).
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kreślić, występuje także w ekologii krajobrazu10 oraz w naukach geografi cznych11, 
a ponadto rozróżnienie to występuje także w praktyce sporządzania opracowań 
planistycznych12. Zupełnie nieuprawnione było zatem w tym przypadku także 
odstąpienie przez Sąd od zasady zakazu wykładni synonimicznej.

Podsumowując wybrano trzy przepisy, stanowiące zakazy określone w art. 
45 ust. 1 u.o.p., które mogą być wprowadzone przez radę gminy na obszarze 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego lub w stosunku 
do stanowiska dokumentacyjnego oraz pomnika przyrody na podstawie art. 44 
ust 2 u.o.p13. Są to: zakaz przekształcania, uszkadzania i niszczenia obszaru 
(pkt 1), zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi (pkt 7) oraz zakaz uszkadzania 
i zanieczyszczania gleby (pkt 3). Zakazy będą omawiane w konfrontacji z orze-
czeniami sądowymi.

I tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r.14 NSA stwierdził, 
że „Art. 45 ust. 1 powołanej u.o.p. stanowi wyliczenie nakazów w stosunku do 
pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Art. 45 ust. 1 stanowi »mogą być wpro-
wadzone następujące zakazy«, co ma tę konsekwencję prawną, że wyliczone ro-
dzaje zakazów tworzą wyliczenie zamknięte. W tym zamkniętym wyliczeniu nie 
zamieszczono zakazu budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych. Powoduje 
to obowiązek organu współdziałającego wykazanie, że budowa obiektu budow-
lanego narusza zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub 
obszaru”. W dalszej części uzasadnienia Sąd ten stwierdził, że „Co do stosowania 
ustaw w zakresie interpretacji pojęć stosowanych przy ustanowionych zakazach, 
to zasadnie Sąd wywodził, że co do zmiany sposobu użytkowania ziemi należy 
stosować ustawę z 13 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych15, 
która reguluje ochronę gruntów rolnych przez ograniczenie przeznaczenia na 
cele nierolnicze”16.

10 P. Krajewski, Ocena pojemności krajobrazu jako narzędzie wspomagające proces planowa-
nia przestrzennego, Infrastruktura i  ekologia terenów wiejskich, Nr 2 (1), Kraków 2012, 
s.  22. Autor wyróżnił cztery kategorie zagęszczenia zabudowy: obszar niezainwestowany, 
zabudowa rozproszona, zabudowa skupiona, zabudowa zwarta.

11 Z. Myczkowski, Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do pla-
nu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, Krajobrazy 18 (30), War-
szawa 1998, s. 126. Autor wyróżnił zabudowę zwartą, skupioną i  rozproszoną.

12 I.  Zawadzka-Górska, Strategia rozwoju gminy Żółkiewska, Zarząd Gminy Żółkiewka, Żół-
kiewka 2000, s.  3, 20. Autorka charakteryzuje zabudowę poszczególnych wsi, wyraźnie 
rozróżniając wsie o zwartej zabudowie od wsi o zabudowie skupionej.

13 Po uzgodnieniu projektu uchwały z  regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
14 Sygn. akt II OSK 169/09, LEX nr  597346. Tak też wyrok NSA z  dnia 12 maja 2011  r., 

sygn. akt II OSK 815/10, LEX nr 1081917.
15 T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm. dalej jako u.o.g.r.l.
16 Tak też wyroki WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2013r., sygn. akt IV SA/Wa 2174/12; 

22 listopada 2011r., sygn. akt IV SA/Wa 1101/11; 7 września 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa



ZNACZENIE DYREKTYWY JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO   147

Powyżej zacytowany wyrok wydany został m. in. ze skargi kasacyjnej Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie17 od wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2008 r. (sygn. 
akt IV SA/Wa 952/08)18. Skarga kasacyjna oparta została m. in. na zarzucie na-
ruszenia przez WSA w Warszawie prawa materialnego poprzez dokonanie jego 
błędnej wykładni – art. 45 ust. 1 pkt 1 i 7 u.o.p., określającego zakazy (niszcze-
nia, uszkadzania i „przekształcania” obiektu lub obszaru oraz zmiany „sposobu 
użytkowania ziemi”) obowiązujące na obszarze zespołu przyrodniczo -krajobra-
zowego „Jeziora Rzeckiego” na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia Nr 54 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2006 r.19. Sąd I instancji 
w zasadzie nie dokonał wykładni pierwszego z zakazów, a ograniczył się jedynie 
do wskazania przykładów „przekształcenia” obszaru20 oraz stwierdzenia, że „Nie 
można ... kwalifi kować jako uszkodzenia lub przekształcenia obszaru oraz znie-
kształcenia terenu prac służących do realizacji obiektu budowlanego, takich jak 
wykopy pod fundamenty”. Odnośnie drugiego z zakazów Sąd ten z kolei przepro-
wadził proces wykładni w bardzo uproszczony sposób, stwierdzając jedynie, że 
termin „ziemia” użyty w tym przepisie jest tożsamy z terminem „grunt”, użytym 

924/10, CBOSA. Stanowisko wyraźnie przeciwne: zob. wyroki np. WSA w  Warszawie 
z  dnia 16 grudnia 2009  r., sygn. akt IV SA/WA 1022/09, LEX nr  583416; 10 grud-
nia 2012  r., sygn. akt 1415/12, CBOSA. Stanowisko wydaje się, że przeciwne: zob. wy-
rok z  dnia 28 listopada 2013r., sygn. akt IV SA/Wa 2069/13 w  uzasadnieniu którego 
Sąd stwierdził, że „Zgodzić należy się z  organami, iż obowiązujący w  granicach zespołu 
przyrodniczo – krajobrazowego zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi odnosi się do 
funkcji, celu, dla którego dany obszar jest używany, a  przez zmianę sposobu użytkowa-
nia ziemi należy rozumieć wszelkiego rodzaju czynności, jednorazowe lub ciągłe, na sku-
tek których ustaje dotychczasowy sposób użytkowania ziemi niezależnie od jego charak-
teru, a  jego miejsce zastępuje nowy, dokonany poprzez wprowadzenie zmian. Dlatego też 
organy uzgodnieniowe zasadnie uznały, iż dopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej na 
przedmiotowym terenie (użytek rolny R-VI) spowoduje zmianę sposobu użytkowania zie-
mi, z  gruntu o  charakterze rolnym na grunt pod zabudową mieszkaniową przy czym pla-
nowany budynek nie stanowi zabudowy zagrodowej lecz jednorodzinny budynek miesz-
kalny” (tak też wyroki z  dnia 19 grudnia 2012r., sygn. akt IV SA/Wa 2123/12; z  dnia 
8 stycznia 2012r., sygn. akt IV SA/Wa 2124/12, z  dnia 25 stycznia 2013r., sygn. akt IV 
SA/Wa 2125/12, sygn. akt IV SA/Wa 2016/12, z  dnia 28 stycznia 2013r., sygn. akt IV 
SA/Wa 2081/12, z  dnia 21 lutego 2013r., sygn. akt IV SA/Wa 2174/12, z  dnia 28 li-
stopada 2013r., sygn. akt IV SA/Wa 2069/13; z  dnia 16 listopada 2013r., sygn. akt IV 
SA/Wa 1609/13, CBOSA).

17 Uchylającego postanowienia odmawiające uzgodnienia warunków zabudowy na podstawie 
art. 53 ust. 4 pkt 8 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm. powoływa-
nej dalej jako u.p.z.p.

18 LEX nr 517964.
19 W  sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. 

z 2007 r. Nr 1 poz. 3 dalej jako rozporządzenie Nr 54.
20 Zdaniem WSA „przekształcenie obszaru” stanowią takie prace jak: niwelacja wzgórza, wy-

kopanie stawu, zmiana biegu rzeki, wycięcie lasu.
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przez prawodawcę w u.o.g.r.l. oraz że system prawny stanowi określoną całość, 
dlatego też zmiany „sposobu użytkowania ziemi” nie stanowi budowa zabudowy 
zagrodowej, związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (gdyż nie stanowi 
zmiany „przeznaczenia gruntu rolnego” na cele nierolnicze)21. Generalny Dyrek-
tor w skardze kasacyjnej powołał szereg dyrektyw interpretacyjnych przemawia-
jących za odmienną wykładnią zakazu „przekształcania” obszaru oraz zakazu 
zmiany „sposobu użytkowania ziemi”. Niestety NSA w ogóle nie przytoczył ar-
gumentacji (uzasadnienia tego zarzutu) skargi kasacyjnej i nie podjął polemiki 
z poglądem Generalnego Dyrektora. Tym samym wydaje się, że Sąd ten w ogó-
le nie rozpatrzył tego zarzutu, gdyż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tego 
Sądu, NSA musi odnieść się stosownie szczegółowo do każdego zarzutu skargi 
kasacyjnej22, powinien zatem podjąć polemikę z argumentacją skargi kasacyjnej 
tzn. wskazać argumenty świadczące przeciwko dyrektywom interpretacyjnym 
wskazanym w skardze, a także wskazać jakie dyrektywy będą miały zastosowa-
nie do wykładni przepisu, innymi słowy jaka w jego ocenie wykładnia byłaby 
prawidłową oraz w oparciu o jakie dyrektywy i argumenty ją ustalił. Tylko ta-
kie uzasadnienie Sądu „może być uznane za spełniające postulat »wyjaśnienia 
podstawy prawnej wyroku«”23. Niestety NSA ograniczył się jedynie do autoryta-
tywnego stwierdzenia, a przytoczonego powyżej, z którym w żadnej mierze autor 
niniejszego opracowania nie może się zgodzić24.

Zakaz niszczenia, uszkadzania i przekształcania obszaru lub obiektu25 nie 
powinien budzić większych wątpliwości, gdyż został określony przez ustawodaw-
cę w sposób precyzyjny26. Słowo „przekształcać” oznacza zmieniać kształt, for-

21 Z  art. 2 ust. 1 pkt  u.o.g.r.l. wynika, iż gruntami rolnymi w  jej rozumieniu są grunty pod 
wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budyn-
kami i  urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-
-spożywczemu.

22 Zob. uchwała pełnego składu NSA z dnia 26 października 2009 r. sygn. akt I OPS 10/09, 
ONSAiWSA 2010, nr 1 poz. 1.

23 Zob. L.  Morawski, Zasady wykładni prawa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 
2006, s. 242-243.

24 Należy zwrócić uwagę, że gdyby wyrok ten zapadł w  okresie po cytowanej wyżej uchwa-
le NSA, obarczony byłby wadą nieważności postępowania. Istniała by w  takim przypad-
ku przesłanka do wznowienia postępowania przed NSA (zob. szerzej J.  P.  Tarno, Ewolu-
cja orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podstaw skargi kasacyjnej 
i zażalenia, ZNSA 2010, nr 5-6 (32), s. 441-442).

25 Autor odnosi się jedynie do ostatniej części zakazu – „przekształcania” obszaru, ponieważ 
uważa, że zakaz niszczenia lub uszkadzania właściwy jest dla typowych obiektów takich 
jak pomniki przyrody lub stanowiska dokumentacyjne, dlatego też nie powinien być wpro-
wadzany w  stosunku do obszarów zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz użytków 
ekologicznych.

26 Tak też K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo Zakamycze, 
Warszawa 2005, s. 192.
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mę, lub funkcję czegoś; przeobrażać, zmieniać27. Dodatkowo jest czasownikiem 
w trybie niedokonanym w przeciwieństwie do słowa „przekształcenie” jakiego 
używają w odróżnieniu od ustawodawcy Sądy obu instancji. Ustawodawca nie 
wprowadził bowiem możliwości wprowadzenia zakazu „przekształcenia” całego 
obszaru (lub obiektu) ale jego „przekształcania” (dopuszczając możliwość wpro-
wadzenia zakazu jedynie na części obszaru lub w stosunku do części obiektu), 
nie używając żadnego kwalifi katora mówiącego o stopniu tego rodzaju działa-
nia28. Zakaz ten będzie dotyczył zatem po pierwsze: działań każdego stopnia 
(jakiegokolwiek)29 przekształcania, po drugie działań dokonywanych stopniowo, 
które dopiero w połączeniu mogą doprowadzić do „przekształcenia” całego obiek-
tu lub obszaru. Zabronione jest zatem każde „przekształcanie” obszaru (obiektu) 
albo jego części. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że budowa obiektu bu-
dowlanego stanowić będzie „przekształcanie” obszaru (fragmentu krajobrazu), 
nie koniecznie od razu prowadzące do jego „przekształcenia”. Wybudowanie 
natomiast kolejnych obiektów budowlanych (lub zrealizowanie innych działań) 
spowoduje już skutek przed którym chronić ma analizowany zakaz30. Wydaje 
się, że w ogóle nie możliwe będzie wykazanie, że realizacja pojedynczego działa-
nia spowoduje „przekształcenie” obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
(fragmentu krajobrazu). Dlatego ustawodawca wprowadza zakaz „przekształca-
nia” – dokonywania pojedynczych działań prowadzących razem do negatywnego 
skutku w postaci „przekształcenia”. W przypadku wykładni zaprezentowanej 
przez NSA niemożliwym byłoby osiągnięcie celu – ochrony fragmentu krajo-
brazu przed „przekształceniem”, gdyż organ administracji nie mógłby wykazać 
negatywnego skutku pojedynczego działania. Suma natomiast działań podejmo-
wanych na obszarze zespołu doprowadziłaby do jego „przekształcenia” – utraty 
tych walorów, dla których został ustanowiony. Zaprezentowaną zatem wykładnię 
gramatyczną wspierają dodatkowo argumenty celowościowe oraz wiedza z za-

27 Słownik współczesnego języka polskiego, Tom II, Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 
1998, s. 176.

28 Najczęściej używane są następujące kwalifi katory zakazywanych działań: znaczące, istotne, 
poważne; zob. np. art. 33 u.o.p., art. 187 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.

29 Zob. W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo Diffi  n, Warszawa 
2008, s. 168.

30 Podobnie można wytłumaczyć zakaz uszkadzania i  niszczenia np. pomników przyro-
dy. Można sobie bowiem zadać pytanie, czy można zerwać gałązkę lub pojedyncze liście 
z  dębu „Bartek”, stanowiącego pomnik przyrody? W  tym przypadku nie budzi już wąt-
pliwości, że działanie takie stanowiłoby uszkadzanie lub niszczenie, choć jako pojedyn-
cze nie stanowiłoby zniszczenia tego obiektu. Jeżeli natomiast każda osoba oglądająca ten 
obiekt dokonałaby takiego działania to doprowadziłoby to z pewnością do jego obumarcia 
(zniszczenia, unicestwienia). Analogicznie jest z  zabudową rozwijającą się na obszarze ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego.
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kresu ekologii krajobrazu31. W żaden sposób natomiast na korzyść stwierdzenia 
Sądu nie może świadczyć fakt, że ustawodawca nie wskazał wprost zakazu bu-
dowy lub rozbudowy obiektów budowlanych32. Sam bowiem zakaz budowy nie 
byłby wystarczający dla ochrony obiektowych form ochrony przyrody. Możliwe 
byłoby innego rodzaju „przekształcanie” obszaru np. zalesianie wydm, łąk, czy 
pastwisk. Zakaz ten ma więc szerszy zakres i w zależności od stanu faktycznego 
może obejmować budowę obiektów budowlanych. Tak będzie przykładowo na 
obszarach otwartych i niezabudowanych, odwrotnie na obszarach zurbanizowa-
nych, których „przekształcania” nie będzie stanowiła budowa obiektów harmo-
nizujących z otoczeniem.

Zdecydowanie więcej problemów może stwarzać dokonanie prawidłowej wy-
kładni zakazu zmiany „sposobu użytkowania ziemi”. Dlatego w celu dokonania 
oceny prawidłowości wykładni tego zakazu przez Sądy obu instancji, autor za 
niezbędne uznaje krótkie omówienie miejsca u.o.p. oraz u.o.g.r.l. w systemie pra-
wa ochrony środowiska oraz wzajemnej relacji norm w tych ustawach zawartych. 

W doktrynie prawa ochrony środowiska wyróżnia się przepisy regulujące pięć 
obszarów:33 1. ochronę przed zanieczyszczeniami (prawo emisyjne), 2. ochronę 
zjawisk cennych przyrodniczo (prawo ochrony przyrody), 3. ochronę zasobów 
przyrody (w tym m.in. prawo leśne, wodne, łowieckie, rybackie, o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych)34, 4. zagadnienia proceduralne i organizacyjne, 5. kontrolę 
produktów z punktu widzenia ochrony środowiska. W zakresie u.o.g.r.l. znajduje 
się przede wszystkim ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze 
i nieleśne w celu niedopuszczenia do uszczuplenia potrzeb przyszłych pokoleń 
na tego rodzaju zasoby (w postaci gruntów mogących pełnić funkcje produkcyj-
ne w rolnictwie i leśnictwie)35. U.o.p. nadaje się natomiast miano regulacji „in-

31 Na temat procesu przekształceń struktury pokrycia terenu (obszaru) zob. szerzej 
T.  J.  Chmielewski, Systemy krajobrazowe. Struktura-funkcjonowanie-planowanie, Wydaw-
nictwo PWN, Warszawa 2012, s. 247-269.

32 Zob. A. Habuda, Glosa do wyroku NSA z 30.07.2010 r. sygn. akt II OSK 1053/10, Ochro-
na Środowiska. Prawo i Polityka nr 1, Wrocław 2011 s. 39-46 oraz wyroki WSA w War-
szawie z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2124/12; 16 kwietnia 2013 r., sygn. 
akt IV SA/Wa 181/13, 20 listopada 2012  r., sygn. akt IV SA/Wa 1378/12; 31 stycznia 
2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2720/12, CBOSA.

33 Zob. szerzej J.  Sommer, Miejsce prawa ochrony przyrody w  prawie ochrony środowiska, 
[w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, W. Radecki (red.), Wydawnictwo Pra-
wa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 76 i nast. oraz powołana tam literatura.

34 Niekiedy w  literaturze wyróżnia się ochronę przyrody sensu stricto – przepisy u.o.p. oraz 
przepisy wykonawcze do niej i ochronę przyrody sensu largo – przepisy wymienione powy-
żej oraz przepisy leśne, łowieckie, rybackie i o ochronie zwierząt (zob. W. Radecki, Ustawa 
o  ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo Diffi  n, Warszawa 2008, s.  40). Zauważyć 
jednak należy, że w  żadnym przypadku przepisy u.o.g.r.l. nie zostały zaliczone do prawa 
ochrony przyrody.

35 Podobny charakter i  zakres mają pozostałe przepisy regulujące ochronę zasobów przyro-
dy. W literaturze prawniczej przepisy te określa się w prawie ochrony środowiska mianem 
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tegrującej” i „spajającej” regulacje „działowe” w zakresie ochrony wszystkich 
komponentów środowiska (grunty, wody, lasy, ryby, zwierzyna), gdyż zajmuje 
się ona nimi „ale pod określonym kątem ich szczególnych wartości”36. Wartości 
te nie mają związku z ochroną zdrowia i życia człowieka (a zatem jego bytem 
na ziemi)37. Podsumowując dotychczasowe wywody, stwierdzić należy, że prawo 
ochrony przyrody charakteryzuje szczególny przedmiot regulacji, tym samym 
można je względnie wyodrębnić z prawa ochrony środowiska38. Z uwagi na po-
wyższe, normy zawarte w u.o.p. mają w większości charakter lex specialis w sto-
sunku do pozostałych regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska, głównie 
tzw. ustaw „działowych”, w tym u.o.g.r.l.39. W doktrynie prawniczej wyraźnie się 
wskazuje, że w przypadku zaistnienia zbiegu norm prawnych należałoby dać 
pierwszeństwo stosowania u.o.p.40.

W takim też przypadku należałoby rozważyć, czy defi nicje legalne (w tym 
w szczególności defi nicje: gruntu rolnego i przeznaczenia gruntów na cele nierol-
nicze i nieleśne) zawarte w u.o.g.r.l. mogą zostać przeniesione na grunt u.o.p., po-
mimo braku w niej stosownego odesłania. Przeniesienie takiej defi nicji w celach 
interpretacyjnych nie może nastąpić w sposób prosty, wymaga jak się w doktrynie 
powszechnie wskazuje dodatkowego zabiegu w postaci uzasadnienia na gruncie 

„działowych” (W.  Radecki, Ustawa o  ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo Diffi  n, 
Warszawa 2008, s. 42).

36 W.  Radecki, Ustawa o  ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo Diffi  n, Warszawa 
2008, s. 42.

37 Zdaniem J. Sommera „prawo ochrony środowiska (a zatem także przepisy u.o.g.r.l. – uwa-
ga – M.  B.) to normy prawne regulujące oddziaływanie człowieka na środowisko w  celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom, a w szczególności zagrożeniu zdrowia i życia czło-
wieka. Prawo ochrony przyrody to prawo regulujące zachowania człowieka dla zapobieże-
nia niekorzystnym przeobrażeniom przyrody. Przy tym to niekorzystne przeobrażenie nie 
musi się wiązać z ochroną zdrowia i życia człowieka” (J. Sommer, Przedmiot prawa ochro-
ny przyrody, [w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, W.  Radecki (red.), Wy-
dawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 70-71).

38 Za takim poglądem przemawia dodatkowo wyodrębnienie dokonane w  doktrynie praw-
niczej odrębnych instytucji prawa ochrony przyrody w  zakresie instytucji prawa ochrony 
środowiska (zob. A. Habuda, W. Radecki, Instytucje prawa ochrony przyrody, [w:] Instytu-
cje prawa ochrony środowiska, W.  Radecki (red.), Wydawnictwo Diffi  n, Warszawa 2010, 
s. 204-230).

39 Por. M. Geszprych, M. Borowiak, Ochrona przyrody i  gospodarka leśna – współzależności 
prawno-aksjologiczne. „Kontrola Państwowa” 5/2011, s. 95.

40 Zob. M. Borowiak, Wielopłaszczyznowość prawnej ochrony przyrody i  jej wpływ na proces 
inwestycyjny, [w:] Prawo ochrony przyrody, a procesy inwestycyjne, D. Kopeć, N. Ratajczyk 
(red.)., Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2010, s.  25; B.  Iwańska, Postę-
powanie w  przedmiocie wydania „decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach” – dyle-
maty interpretacyjne, [w:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i  jego implementacja 
w  Polsce trzy lata po akcesji, J.  Jendrośka, M.  Bar (red.), Centrum Prawa Ekologicznego, 
Wrocław 2008, s. 208. Drugie opracowanie wskazuje, że pierwszeństwo stosowania u.o.p. 
powinno mieć miejsce nie tylko przed przepisami „działowymi”, ale nawet przed u.p.o.ś.
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celów obu regulacji41, które jak się wydaje powinny być w takim przypadku co 
najmniej zbieżne42. Niestety Sądy obu instancji uzasadnienia w takim zakresie 
nie sporządziły. Jak wskazano powyżej cele i charakter tych regulacji są jednak 
zdecydowanie odmienne. U.o.p. ma charakter szczególny w stosunku do u.o.g.r.l. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że zupełnie inny zakres ochrony wprowadzony został 
u.o.g.r.l., mający na celu przede wszystkim ilościową ochronę tych gruntów po-
przez ograniczanie ich przeznaczenia na inne cele niż rolne lub leśne43. W u.o.p. 
wprowadzono bardziej szczegółowe cele ochrony, których osiągnięcie jest o wiele 
bardziej złożone i wymagające w wielu przypadkach dalej idących środków praw-
nych (ograniczeń, zakazów)44, szczególnie na niewielkich obszarach lub w sto-
sunku do pewnego rodzaju obiektów wartościowych z przyrodniczego punktu 
widzenia45. Regulacje wprowadzone w u.o.g.r.l., w których zaliczono grunty znaj-
dujące się pod zabudową związaną z prowadzeniem gospodarki rolnej do grun-
tów rolnych mają na celu przede wszystkim wyłączenie inwestycji związanych 

41 Zob. np. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, 
Wydawnictwo C.H.  Beck, Warszawa 2006, s.  21; H.  Kisilowska i  in., Prawo budowlane 
z  umowami w  działalności inwestycyjnej. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warsza-
wa 2008, s. 24.

42 Zob. wyroki NSA z  dnia 11 grudnia 2012  r., sygn. akt II OSK 1469/11; 23 sierpnia 
2007  r., sygn. akt II OSK 1118/06; 4 grudnia 2008  r., sygn. akt II OSK 1536/07 (CBO-
SA).

43 Zob. J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekolo-
gicznego, Wrocław 2005, s.  855-858. Ochrona jakościowa została ograniczona do utrzy-
mania tych gruntów w  stanie umożliwiającym prowadzenie gospodarki rolnej lub leśnej 
(zapobieganiu ich degradacji i dewastacji), a zatem przede wszystkim celów produkcyjnych 
(J.  Jendrośka, M.  Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicz-
nego, Wrocław 2005, s.  858-860). Ten poziom ochrony nie zapewnia osiągnięcia celów 
u.o.p. (ochrony bioróżnorodności, różnorodności krajobrazu itp.), ponieważ umożliwia do-
wolną gospodarkę gruntami w obrębie tego samego przeznaczenia np. w kierunku intensy-
fi kacji produkcji roślinnej poprzez tworzenie rozległych monokultur gruntów ornych.

44 Dodatkowe ograniczenia i zakazy wyłączające powszechny porządek prawny stanowią isto-
tę tworzenia specjalnych obszarów o  charakterze ekologicznym (zob. W.  Radecki, Ogra-
niczenia własności ze względu na potrzeby szczególnej ochrony przyrody. Rozdz. 2, [w:] 
Ochrona środowiska a  prawo własności, J.  Sommer (red.), Wydawnictwo Prawa Ochrony 
Środowiska, Wrocław 2000, s. 32-54; J. Stelmasiak, D. Lebowa, Obszar specjalny w pra-
wie ochrony przyrody – zagadnienia ogólne, [w:] Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, 
problemy, perspektywy, D.  Kopeć, N.  Ratajczyk (red.), Towarzystwo Przyrodników Ziemi 
Łódzkiej, Łódź 2008, s.  109). Takim obszarem niewątpliwie jest zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy, stanowiący formę ochrony przyrody wymienioną w art. 6 ust. 1 pkt 9 u.o.p.

45 Np. łąk, których ochrona wymaga ciągłości ekstensywnego „sposobu użytkowania ziemi”. 
Zaoranie łąki i  przekształcenie jej w grunt orny, pomimo, że nie będzie stanowiło zmiany 
„przeznaczenia gruntu rolnego” na cele nierolnicze lub nieleśne w  rozumieniu u.o.g.r.l., 
spowoduje jej zniszczenie. Nieużytkowanie łąki z  kolei doprowadzi do jej zarośnięcia 
w  wyniku sukcesji naturalnej o  wtórnym charakterze (zob. szerzej E.  Symonides, Ochro-
na przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; J. Wiśniewski, 
D.J.  Gwiazdowicz, Ochrona przyrody, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2004, 
s. 351). 



ZNACZENIE DYREKTYWY JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO   153

z prowadzeniem gospodarki rolnej z długotrwałej procedury w zakresie zmiany 
przeznaczenia46 oraz wyłączenia gruntów z produkcji. Rozwiązania tego rodzaju 
nie mogą jednak być przenoszone na grunt innych aktów normatywnych, szcze-
gólnie w przypadku, gdy nie zapewniają osiągnięcia celów, dla których akty te 
są ustanawiane47. Tego rodzaju relacje prawno-aksjologiczne zachodzą pomiędzy 
ochroną przyrody, a różnego rodzaju gospodarkami (rolną, leśną, wodną, łowie-
cką czy rybacką), mimo, że prowadzone są one zgodnie z ogólnymi wymogami 
ochrony zasobów środowiska, ustanowionymi w ustawach „działowych”48. Rea-
sumując należy stwierdzić, że nawet gdyby ustawodawca w dwóch omawianych 
ustawach operował dokładnie tymi samymi pojęciami (ale tego nie czyni, co zo-
stanie omówione w dalszej części opracowania) to bez wyraźnego odesłania (jakie 
ustawodawca zastosował w innych przepisach)49 w u.o.p. (jako mającej charakter 
szczególny) do stosowania danej defi nicji zawartej w u.o.g.r.l., przeniesienie ta-
kiej defi nicji w celach interpretacyjnych godziłoby w cele regulacji szczególnej.

Ustawodawca w zakazie określonym w art. 45 ust. 1 pkt 7 u.o.p. nie użył po-
jęcia zmiana „przeznaczenia gruntu”, natomiast w art. 15 ust. 1 pkt 9 tej ustawy 
precyzyjnie określił, że na obszarze parku narodowego oraz rezerwatu przyrody 
zabrania się zmiany „przeznaczenia i użytkowania gruntów”50. Powyższe ozna-
cza, że ustawodawca używając różnych pojęć w tym samym akcie normatywnym 
dokonał rozróżnienia zakresu obowiązywania norm prawnych zawartych w po-
wyżej porównanych przepisach prawa materialnego (art. 45 ust. 1 pkt 7 i art. 15 
ust. 1 pkt 9 u.o.p.). Dokonując wykładni przepisu określającego zakaz zmiany 

46 Zmiana „przeznaczenia gruntów rolnych”, wymagających zgody stosownego organu na 
cele nierolnicze na podstawie art.  7 ust. 2 u.o.g.r.l. może bowiem nastąpić jedynie w  pla-
nie miejscowym zagospodarowania przestrzennego (zgoda ta wydawana jest do projektu 
planu). Zob. także uchwałę siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 2010 r. sygn. akt II 
OPS 1/10, CBOSA.

47 Tym bardziej, że w ostatnim okresie reżim ochronny u.o.g.r.l. jest osłabiany (poszczególne 
klasy i  rodzaje gruntów rolnych wyłączane są spod obowiązku uzyskania zgody stosowne-
go organu na zmianę „przeznaczenia”) licznymi nowelizacjami mającymi ułatwić proces 
inwestycyjny (np. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i  leśnych, Dz.U.  z  2008  r. Nr 237, poz. 1657). Także przed tymi nowelizacjami 
uznać należałoby, że zakaz zmiany „sposobu użytkowania ziemi” nie mógł oznaczać jedy-
nie zakazu zmiany „przeznaczenia gruntów rolnych” na cele nierolnicze i  nieleśne, gdyż 
w  takim przypadku jego wprowadzanie na podstawie u.o.p. byłoby normatywnie zbędne, 
skoro i  tak zakaz ten wynikałby już z  u.o.g.r.l. (por. D.  Dąbek, Prawo miejscowe, Ofi cyna 
a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 131-132).

48 Zob. np. M. Geszprych, M. Borowiak, Ochrona przyrody i gospodarka leśna – współzależ-
ności prawno-aksjologiczne. „Kontrola Państwowa” 5/2011, s. 102-106.

49 Zob. np. art.  17 ust. 2 pkt  4 u.o.p., którym ustawodawca wyłączył spod reżimu zakazów 
wprowadzanych w  parku krajobrazowym, inwestycje celu publicznego. Ustawodawca jed-
nak w  tym przepisie wprost odsyła do defi nicji legalnej takiej inwestycji zawartej w art. 2 
pkt 5 u.p.z.p.

50 Co zdaje się świadczyć na rzecz tezy, że ustawodawca odróżnia pojęcie „przeznaczenia” od 
„użytkowania”.
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„sposobu użytkowania ziemi” nie można zatem pominąć rozróżnienia tego po-
jęcia od zmiany „przeznaczenia gruntu rolnego”, ponieważ w doktrynie prawa51 
oraz orzecznictwie NSA52 ugruntował się pogląd, że taka interpretacja przepi-
sów byłaby niedopuszczalna (zakaz nadawania różnym pojęciom tego samego 
znaczenia – dokonywania wykładni synonimicznej). Racjonalny ustawodawca 
wprowadza tego rodzaju rozróżnienia w celu określenia odmiennego zakresu 
oddziaływania norm prawnych.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 u.o.g.r.l. poprzez przeznaczenie gruntów na cele nie-
rolnicze lub nieleśne rozumie się ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposób 
użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania grun-
tów leśnych. Po pierwsze w defi nicji tej mowa jest o „gruntach” a nie „ziemi”, 
natomiast jak wyjaśniono powyżej pojęć tych nie można uznać za tożsame (zakaz 
wykładni synonimicznej). Po drugie w zakazie zmiany „sposobu użytkowania 
ziemi” nie ma mowy, o ziemi rolnej ale o ziemi w ogóle, co oznacza, że zakaz 
dotyczy wszelkiego rodzaju działalności dotychczas prowadzonej (np. rybackiej, 
łąkowej, pastwiskowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, kulturowej itp.), w wyniku 
której ukształtował się dany fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego53, 
wyróżniający się pewnymi wyjątkowymi cechami przesądzającymi o jego walo-
rach widokowych i estetycznych (w skład takiego fragmentu mogą wchodzić np. 
dwory, lub parki, które powinny być użytkowane w sposób dotychczasowy). Po-
dobnie w defi nicji gruntu rolnego (art. 2 ust. 1 u.o.g.r.l.) ustawodawca nie uży-
wa pojęcia „ziemia”. Pojęcia „grunt” i „ziemia” nie mają dokładnie tego samego 
znaczenia, różnice zostaną wyjaśnione w dalszej części opracowania.

Odrzucając defi nicje legalne zawarte w u.o.g.r.l. w oparciu o powyżej wska-
zane dyrektywy interpretacyjne, zastanowić się należy jakie działania faktycznie 
w takim przypadku należałoby uznać za zmianę „sposobu użytkowania ziemi”. 
Skoro nie istnieje defi nicja legalna tego pojęcia, a także nie zostało ono określo-
ne w języku prawniczym54 należy ustalić czy funkcjonuje ono w języku specja-

51 Zob. J.  Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1988, 
s.  132; L.  Morawski, Zasady wykładni prawa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 
2006, s. 106.

52 Zob. np. wyroki NSA z  dnia 16 stycznia 2007  r. sygn. akt II FSK 586/06; 26 września 
2008 r. sygn. akt II FSK 941/07, CBOSA.

53 Przykłady ekstensywnego użytkowania pastwisk, łąk czy stawów zdają się stanowić dosko-
nałe przykłady powiązania cech kulturowych (wypas kulturowy) oraz naturalnych w  kra-
jobrazie otwartym (zob. np. M.  Bukowski, Dynamika zarastania polan tatrzańskich, [w:] 
Długookresowe zmiany w  przyrodzie i  użytkowaniu TPN, M.  Guzik (red.), Wydawnictwa 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2009, s. 15-32).

54 Stanowi on język doktryny prawniczej oraz orzecznictwa (zob. L.  Morawski, Zasady wy-
kładni prawa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, s.  99). Krytykowane wyro-
ki zapadały jednak w  czasie, kiedy ani w  doktrynie ani w  orzecznictwie termin „sposób 
użytkowania ziemi” nie miał bliżej ustalonego znaczenia. Istniały wtedy jedynie trzy wy-
roki (NSA oz. we Wrocławiu z  dnia 3 marca 1998r., sygn. akt II SA/Wr 895/97; NSA 
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listycznym i jakie ma w nim znaczenie. W doktrynie prawa ochrony środowiska 
podniesiono wręcz, że do prawidłowego rozumienia i stosowania tej szczególnej 
dziedziny regulacji niezbędna jest odpowiednia wiedza specjalistyczna55.

Termin zmiany „sposobu użytkowania ziemi” w literaturze specjalistycznej 
(z zakresu ochrony przyrody i nauk przyrodniczych) odnosi się najczęściej do 
zmian zachodzących w szacie roślinnej na skutek różnego rodzaju lub różnej in-
tensywności użytkowania ziemi56. Na szczególną uwagę zasługuje pogląd Z. F. Po-
ławskiego, który pozwolę sobie przytoczyć dosłownie: „Współczesne przemiany 
środowiska przyrodniczego Polski zachodzą zarówno z przyczyn naturalnych, jak 
i są wywołane działalnością człowieka. Znajduje to swoje odbicie między innymi 
w przemianach form pokrycia i sposobie użytkowania ziemi. Termin »pokrycie te-
renu« jest utożsamiany z wymiarem biofi zycznym danego fragmentu powierzchni 
ziemi i jest odnoszony do fi zycznego opisu przestrzeni ziemi, czyli jego fi zycznych 
właściwości. Opis taki może obejmować wiele aspektów. Najczęściej wskazuje, 

oz. w  Krakowie z  24 września 1999, sygn. akt SA/Kr 809/97 oraz WSA w  Lublinie 
z  dnia 21 czerwca 2007  r., sygn. akt II SA/Lu 345/07, CBOSA), w  których uzasadnie-
niach wskazywano, że „Wszelka działalność budowlana z  istoty swej powoduje określone 
trwałe lub nietrwałe zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi oraz w stanie i sposobie 
użytkowania gruntów. Zmianę taką powoduje również czynność utwardzenia powierzchni 
gruntu przez nałożenie na nią warstwy betonu, czy warstwy kamienno-żużlowej związanej 
cementem”. Jakkolwiek z poglądem tym należy się w pełni zgodzić, ponieważ działalność 
budowlana wiąże się praktycznie zawsze z  faktyczną zmianą „sposobu użytkowania zie-
mi”, to należy zaznaczyć, że podobnie jak w  przytaczanych wcześniej wyrokach, brakuje 
w  nich szerszej argumentacji dla takiego stwierdzenia. Wydaje się zatem, że sądy admi-
nistracyjne w Polsce miały i niestety nadal mają tendencję do autorytatywnego określania 
znaczenia pojęć używanych w  językach specjalistycznych bez szerszej analizy i  argumen-
tacji. NSA i  WSA w  Warszawie powinny zatem odnieść się do tych wyroków oraz usta-
lić, czy termin „sposób użytkowania ziemi” ma znaczenie specjalne, popierające zapadłe 
w nich stwierdzenia.

55 Zob. M. Górski, Wpływ nauk przyrodniczych i  technicznych na treść, interpretację i  stoso-
wanie norm prawa administracyjnego (na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochro-
ny środowiska), [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicz-
nej, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2010, s. 3-16.

56 Zob. A.  Richling, J.  Solon, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994, 
s.  105; E.  Regulska, Ocena środowiska przyrodniczego krajobrazów z  zastosowaniem 
wskaźników faunistycznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom 21, Lublin 2008, s.  93-
205; E.  Nowocień, B.  Podolski, R.  Wawer, Zmiany użytkowania gruntów zlewni potoku 
Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS na podstawie wieloletniego moni-
toringu (Changes in the land use within the Grodarz stream drainage basin with utiliza-
tion of aerial ortophotomaps and GIS methods in monitoring), Regionalny Monitoring Śro-
dowiska Przyrodniczego nr  4, Kielce 2003, s.  75–78; S.  Krysiak, Współczesne przemiany 
użytkowania ziemi w  Polsce Środkowej, [w:] Długookresowe przemiany krajobrazu Polski 
w  wyniku zmian klimatu i  użytkowania ziemi, M.  Gutra-Korycka, A.  Kedziora, L.  Star-
kel, L. Ryszkowski (red.), Poznań 2006, s. 49-63; E. Roo-Zielińska, J. Solon, M. Degórski, 
Ocena stanu i  przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobo-
tanicznych, krajobrazowych i  glebowych, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodaro-
wania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa 2007, s. 210-216.
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że dany obszar jest zajęty przez roślinność (trawy, krzewy, drzewa, uprawy), albo 
pokrywają go odkryte powierzchnie gleby (piaski, wydmy, wychodnie skalne), lub 
na jego powierzchni występuje woda (stawy, jeziora, morza). Może też oznaczać, 
że to, co znajduje się na powierzchni danego terenu, jest efektem działalności 
człowieka, np. budynki czy drogi. Natomiast termin »użytkowanie ziemi« bywa 
najczęściej odnoszony do wymiaru funkcjonalnego i utożsamiany z opisem tej 
samej powierzchni, ale w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Użytkowanie zie-
mi jest traktowane jako cel przeznaczenia ziemi, można je zatem rozumieć jako 
wynik pewnego świadomego, racjonalnego bądź nie, działania człowieka odno-
szącego się do danego obszaru. Tak więc użytkowanie ziemi jest wypadkową 
połączenia pokrycia terenu z wykorzystaniem terenu”57. Podobnie stwierdzają 
E. Roo-Zielińska, J. Solon i M. Degórski „W najszerszym ujęciu zmiany użytko-
wania ziemi (w tym także procesy regeneracji i degeneracji ekosystemów i ich 
kompleksów) obejmują dwa odmienne procesy, wymagające różnych sposobów 
oceny. Pierwszy dotyczy przestrzennych zmian pokrycia terenu różnymi typami 
użytkowania, drugi zaś wiąże się ze zmianą sposobu i intensywności użytkowania 
w ramach tej samej formy pokrycia ziemi”58. Z kolei A. Ciołkosz, i Z.F. Poławski 
do zmian „sposobów użytkowania ziemi” zaliczają wprost przekształcanie łąk 
i pastwisk w grunty orne oraz zajmowanie wszystkich wcześniej wymienionych 
rodzajów gruntów przez osadnictwo i przemysł59. J. Makowski jako przykład 
zmiany „sposobu użytkowania ziemi” podaje zakładanie plantacji60.

Przenosząc wcześniejsze wywody na grunt normatywny, stwierdzić należy, 
że termin „sposób użytkowania ziemi” nie powinien być zawężany do pojęcia 
„przeznaczenia gruntu rolnego” jakim operuje u.o.g.r.l. Powinien on być raczej 
utożsamiany z formą lub rodzajem użytkowania, które najpełniej odzwiercied-
lane są poprzez rodzaje użytków gruntowych (np. grunty orne, sady, łąki trwałe, 
pastwiska trwałe, użytki rolne zabudowane) oraz rodzaje budynków (mieszkal-
ne, szpitalne, oświaty, nauki, kultury, gospodarcze dla rolnictwa) wykazywane 

57 Z.  F Poławski, Zmiany powierzchni i  przestrzennego rozmieszczenia lasów w  Polsce w  II 
połowie XX wieku, Leśne Prace Badawcze, Warszawa 2006, nr 3, s. 57-70 oraz cytowana 
tam literatura. Przykładowo pokrycie stanowi roślinność zielna i trawiasta wykorzystywana 
poprzez koszenie użytków na siano (rodzaj użytku – łąka) lub poprzez wypas zwierząt go-
spodarskich (rodzaj użytku – pastwisko).

58 E. Roo-Zielińska, J. Solon, M. Degórski, Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrod-
niczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i  glebowych, Instytut 
Geografi i i  Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa 2007, 
s. 37-39.

59 A. Ciołkosz, Z.F. Poławski, Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wie-
ku, Przegląd Geografi czny, 78 (2), Warszawa 2006, s. 186.

60 Zob. J. Makowski, Geografi a regionalna świata, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
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w ewidencji gruntów i budynków61. Klasyfi kacją stosowaną w ewidencji gruntów 
i budynków można posługiwać się jedynie posiłkowo, gdyż także do niej nie od-
syła żaden z przepisów u.o.p. Wydaje się jednak, że na gruncie celów u.o.p. jest 
ona szczególnie przydatna, gdyż z jednej strony uwzględnia w znacznym stopniu 
zróżnicowanie pokrycia i użytkowania powierzchni ziemi występujące na danym 
obszarze, z drugiej strony oparta została w oparciu o cechy fi zjonomiczne fak-
tycznie występujące w terenie, od których zachowania zależy utrzymanie przed-
miotu ochrony jaki stanowią fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego62. 
„Przeznaczenie gruntu” stanowi natomiast pojęcie sztucznie ukształtowane przez 
prawodawcę, oparte przede wszystkim na celu działalności rolniczej lub leśnej. 
Nie uwzględnia ono cech fi zjonomicznych terenu (pokrycia)63. Z tego względu 
jest zupełnie nie przydatne dla zapewnienia ochrony celów tworzenia obiekto-
wych form ochrony przyrody, takich jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, czy 
użytki ekologiczne.

Wskazać także należy, że do podobnych wniosków prowadzi wykładnia gra-
matyczna terminu „sposób użytkowania ziemi”. Według Słownika współczesnego 
języka polskiego pojęcie „ziemia” oznacza przede wszystkim wierzchnią warstwę 
skorupy ziemskiej; grunt i glebę64. Z kolei słowo „sposób” oznacza konkretną 

61 Zob. § 65 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001  r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa w  sprawie ewidencji gruntów i  budynków (Dz.U.  z  2001 Nr 38 poz. 454 ze 
zm.) oraz pkt 22 załącznika nr 4 do tego aktu.

62 Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów stanowił będzie zatem szczególnie wartościo-
wy materiał dowodowy w  tego rodzaju sprawach, jednakże nie będzie mógł wiązać orga-
nu administracji, który zobowiązany będzie do dokonania jego swobodnej oceny zgodnie 
z art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 267 dalej jako ustawa k.p.a.

63 Przykładowo w  ramach „rolnego przeznaczenia gruntu” w  terenie może występować za-
równo monokulturowy grunt orny, sad, łąka, czy zabudowa zagrodowa; możliwe są też do-
wolne zmiany pomiędzy tymi typami pokrycia i  wykorzystania terenu. Zostały one zatem 
zaliczone do jednej kategorii w sposób sztuczny wyłącznie na potrzeby ilościowej ochrony 
gruntów rolnych i  leśnych.

64 Tom II, Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 1998, s.  653. Pojęcie „ziemia” powinno być 
zatem utożsamiane raczej z  „powierzchnią ziemi” (oraz powszechną jej ochroną nieza-
leżnie od jej rodzaju), której defi nicję trafnie określił ustawodawca w  art. 3 pkt  25 usta-
wy p.o.ś. Zgodnie z  tym przepisem poprzez „powierzchnię ziemi” rozumie się naturalne 
ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływa-
nia człowieka, z  tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z  części 
mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i  organizmów, obejmującą wierzchnią 
warstwę gleby i  podglebie. Defi nicje legalne zawarte w  ww. ustawie mogą być przeno-
szone na grunt innych ustaw z  zakresu prawa ochrony środowiska, ponieważ wyznacza 
ona pewne ogólne zasady oraz ustanawia pewne wspólne instytucje ochrony środowiska, 
w  tym defi nicje pojęć (stanowi swego rodzaju „konstytucję” nowej gałęzi prawa), co pod-
kreśla się w doktrynie prawa (zob. J.  Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Pod-
ręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, s.  519-524; K.  Gruszecki, Prawo 
ochrony środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 13) i wyni-
ka bezpośrednio z Działu I określającego jej zakres obowiązywania.
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określoną metodę, formę lub tryb wykonania65, natomiast „użytkowanie” ozna-
cza prawo pozwalające na użytkowanie i czerpanie korzyści z rzeczy, praw in-
nych przy zachowaniu ich w stanie niezmienionym66. Pojęcie „grunt” natomiast 
oznacza najczęściej pewną powierzchnię ziemską stanowiącą odrębny przed-
miot własności, stanowi rodzaj nieruchomości (tzw. nieruchomość gruntową). 
W tym też znaczeniu bardzo często używane jest w przepisach różnych ustaw67. 
W wymiarze przyrodniczym używane jest znacznie rzadziej, w przeciwieństwie 
do pojęcia „ziemia”.

Dokonując wykładni przepisów zawierających ograniczenia obowiązujące 
na obszarze formy ochrony przyrody nie można pominąć jej ustawowej defi ni-
cji. Zaprezentowany powyżej sposób rozumienia pojęcia „sposobu użytkowa-
nia ziemi” wskazuje bowiem, że ochrona obiektowa charakteryzuje się typowo 
konserwatorskim typem ochrony oraz bardzo surowym reżimem prawnym, jaki 
może zostać wprowadzony w stosunku do tego rodzaju form ochrony przyrody. 
Na powyższe wyraźnie wskazuje się w doktrynie prawa68. Należy zatem wyjaś-
nić dlaczego w stosunku do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą zostać 
wprowadzone, aż tak daleko idące ograniczenia w użytkowaniu ziemi lub wy-
korzystaniu zasobów występujących na jego obszarze.

Zgodnie z art. 43 u.o.p. „Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmen-
ty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na 
ich walory widokowe lub estetyczne”. „Krajobraz to fragment przestrzeni przy-
rodniczej, wraz ze wszystkimi utrwalonymi na powierzchni Ziemi przejawami 
działalności człowieka69. Przestrzenny wymiar krajobrazu określają cechy struk-
turalne wszystkich jego komponentów przyrodniczych i antropogenicznych oraz 
ich wzajemne relacje funkcjonalno-przestrzenne. Krajobraz jest wysoce złożonym 
systemem hierarchicznie zorganizowanych i funkcjonalnie powiązanych struktur 

65 Słownik współczesnego języka polskiego, Reader’s Digest Przegląd, Tom II, Warszawa 1998, 
s. 340.

66 Słownik współczesnego języka polskiego, Reader’s Digest Przegląd, Tom II, Warszawa 1998, 
s. 492.

67 Np. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 ze zm.; ustawy z  dnia 26 marca 1982  r. o  scalaniu i  wymianie grun-
tów t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.; ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa t.j. Dz.U.  z  2012  r. poz. 
1187 ze zm.; ustawy z  dnia 17 maja 1989  r. – Prawo geodezyjne i  kartografi czne t.j. 
Dz.U.  z  2010  r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.; ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks 
cywilny t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, czy też właśnie u.o.g.r.l.

68 W.  Radecki, Ustawa o  ochronie przyrody. Komentarz, Wydawnictwo Diffi  n, Warszawa 
2008, s.  168-169; S.  Moczko-Wdowczyk, Kierunki ochrony przyrody. Rozdz. 6. [w:] Te-
oretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, W.  Radecki (red.), Wydawnictwo Prawa 
Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 158-162.

69 Skoro krajobraz stanowi fragment przestrzeni to fragment krajobrazu będzie stanowił 
mniejszą jednostkę danego typu krajobrazu (komentarz – M. B.).
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abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych. Tworzy go mozaika ekosystemów 
i rozmieszczonych wśród nich struktur antropogenicznych, silnie wzajemnie na 
siebie oddziaływujących, a w efekcie – zmieniających swą strukturę i funkcjono-
wanie w czasie i przestrzeni”70. Ochroną poprzez ustanowienie zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego obejmuje się zatem określony wycinek, fragment krajobrazu 
o określonych walorach przyrodniczych i kulturowych. Obejmuje on zawężony 
fragment ochrony w celu objęcia ochroną specyfi cznych jego walorów. Celem 
ustanowienia tej formy ochrony jest położenie szczególnego nacisku na ochronę 
danych fragmentów krajobrazu i ich walorów, w przeciwieństwie do parku kra-
jobrazowego, który obejmuje pewien zasługujący na ochronę obszar, chroniony 
ze względu na występowanie na nim określonych wartości71. Park krajobrazowy 
stanowi zatem większy obszar o bardziej rozproszonych i zróżnicowanych war-
tościach, a nawet różnych typach krajobrazu (obejmuje swoim zasięgiem różne 
krajobrazy, a nie jedynie fragment krajobrazu określonego rodzaju).

Porównując defi nicje tych form ochrony przyrody posłużę się szeroko roz-
powszechnionym w literaturze przedmiotu modelem ujmowania struktury kra-
jobrazu: „płat – korytarz – matryca (tło)”, przyjmując defi nicje tych elementów 
za M. Pietrzakiem72. „W ujęciu tym podstawowymi elementami strukturalnymi 
(a właściwie strukturalnofunkcjonalnymi) krajobrazu, traktowanego jako różno-
rodny fragment powierzchni ziemi złożony ze skupienia wzajemnie oddziałują-
cych ekosystemów, są właśnie matryce, płaty i korytarze, których układ prze-
strzenny tworzy tzw. mozaikę krajobrazową. Matryce to – zdaniem cytowanych 
autorów – najbardziej rozległe, relatywnie duże, zwarte i najsilniej powiązane 
elementy krajobrazu, stanowiące jego tło, będące elementami dominującymi 
powierzchniowo i odgrywającymi główną rolę w funkcjonowaniu i dynamice 
krajobrazu. Podstawą ich identyfi kacji jest właśnie dominacja powierzchniowa, 
zwartość i kontrola nad dynamiką. Przykładami mogą być tu obszary monokultur 
uprawnych; rozległe wysoczyzny gliniaste z jednolitym typem użytkowania, czy 

70 R.  Andrzejewski, T.  J.  Chmielewski, Zarys teorii struktury i  funkcjonowania przestrze-
ni przyrodniczej, [w:] Płaty i  korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości 
i ograniczenia koncepcji, A. Ciszewska (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom 14, War-
szawa 2004, s. 23.

71 Zob. S. Moczko-Wdowczyk, Kierunki ochrony przyrody. Rozdz. 6. [w:] Teoretyczne podsta-
wy prawa ochrony przyrody, W. Radecki (red.), Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 
Wrocław 2006, s. 158.

72 M.  Pietrzak, Matryce, płaty i  korytarze jako operacyjne jednostki terytorialne – możliwo-
ści i  ograniczenia. [w:] Płaty i  korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości 
i ograniczenia koncepcji, A. Ciszewska (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom 14, War-
szawa 2004, s.  45-51 oraz cytowana tam literatura. Na potrzeby niniejszej opracowania, 
autor przyjął tą koncepcję struktury krajobrazu, gdyż jego zdaniem na jej podstawie w sto-
sunkowo najprostszy i  najbardziej obrazowy sposób można wyjaśnić różnice w  wielkości 
powierzchni pomiędzy obiektowymi a obszarowymi formami ochrony przyrody, nie operu-
jąc konkretnymi wartościami liczbowymi.
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też duże kompleksy leśne. Płaty to nie linijne elementy strukturalne krajobrazu, 
różniące się typem, wielkością, kształtem, charakterem granic i różnorodnością 
od elementów sąsiadujących. Stanowią one subdominujące powierzchniowo 
lub występujące rzadziej a nawet okazjonalnie plamy, wypełniające matryce i im 
podporządkowane, często decydując jednak o ich specyfi ce (np. »oczko« polo-
dowcowe na wysoczyźnie, kępa drzew w krajobrazie rolniczym, wioska o zwar-
tej zabudowie). W ujęciu genetycznym płaty mogą być reliktowe, regenerowane 
i  introdukowane, a także powstawać jako efekt zróżnicowania warunków śro-
dowiskowych lub zaburzeń w krajobrazie. Za korytarze natomiast uznaje się 
elementy stosunkowo »wąskie«, linijne lub pasmowe, różniące się od obszarów 
przylegających po obu stronach i przebiegające wśród matryc i płatów. Powiązany 
system korytarzy tworzy w krajobrazie sieć”73. W takim ujęciu struktury krajo-
brazu, w granicach parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu 
będzie można wyróżnić wiele matryc (np. rozległe dominujące obszary leśne, 
łąkowe, uprawne, zurbanizowane itp.), natomiast granice zespołu przyrodniczo-
-krajobrazowego zostaną ograniczone do zaledwie fragmentu jednej matrycy 
(jednego typu krajobrazu). Z powyższego wynika, że zespół będzie stanowił ob-
szar od kilku do kilkudziesięciu razy mniejszy, niż park krajobrazowy, czy obszar 
chronionego krajobrazu, ale o bardziej jednorodnym przedmiocie ochrony, któ-
rego utrzymanie wymaga wprowadzenia bardziej restrykcyjnych w swej istocie 
i treści ograniczeń i zakazów74.

Z powyżej przedstawionego porównania defi nicji parku krajobrazowego i ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego oraz zakazów jakie może wprowadzić na ich 
obszarach prawodawca lokalny75 wynika, że m. in. poprzez takie zróżnicowanie 

73 M.  Pietrzak, Matryce, płaty i  korytarze jako operacyjne jednostki terytorialne – możliwo-
ści i  ograniczenia. [w:] Płaty i  korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości 
i ograniczenia koncepcji, A. Ciszewska (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom 14, War-
szawa 2004, s. 47-48 oraz cytowana tam literatura.

74 Na obszarze m. in. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub jego części rada gminy może 
wprowadzić zakazy omawiane w  niniejszym opracowaniu. Odpowiedników tych zakazów 
nie ma w  katalogach zakazów, dotyczących odpowiednio parku krajobrazowego i  obsza-
ru chronionego krajobrazu (zob. art.  17 ust. 1 i  art. 24 ust. 1 u.o.p.), co oznacza, że for-
my te charakteryzują się mniejszym reżimem ochronnym, niż formy obiektowe (np. użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). Najsurowszym jednak reżimem ochron-
nym charakteryzują się parki narodowe i rezerwaty przyrody, na obszarach których z mocy 
u.o.p. obowiązują najsurowsze zakazy, wykluczające nawet dotychczasowy sposób użytko-
wania ziemi (zob. art. 15 ust. 1 pkt 6 u.o.p.) tym samym niezasadne jest stanowisko NSA 
zawarte w  krytykowanych wyrokach (tak też wyrok z  dnia 30 lipca 2010  r. sygn. akt II 
OSK 1053/10, LEX nr  694431), że wykładnia przeprowadzona przez organy powoduje 
zrównanie ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego z  parkami narodowymi i  rezer-
watami przyrody.

75 W przypadku parku krajobrazowego sejmik województwa (art. 16 ust. 2 w związku z art. 
17 ust. 1 u.o.p.) po uzgodnieniu z  regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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ustawodawca starał się realizować konstytucyjną zasadę proporcjonalności76, 
wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP77. Zasadę tą ustawodawca realizuje 
także poprzez same konstrukcje delegacji ustawowych78, stanowiących podstawę 
do wprowadzenia ograniczeń (zakazów), które organ ustanawiający może wpro-
wadzić na całym obszarze formy ochrony przyrody lub jego części, kierując się 
jednocześnie potrzebą ochrony (w parku krajobrazowym) albo „właściwością” 
zakazów (w zespole przyrodniczo-krajobrazowym)79. Z natury wielkoobszarowa 
forma ochrony krajobrazu jaką stanowi park krajobrazowy charakteryzuje się 
zdecydowanie łagodniejszym reżimem ochronnym, niż zespół przyrodniczo-
-krajobrazowy – forma obiektowa, z natury stanowiąca obszar stosunkowo mały. 
Należałoby się zatem zastanowić, czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jeziora 
Rzeckiego” funkcjonujący na podstawie rozporządzenia Nr 54 mieści się w ogól-

76 Poprzez określenie „górnej granicy” ograniczeń jakie organy stanowiące omawiane formy 
ochrony mogą na ich obszarach wprowadzać (zob. W.  Radecki, Ustawa o  ochronie przy-
rody. Komentarz, Wydawnictwo Diffi  n, Warszawa 2008, s.  109, 136, 168). Jak się wy-
daje owa „górna granica” w  formach ochrony przyrody, w  których główny cel utworzenia 
stanowi ochrona wartości krajobrazowych, została określona znacznie szerzej (dopuszcza 
znacznie większe ograniczenia) w  formach przestrzennie małych (stanowiących zaledwie 
fragment krajobrazu), niż w  formach przestrzennie dużych (stanowiących układy o  wielu 
typach różnych krajobrazów).

77 Z  dnia 2 kwietnia 1997  r., Dz.U.  z  1997  r., Nr 78, poz. 483 ze zm., powoływana dalej 
jako Konstytucja).

78 Zob. art. 16 ust. 2 i art. 44 ust. 2 u.o.p.
79 Można się zastanowić, czy takie określenie kryteriów wprowadzania zakazów zgodne jest 

z  konstytucyjnymi kryteriami zasady proporcjonalności, na którą składają się trzy wy-
mogi: przydatności (odpowiedniości, właściwości), konieczności i  proporcjonalności sen-
su stricto (zob. J.  Zakolska, Zasada proporcjonalności w  orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s.  9-31; L.  Garlicki, Komentarz do 
art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, Wydawnictwo Sej-
mowe, Warszawa 2003, s.  1-31; K.  Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w  sferę 
praw człowieka w Konstytucji RP, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999, s.  150-167). 
W orzecznictwie sądowoadminstracyjnym bowiem powstał problem czy kontrola aktu pra-
wa miejscowego ogranicza się do zbadania jego zgodności z ustawą. Zdaniem NSA „Oce-
na zaskarżonej uchwały pod kątem jej zgodności z u.o.p. nie wyczerpuje zakresu kontroli, 
którą winien przeprowadzić Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nawet jeśli istniały podsta-
wy faktyczne i prawne do ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego we wska-
zanych w  uchwale granicach, to obowiązkiem Sądu jest dokonanie kontroli zaskarżonej 
uchwały pod kątem jej zgodności z Konstytucją. W odniesieniu do aktów prawa miejsco-
wego, dokonujący ich kontroli sąd administracyjny, spełnia bowiem w  istocie rolę podob-
ną do Trybunału Konstytucyjnego...W  przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny powinien ocenić, czy konieczność ochrony fragmentów krajobrazu naturalnego 
i  kulturowego ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne, uzasadnia ogranicze-
nie przysługującego skarżącym prawa własności. Wojewódzki Sąd Administracyjny powi-
nien ocenić, tak jak domagali się tego skarżący, czy możliwe jest pogodzenie konieczności 
ochrony interesu społecznego, jakim jest ochrona przyrody z  koniecznością ochrony inte-
resu prywatnego, jakim jest prawo zabudowy ich nieruchomości, poprzez pozostawienie 
w zespole przyrodniczo – krajobrazowym tylko części należących do nich nieruchomości.” 
(wyrok z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt II OSK 1053/10, LEX nr 694431.).
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nej defi nicji zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub czy prawodawca lokalny 
wprowadził zakazy, nie naruszając delegacji ustawowej lub konstytucyjnej zasady 
proporcjonalności. Z załącznika Nr 1 do tego rozporządzenia wynika, że formę 
tą stanowi część jeziora „Rzeckiego” oraz fragment obszaru do tej części przy-
ległego80. Wydaje się zatem, że kryterium fragmentu krajobrazu zostało w tym 
przypadku spełnione81. Obszar ten obejmuje różne rodzaje użytków (grunty orne, 

80 Wojewoda nie określił w  § 1 powierzchni obszaru objętego ochroną. Wg wyliczeń autora 
powierzchnia ta wynosi ok. 200 ha.

81 Por. rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.: Nr 26 
w  sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rzeka Babant i  Jezioro Białe” (Dz.Urz.
Woj.Warm.-Maz. Nr 122, poz. 1700) oraz Nr 23 w  sprawie zespołu przyrodniczo-kra-
jobrazowego „Jeziora Sorkwickie” (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 122, poz. 1697). W  oby-
dwóch przypadkach wojewoda objął ochroną wiele typów krajobrazów (składających się 
z bardzo wielu fragmentów krajobrazu) zajmujących bardzo dużą powierzchnię (odpowied-
nio 12458 ha i  4460 ha). Na załącznikach grafi cznych Nr 1 do tych rozporządzeń moż-
na zaobserwować wiele matryc w postaci obszarów leśnych, wodnych, otwartych (np. łąk, 
gruntów ornych, pastwisk), zabudowanych (w  postaci całych miejscowości np. Jeleniowo, 
Maradki). Obszary te spełniają raczej kryteria do objęcia ich ochroną poprzez utworzenie 
na ich terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu (por. powierzch-
nię tych form np. w  opracowaniach G.  Rąkowskiego (red.) Parki krajobrazowe w  Polsce, 
Wydawnictwo IOŚ, Warszawa 2004; M. Walczak, J. Radziejowskiego, M. Smogorzewskiej, 
Obszary chronione w Polsce, Wydawnictwo IOŚ, Warszawa 2001). Taki wniosek zdaje się 
także wspierać fakt, że obecnie jedynym organem kompetentnym do utworzenia zespo-
łu jest rada gminy. Tymczasem obszary dwóch analizowanych zespołów obejmują swoimi 
granicami tereny, odpowiednio 5 i  4 gmin (3  i  2 powiatów!). W  tym przypadku wyraźnie 
widać, że prawodawca lokalny znacząco wykroczył poza granice ustawowej defi nicji zespo-
łu przyrodniczo-krajobrazowego (tym samym delegacji ustawowej). W ten sposób naruszył 
także konstytucyjną zasadę proporcjonalności poprzez wprowadzenie zbyt restrykcyjnych 
zakazów tam gdzie nie wynika to z  konieczności ochrony najcenniejszych wartości przy-
rodniczych. W  takim przypadku sąd administracyjny kontrolując legalność postanowienia 
lub decyzji opartych na takim przepisie powinien odmówić zastosowania ich podstawy, 
gdyż tylko w  takim przypadku organ administracji będzie mógł odmówić zastosowania 
przepisu prawa rangi podustawowej, niezgodnego z  ustawą i  Konstytucją – będzie zwią-
zany oceną prawną sądu zgodnie z  art. 153 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2002  r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., da-
lej jako ustawa p.p.s.a. (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 października 2007 r. sygn. 
akt IV SA/Wa 1399/07, LEX nr  392581). Natomiast wykładnia zakazu zmiany „sposo-
bu użytkowania ziemi” zaprezentowana w krytykowanych wyrokach NSA oraz Sądu I  in-
stancji nie rozwiązuje problemu uzupełniania i  rozwoju m. in. zabudowy mieszkaniowej, 
letniskowej i  usługowej w  miejscowościach znajdujących się w  granicach tych zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych. W  jej świetle w  ich granicach, na niezabudowanych grun-
tach rolnych, będzie możliwe realizowanie jedynie zabudowy związanej z  prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego (tylko taka zabudowa nie spowoduje zmiany „przeznaczenia gruntu 
rolnego”), gdyż wojewoda wprowadził zakazy praktycznie na całych obszarach tych form. 
Na marginesie należy także wskazać, że taka wykładnia tego zakazu będzie zupełnie nie-
odpowiednia w  przypadku małych obszarów, np. użytków ekologicznych (por. powierzch-
nię tych form np. w  opracowaniu M.  Walczak, J.  Radziejowskiego, M.  Smogorzewskiej, 
Obszary chronione w  Polsce, Wydawnictwo IOŚ, Warszawa 2001), gdyż zakaz w  takim 
przypadku nie zapewni ochrony celów ich utworzenia (będzie np. możliwe zaoranie łąki). 
Organ administracji natomiast nie może dokonywać różnej wykładni tego samego przepi-
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łąki, pastwiska, nieużytki, pojedyncza zabudowa). Wojewoda wprowadził nato-
miast praktycznie wszystkie zakazy wymienione w art. 45 ust. 1 u.o.p. na całym 
obszarze zespołu. Trudno natomiast sobie wyobrazić, by np. zakazy uszkadzania 
i przekształcania obszaru (pkt 1), uszkadzania i zanieczyszczenia gleby (pkt 3)82, 
czy zmiany „sposobu użytkowania ziemi” (pkt 7), miały być właściwe dla ochro-
ny całego, w dużej mierze zróżnicowanego obszaru. Zakaz ten w odróżnieniu od 
zakazu zmiany „sposobu użytkowania ziemi” ma charakter statyczny tzn. dotyczy 
jedynie działań, nie dotyczy natomiast zaniechań adresata normy. Przykładowo 
dla ochrony nieużytków (np. stanowiących tereny bagienne) właściwy będzie 
zakaz „przekształcania”, natomiast dla ochrony łąk lub pastwisk zakaz zmiany 
„sposobu użytkowania ziemi”. Te dwa ostatnie użytki będą bowiem wymagały 
ciągłości ekstensywnego użytkowania, zaniechanie działań doprowadzi natomiast 
do sukcesji roślinnej i zarośnięcia łąki lub pastwiska (ich przekształcenia w zaro-
śla, zadrzewienia lub las). Podobnie w zakazie wymienionym w pkt 3 mowa jest 
o uszkadzaniu gleby83 (w obszarze lub jego części). Za uszkodzenia gleby przyjmu-
je się w literaturze specjalistycznej „wszelkie naruszenia i zmiany jej wierzchniej 
warstwy, obejmujące pośrednio zranienia i niszczenie korzeni drzew oraz roślin 
runa”84. Najczęściej wyróżnia się dwie formy uszkodzeń: ścięcie pokrywy glebo-
wej i ubicia gleby85. Skoro ustawodawca daje możliwość wprowadzenia zakazu 
uszkadzania to tym bardziej należy uznać, że nie można po jego wprowadzeniu 

su ustawowego w zależności od formy ochrony, w jakiej on został wprowadzony. Takie po-
dejście byłoby wyraźnie sprzeczne z zasadą państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), zasadą 
praworządności (art. 7 Konstytucji) oraz zasadą równości (art. 32 Konstytucji).

82 Należy wskazać, że w  istocie rzeczy w  ww. paragrafi e zawarte są dwa niezależne ograni-
czenia, w tym zakaz uszkadzania gleby. Spójnik „i” ma bowiem w tym przypadku znacze-
nie enumeracyjne, dla wyliczenia okoliczności, które mogą funkcjonować z  osobna, bez 
warunku współistnienia (por Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 2002, s. 86).

83 Jest to także pojęcie, które nie posiada defi nicji legalnej oraz nie zostało zdefi niowane 
w  języku prawniczym. Orzecznictwo WSA w Warszawie przeszło natomiast w  tym zakre-
sie swoistą ewolucję. W pierwszych wyrokach Sąd ten wskazywał, że realizacja zabudowy 
na niezabudowanym gruncie rolnym (np. łące) nie spowoduje jego naruszenia, jednak bez 
podania żadnej argumentacji (np. wyrok z  dnia 25 stycznia 2013  r., sygn. akt IV SA/Wa 
2125/12 CBOSA). Następnie wskazał, że w  przepisie, który go wprowadza użyto spójni-
ka „i”, a  zatem jednocześnie musi dojść do zanieczyszczenia gleby (np. wyrok z  dnia 25 
stycznia 2013  r., sygn. akt IV SA/Wa 2016/12 CBOSA). Z  kolei w  ostatnich stwierdza, 
że w  takim przypadku dojdzie do naruszenia tego zakazu (np. wyrok z dnia 28 listopada 
2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2069/13), nie odnosząc się jednocześnie do dyrektywy języ-
ka specjalistycznego.

84 R.  Suwała, Uszkodzenia drzew i  gleby przy pozyskiwaniu drewna w  wybranych rębniach 
złożonych na terenach nizinnych, Prace Inst. Bad. Leś., Seria A, 1 (949), Warszawa 2003, 
s. 29.

85 J.  M.  Sowa, D.  Kulak, Charakterystyka uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby pod-
czas zrywki drewna ciągnikami rolniczymi w  trzebieżowych drzewostanach sosnowych, In-
żynieria Rolnicza, 1 (99), 2008, s. 354.
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na danym obszarze prowadzić działań prowadzących do zniszczenia gleby (np. 
prac ziemnych związanych z posadowieniem obiektu budowlanego, gdyż dopro-
wadzą one w tym miejscu do zniszczenia gleby). W przeciwnym wypadku wpro-
wadzenie zakazu uszkadzania gleby byłoby bez sensu, skoro można byłoby ją 
zniszczyć. Na korzyść takiego rozumowania świadczy także reguła argumentum 
a minori ad maius (wnioskowanie z mniejszego na większe). Przykładowo „Jeże-
li zakazane jest deptanie trawy, to tym bardziej zakazane jest łamanie krzewów 
i drzew”86. Ponadto należy zaznaczyć, że „zniszczenie polega na takim uszkodze-
niu, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego nie jest w ogóle możliwe”87. 
Zakaz uszkadzania gleby powinien jednak być wprowadzany jedynie tam, gdzie 
zaistnieje konieczność ochrony szczególnych obiektów np. stanowisk gatunków 
roślin podlegających ochronie, bądź gatunków rzadkich lub zagrożonych wygi-
nięciem. Zakaz ten będzie zatem właściwy przede wszystkim dla użytków ekolo-
gicznych88, ewentualnie części obszarów zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 
stanowiących takie tereny. Z powyższego wynika, że wojewoda w zasadzie prze-
pisał89 zakazy wymienione w katalogu ustawowym, nie przeanalizował natomiast 
czy one wszystkie są właściwe90 dla ochrony konkretnych wartości przyrodni-

86 L.  Morawski, Zasady wykładni prawa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006, 
s. 220.

87 W. Radecki, Zniszczenie w znacznych rozmiarach oraz istotna szkoda w znamionach prze-
stępstw przyrodniczych z  art. 181 i  187 Kodeksu karnego, [w:] Prawo ochrony przyrody. 
Stan obecny, problemy, perspektywy, D.  Kopeć, N.  Ratajczyk (red.), Towarzystwo Przyrod-
ników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2008, s. 60, zob. także wyrok SN z dnia 24 czerwca 1993 r., 
sygn. akt III KRN 98/93, OSNKW 1993/9-10/64 dotyczący zniszczenia zabytku.

88 Zgodnie z  art. 42 u.o.p. „Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości 
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i  śródleśne oczka wodne, kępy drzew i  krzewów, bagna, tor-
fowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skar-
py, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i  grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego 
przebywania”.

89 Dużo trudniejsze będzie dokonanie takiej oceny w  przypadku wielkoobszarowych form 
ochrony przyrody (parku krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu), gdyż 
w  ich przypadku znacznie częściej może wystąpić sytuacja, w  której wszystkie zakazy 
będą wynikały z potrzeb ochrony przyrody.

90 Autor nie analizuje bliżej zgodności delegacji ustawowej do utworzenia zespołu przyrod-
niczo-krajobrazowego z  art. 31 ust. 3 Konstytucji. W  jego ocenie organ wprowadzający 
zakazy w  obiektowej formie ochrony przyrody powinien kierować się wszystkimi trzema 
kryteriami zasady proporcjonalności, jeżeli ich wprowadzenie będzie powodowało ograni-
czenia konstytucyjnie chronionego prawa lub wolności (w  tym przypadku prawa własno-
ści). Analiza zasady proporcjonalności w odniesieniu do prawa ochrony przyrody wymaga 
jednak odrębnego i szczegółowego opracowania (zob. M. Borowiak, Natura 2000 a zasada 
proporcjonalności, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w  Polsce A.  Kaźmier-
ska-Patrzyczna, M. A. Król (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 
Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 65-83; M. Borowiak, A System of Special Ecological Areas 
in Poland. The Proportionality Principle Outlined, [w:] European Environmental Law in the 
EU Member States. An overview of Implementation Eff ectiveness, M.  Rudnicki, I.  Wereś-
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czych zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jeziora Rzeckiego”91. Tym samym 
pomimo, że organ ten działał w granicach przyznanych mu kompetencji, nadużył 
prawa, ponieważ wprowadził zakazy niezgodnie z dyrektywami zawartymi w art. 
44 ust. 2 u.o.p. oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji92. Tym samym poddane krytyce 
wyroki (NSA z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz wyrok Sądu I instancji z dnia 29 
września 2008 r.), pomimo błędnej wykładni prawa materialnego oraz rażące-
go braku uzasadnienia w tym zakresie, na szczęście odpowiadają prawu. Sądy 
administracyjne powinny jednak uwzględniać kryteria zasady proporcjonalności 
w ocenie legalności aktów prawa miejscowego oraz wydawanych na podstawie 
tych aktów decyzji deklaratywnych93, gdyż mogą odmówić zastosowania przepi-
su rangi podustawowej w konkretnej sprawie94. Niestety sądy administracyjne 
korzystają z zasady proporcjonalności w ograniczonym zakresie, także podczas 
kontroli decyzji uznaniowych95.

Podsumowując stwierdzić należy, że wykładnia ograniczeń i zakazów wprowa-
dzanych aktami prawa miejscowego w celu ochrony przyrody, zgodnie z ogólnymi 
zasadami wykładni, powinna być ustalana przede wszystkim w oparciu o dyrek-
tywy językowe oraz powinna być dokonywana w sposób ścisły, niekiedy w opar-
ciu o znaczenie pojęć ustalone w języku specjalistycznym. Sądy administracyjne 
nie powinny natomiast dokonywać samodzielnie wykładni prawa materialnego 
w przypadku, gdy ma zastosowanie dyrektywa języka specjalistycznego, gdyż nie 

niak-Masri, A. Kozińska (red.), Publisher – Ministry of Environment, Warsaw 2011, s. 99-
120).

91 W  tym zakresie nie ma bowiem swobodnego uznania, powinien się kierować opracowa-
niami specjalistycznymi potwierdzającymi konieczność wprowadzenia takich ograniczeń 
dla ochrony wyjątkowych wartości przyrodniczych (zob. M.  Borowiak, Rola norm konsty-
tucyjnych w  kształtowaniu prawodawstwa w  dziedzinie ochrony przyrody, [w:] Trwałość 
i  efektywność ochrony przyrody w  polskich parkach narodowych A.  Andrzejewski, A.  Lu-
bański (red.), Wydawca – Kampinoski Park Narodowy, Warszawa 2009, s. 25).

92 Można też powiedzieć, że pomimo, iż nie przekroczył granic delegacji ustawowej (granic 
zewnętrznych uznania administracyjnego) to przekroczył granice wewnętrzne uznania, wy-
chodząc poza konieczne środki ochrony faktycznych wartości przyrodniczych (nt. granic 
uznania zob. M.  Jaśkowska, Uznanie administracyjne a  inne formy władzy, [w:] System 
Prawa Administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, Wydawnictwo C.  H.  Beck, 
Warszawa 2010, s. 284-285).

93 Należy jednak zauważyć, że niestety ze względu na zakres postępowania dowodowego 
przed sądem administracyjnym, często będzie niemożliwe ferowanie jakichkolwiek ocen 
dotyczących zgodności aktu rangi podustawowej, będącego podstawą decyzji administra-
cyjnej, z zasadą proporcjonalności.

94 Ponieważ zgodnie z  art. 4 ustawy z  dnia 25 lipca 2002  r. – Prawo o  ustroju sądów admi-
nistracyjnych, t.j Dz.U.  z  2002  r. Nr 153 poz. 1269 ze zm., dalej jako ustawa p.u.s.a. oraz 
art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie podlegają tylko konstytucji i ustawom. Organy admini-
stracji działają natomiast na podstawie i w granicach prawa i  tym samym nie mają kompe-
tencji do badania hierarchicznej zgodności aktów prawa (art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji).

95 Zob. H. Izdebski, Zasada proporcjonalności a władza dyskrecjonalna administracji publicz-
nej w świetle polskiego orzecznictwa sądowego, ZNSA 2010, nr 1, s. 15 i nast.
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zostały wyposażone przez ustawodawcę w odpowiednie instrumenty, które po-
zwalałyby im wiedzę specjalistyczną posiąść samodzielnie. Stosownie do art. 106 
§ 3 ustawy p.p.s.a. nie mają procesowej podstawy do zasięgania opinii biegłych 
w żadnym zakresie96. Sędzią natomiast może zostać jedynie osoba posiadająca wy-
kształcenie wyższe prawnicze97. W przeciwieństwie do sądów administracyjnych 
w stosunku do urzędów obsługujących organy administracji przepisy nie ograni-
czają możliwości zatrudnienia osób wyłącznie o danym rodzaju wykształcenia98. 
Takie zróżnicowanie wynika z faktu, że to organy administracji stosują prawo 
w klasycznym tego słowa znaczeniu (orzekają o uprawnieniach lub obowiązkach 
na podstawie prawa materialnego, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, zob. 
art. 15 k.p.a. w związku z art. 78 Konstytucji), natomiast orzekanie sądów admi-
nistracyjnych ograniczone zostało do ich kontroli w zakresie zgodności z prawem 
(zob. art. 1 § 2 ustawy p.u.s.a. w związku z art. 184 Konstytucji). Ponadto z uwagi 
właśnie na fakt, że organ administracji prowadzący postępowanie wyjaśniające 
nie zawsze dysponuje pracownikami z wykształceniem prawniczym, bądź sam go 
nie posiada, nie można w stosunku do niego zastosować reguły iura novit curia, 
co pozwalałoby uznać, że zna on prawo i nie musi w tym zakresie przeprowadzać 
żadnych ustaleń, a strony postępowania nie muszą udowadniać stanu prawne-
go99. Jednak ustawa k.p.a. nie przewiduje obowiązku zawarcia w uzasadnieniu 
orzeczenia organu administracji informacji w oparciu o jakie dowody ustalił stan 
prawny (art. 107 § 3 ustawy k.p.a.), a także samego ich gromadzenia z urzędu 
w tym zakresie na podstawie art. 7 w związku z art. 77 ustawy k.p.a. Domnie-
manie znajomości prawa doktryna natomiast powszechnie przypisuje sądom 
wskazując, że przed sądem przedmiotem opinii biegłego, czy też ekspertyzy może 
być jedynie prawo obce100. Należy jednak zaznaczyć, że postępowanie dowodowe 

96 Zob. np. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2006 r. sygn. akt I OSK 360/05, LEX nr 209137; 
zob. także J.  Stelmasiak, Rola sądów administracyjnych w  sprawach ochrony środowiska, 
[w:] Prawo ochrony środowiska, J.  Stelamasiak (red.), Warszawa 2009, s.  91-93; H.  Do-
lecki, Stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
ZNSA nr 5-6 (32), Warszawa 2010, s. 97.

97 Zob. B.  Adamiak, J.  Borkowski, Metodyka pracy sędziego w  sprawach administracyjnych, 
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 21-28.

98 W  służbie cywilnej stanowiska pracy podlegają opisowi i  wartościowaniu, a  na wyższe 
stanowisko kierownicze wymagany jest tytuł magistra lub równorzędny (zob. art.  53 i  84 
ustawy z  dnia 21 listopada 2008  r. o  służbie cywilnej (t.j. Dz.U.  z  2008  r. Nr 227, poz. 
1505 ze zm.), co oznacza, że wymagania, co do kandydatów mogą być kształtowane sto-
sunkowo swobodnie, w zależności od aktualnych potrzeb.

99 Zob. R.  Kmiecik, Fakty i  stany prawne jako przedmiot dowodu w  postępowaniu admini-
stracyjnym, [w:] Prawo dowodowe, R. Kmiecik (red.), Wolters Kluwer Business, Warszawa 
2008, s.  120; A.  J.  Bělohlávek, R.  Hótová, Biegli w  środowisku międzynarodowym w  po-
stępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, a  także w sporach inwesty-
cyjnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 7.

100 Tak jest w większości państw europejskich (A. J. Bělohlávek, R. Hótová, Biegli w środowi-
sku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, 
a  także w sporach inwestycyjnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 6-7).
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przed sądami administracyjnymi jest ograniczone do możliwości przeprowadzenia 
dowodu z dokumentu (art. 106 § 3 ustawy p.p.s.a.), a sądy te orzekają w zasa-
dzie wyłącznie na podstawie akt sprawy przekazanych przez organ administracji 
(art. 133 § 1 ustawy p.p.s.a.). Oznacza to, że powyższa zasada nabiera wyjątko-
wego znaczenia w przypadku sądu administracyjnego, którego kontrola obejmuje 
także prawidłowość przeprowadzenia przez organy wykładni prawa materialnego. 
Należałoby zatem zadać pytanie, w jaki sposób sąd administracyjny może ustalić 
stan prawny w przypadku, gdy dojdzie do przekonania, że do wykładni prawa 
ma zastosowanie dyrektywa języka specjalistycznego?

Najprostsza sytuacja zajdzie w przypadku, gdy organ administracji w uzasad-
nieniu decyzji odniesie się do materiałów specjalistycznych (publikacji nauko-
wych, fachowych, opinii biegłych, ekspertyz), na podstawie których ustalił stan 
prawny oraz włączy je do akt sprawy, pomimo braku ciążącego na nim obowiąz-
ku w tym zakresie. Sąd w takim przypadku będzie mógł ocenić, czy materiały 
te były wystarczające do ustalenia stanu prawnego. W sytuacji dokonania po-
zytywnej oceny sąd skargę oddali. W przeciwnym jednak przypadku, gdy uzna, 
że materiały te nie są kompletne lub rzetelne – wystarczające w tym zakresie, 
powstanie problem braku podstawy prawnej do uchylenia orzeczenia organu. 
Skoro bowiem organ ustalił stan faktyczny, a strony mogły zapoznać się z tym 
materiałem i nie wniosły do niego uwag, ani wniosków w sprawie przed organem 
zawisłej101, to jedyną podstawą do uchylenia orzeczenia organu będzie art. 145 
§ 1 pkt 1 lit. a ustawy p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd uwzględniając skargę na 
orzeczenie organu uchyla ten akt, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialne-
go, które miało wpływ na wynik sprawy. Sąd zatem musi wykazać naruszenie 
prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i to po jego stronie leży ciężar 
wykazania tego faktu, co w obecnym stanie prawnym wydaje się niemożliwe. 
Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem możliwości zasięgnięcia opinii 
biegłego przez sąd administracyjny w żadnym zakresie. Trudno sobie również 
wyobrazić sytuację, w której sędzia zaczyna studiować literaturę specjalistycz-

101 Np. nie wnosiły o dopuszczenie dowodów w zakresie stanu prawnego. Jak bowiem słusz-
nie wskazuje R.  Kmiecik, art.  75 § 2 i  art. 217 § 2 ustawy k.p.a. pozwalają „dopuścić 
dowód co do obowiązującego prawa, jako przedmiotu dowodu w  postępowaniu admini-
stracyjnym” (R.  Kmiecik, Fakty i  stany prawne jako przedmiot dowodu w  postępowaniu 
administracyjnym, [w:] Prawo dowodowe, R.  Kmiecik (red.), Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2008, s.  120). Kodeks jednak nie przewiduje wyraźnego obowiązku w  tym za-
kresie po stronie organu administracji, natomiast w art. 9 ustanawia zasadę informowania 
stron m.in. o  okolicznościach prawnych w  sprawie oraz czuwania by nie poniosły z  tego 
tytułu szkody. W  tym celu organy obowiązane są do udzielania stronom niezbędnych 
wskazówek i  wyjaśnień. Niemniej jednak Kodeks nie precyzuje obowiązku do działania 
w  tym zakresie z urzędu, bądź co najmniej pouczenia o  tym stron. Tym samym wyłączna 
inicjatywa w tym zakresie należy do stron postępowania.
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ną, z której samodzielnie miałby wyciągać wnioski102. Nie wydaje się natomiast 
możliwe na tej podstawie uchylenie orzeczenia tylko z powodu nie dokonania 
wykładni przez organ administracji w oparciu o dyrektywę znaczenia specjalnego 
(gdyż pomimo tego wcale nie musiało dojść do naruszenia prawa materialnego, 
a zatem nie koniecznie miało to wpływ na wynik sprawy), skoro to w stosunku 
do sądu obowiązuje reguła domniemania znajomości prawa.

Z uwagi na powyższe sądy administracyjne prawdopodobnie bardzo rzad-
ko odnoszą się do reguły wykładni językowej opartej na znaczeniu specjalnym. 
Nie jest to jednak zgodne z prawem w sytuacji, gdy prawodawca użył terminu 
specjalistycznego, gdyż sąd zamiast odkodowywać normę prawną, tworzy (do 
czego nie jest uprawniony, gdyż nie może zastępować prawodawcy) normę za-
mienną w oparciu o nieuprawnioną wykładnię rozszerzającą lub ścieśniającą 
(prawodawca bowiem tworząc prawo kierował się zasadami adekwatności oraz 
precyzyjności aby osiągnąć konkretny cel), a niekiedy wręcz pozorną, jak miało 
to miejsce w przypadku zakazu zmiany „sposobu użytkowania ziemi”. Z powyż-
szego wynika, że należałoby postawić w tym zakresie postulat de lege ferenda, 
by prawodawca jak najszybciej uregulował tą kwestię.

W tym zakresie wydają się możliwe do rozważenia dwa warianty. Pierwszy 
mógłby dotyczyć nowelizacji przepisów ustawy k.p.a. poprzez wprowadzenie 
wyraźnego obowiązku prowadzenia przez organy administracji postępowania 
wyjaśniającego także co do stanu prawnego (odpowiednia nowelizacja art. 7 
i 77) oraz dokonania oceny materiału dowodowego w tym zakresie w uzasad-
nieniu (odpowiednia nowelizacja art. 107). Sąd w takim przypadku badał by 
sposób prowadzenia przez organ postępowania w takim zakresie i w przypadku 
wykazania istotnego naruszenia tych przepisów mógłby uchylić orzeczenie na 
podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy p.p.s.a. Drugie rozwiązanie mogłoby 
polegać na nowelizacji przepisów ustawy p.p.s.a. Należałoby w tym celu wpro-
wadzić uregulowanie dające podstawę sądowi do zasięgania opinii biegłych ale 
jedynie w zakresie terminologii specjalistycznej.

Trudno ocenić, które z rozwiązań byłoby lepsze w praktyce. Równie trudno 
ocenić skalę tego problemu, jakkolwiek dotyczy on z pewnością bardzo wielu 
przepisów z dziedziny ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody (np. terminy: 

102 Niemniej wydaje się, że sąd może wezwać organ administracji na podstawie art.  106 § 
3 ustawy p.p.s.a. o  publikacje, na które powołał się w  uzasadnieniu, dokonując wykład-
ni. Publikacje spełniały by bowiem kryteria defi nicji dokumentu, jaka istnieje w orzeczni-
ctwie sądowoadministracyjnym. Np. NSA w  uzasadnieniu wyroku z  dnia 3 października 
2012  r., sygn. akt II GSK 1099/11, LEX nr  1233920, stwierdził, że „Samo pojęcie do-
kumentu ani nie posiada swojej defi nicji normatywnej w  ustawie p.p.s.a., ani nie zostało 
jednoznacznie zdefi niowane przez doktrynę. Można zgodzić się z  bardzo ogólnym rozu-
mieniem tego pojęcia jako aktu pisemnego, stanowiącego wyrażenie określonych myśli, 
wiadomości lub stwierdzenie/potwierdzenie określonego stanu rzeczy w danym czasie”.
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starorzecze, rzeka, zbiornik wodny niemające defi nicji legalnych itp.). Niemniej 
prawodawca powinien jak najszybciej podjąć działania w tym zakresie. Szersze 
omówienie tego zagadnienia wymaga dalszych badań i wykracza znacznie poza 
ramy niniejszego opracowania. Dlatego nie będzie tu szerzej analizowane.

Streszcz enie

W każdym niemal podręczniku do wykładni prawa autorzy wskazują na za-
stosowanie dyrektywy języka specjalistycznego (znaczenia specjalnego), w przy-
padku gdy dane pojęcie ma ugruntowane znaczenie w danej dziedzinie nauk 
technicznych, społecznych itp. a nie ma defi nicji w języku prawnym oraz usta-
lonego rozumienia w języku prawniczym. Niestety sądy administracyjne bardzo 
rzadko odwołują się do tej reguły, pomimo iż zgodnie z ustaleniami teoretyczno 
prawnymi powinna ona znaleźć zastosowanie podczas wykładni prawa. W ni-
niejszym artykule podjęto próbę wstępnej oceny znaczenia dyrektywy języka 
specjalistycznego dla praktyki interpretacyjnej organów administracji oraz są-
dów administracyjnych na przykładzie ograniczeń obowiązujących na obszarach 
podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W tym celu 
dokonano wykładni przykładowych przepisów. Przy ich wyborze kierowano się 
istniejącą rozbieżnością w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz błęd-
nym odkodowaniem normy prawnej poprzez błędne nie zastosowanie dyrektywy 
znaczenia specjalnego. W ostatnim etapie dokonano analizy podstaw prawnych 
i ustrojowych funkcjonowania sądów administracyjnych oraz organów admini-
stracji w celu ustalenia czy organy te mają odpowiednie uwarunkowania prawne 
do stosowania tej dyrektywy. W wyniku powyższego okazało się, że wyspecjalizo-
wanie organy administracji (np. organy ochrony środowiska, przyrody) dysponują 
wyspecjalizowaną kadrą posiadającą wiedzę specjalistyczną oraz mogą prowadzić 
postępowanie wyjaśniające w szerokim zakresie. Niestety sądy administracyjne, 
w których orzekający sędziowie nie posiadają wiedzy specjalistycznej (gdyż są 
prawnikami) i nie mogą powołać biegłego w tej materii, nie są należycie przygo-
towane do kontroli wykładni przepisów prawa materialnego w oparciu o dyrek-
tywę języka specjalistycznego, pomimo że stanowi to przedmiot ich kompetencji.
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Summary

The specialized language (special meaning) directive is pointed out by authors in 
almost every textbook interpreting law, where the given term is a well-established con-
cept in the given fi eld of technical, social sciences, etc. and there is no defi nition in the 
language of law and the established understanding of the legal language. Unfortunately, 
administrative courts very rarely refer to this rule, even though, according to the fi nd-
ings of theoretical law, it should be applied in the interpretation of law. This article is 
an attempt of a preliminary assessment of the signifi cance of the specialized language 
directive for the practice of interpretative authorities and administrative courts on the 
example of restrictions in the areas protected under the Nature Conservation Act. There-
fore, a sample interpretation of the rules of law was prepared. The selection of them was 
guided by the existing divergence in the case law of administrative courts and erroneous 
legal standard decoding by incorrect application of the special meaning directive. In the 
fi nal stage, the analysis of legal and political functioning of administrative courts and 
administrative bodies was conducted in order to determine whether these bodies have 
the appropriate legal conditions for the application of the directive. As a result, we found 
that specialized authorities (e.g. environmental, nature protection authorities) have spe-
cialized staff , who have expertise and can execute investigation procedures with a wide 
scope. Unfortunately, administrative courts, where adjudicating judges do not have the 
expertise (because they are lawyers) and cannot appoint an expert in this matter, are 
not adequately prepared to control the interpretation of the provisions of law in accor-
dance with the specialized language directive, despite the fact that this is the scope of 
their competence.

Słowa kluczowe: dyrektywa znaczenia specjalnego, wykładnia, ochrona przyrody, sąd
Key words: special meaning directive, interpreting law, nature conservation, court
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Wpis do rejestru działalności 
regulowanej na przykładzie 

biogazowni jako forma 
reglamentacji działalności 

gospodarczej

THE ENTRY INTO THE REGISTER OF REGULTED ACTIVITY 
ON THE EXAMPLE OF BIOGAS PLANT AS THE INSTRUMENT 

OF BUSINESS ACTIVITY’S REGLAMENTATION

Założeniem zmian wprowadzonych ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej1 było ograniczenie reglamentacji działalności gospo-
darczej, poprzez wprowadzenie kategorii regulowanej działalności gospodarczej. 
W literaturze możemy spotkać się z twierdzeniami, że powyższe działanie usta-
wodawcy doprowadziło do poszerzenia zakresu wolności gospodarczej poprzez 
zliberalizowanie przepisów związanych z wymogami jakie musi spełnić przed-
siębiorca w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej2. Coraz częściej 
jednak podnoszone są głosy przeciwne, wskazujące na brak zwiększenia stopnia 
wolności gospodarczej, gdyż uzyskanie wpisu do rejestru regulowanej działal-

* DR MAŁGORZATA GANCZAR – Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Wydział 
Prawa, Prawa Kanonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, e-mail: mganczar@kul.pl

1 Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
2 K.  Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005, s.  252 in.; 

Publiczne prawo gospodarcze, tom 8A, J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), 
C.H.  Beck, Warszawa 2013, s.  460; M.  Zdyb, M.  Sieradzka, Ustawa o  swobodzie działal-
ności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 484-485.
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ności gospodarczej nie jest wcale prostsze od uzyskania zezwolenia, licencji czy 
też zgody3.

Zgodnie z defi nicją regulowanej działalności gospodarczej zawartą w art. 5 
ust. 5 u.s.d.g. jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga speł-
nienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Przepis art. 64 
ust. 1 u.s.d.g uzupełnia powyższą defi nicję, wskazując, że przedsiębiorca może 
wykonywać tą działalność po spełnieniu szczególnych warunków określonych 
przepisami odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w odpowiednim rejestrze re-
gulowanej działalności gospodarczej. Działalność regulowana obejmuje dużą 
liczbę dziedzin, która ciągle ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Wykonywanie działalności gospodarczej uznanej za regulowaną wymaga 
zatem spełnienia warunków ustawowych potwierdzonych w oświadczeniu o ich 
spełnieniu. Zgodnie z art. 65 u.s.g.d. organ prowadzący właściwy rejestr działal-
ności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez 
przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykony-
wania tej działalności. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowa-
dzącego rejestr działalności regulowanej. Treść oświadczenia określają przepisy 
ustawy regulującej daną działalność. Zgodność treści oświadczenia ze stanem 
faktycznym nie jest kontrolowana na etapie podejmowania działalności regulo-
wanej. Niemniej na wagę oświadczenia wskazuje orzecznictwo. Złożenie przez 
przedsiębiorcę oświadczenia, którego niezgodność ze stanem faktycznym polega 
na braku spełnienia przez przedsiębiorcę wszystkich warunków wykonywania 
działalności regulowanej oznacza, że od samego początku brak było material-
noprawnej podstawy wykonywania tej działalności4.

Wśród warunków najczęściej występujących w przepisach ustaw szczegól-
nych określających warunki konieczne do spełnienia, aby prowadzić regulo-
waną działalność gospodarczą możemy wyróżnić: 1) posiadanie odpowiednich 
warunków lokalowych, infrastrunktury i pomieszczeń wyposażonych w wyma-
gane urządzenia; 2) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w których 
będzie wykonywana działalność; 3) posiadanie uprawnień wymaganych do wy-
konywania danego zawodu lub ewentualnie zatrudnianie osób posiadających 
odpowiednie wykształcenie bądź praktykę zawodową (kwalifi kacje zawodowe); 
4) wdrożenie systemów wewnętrznej kontroli; 5) brak prawomocnego skazania 
przedsiębiorcy za określone przestępstwo (np. popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, przeciwko dokumentom, mieniu, obrotowi gospodarcze-
mu, przestępstwo skarbowe) oraz zakazy powierzania kierowania działalnością 

3 Zob. M.  Etel, Regulowana działalność gospodarcza a  zasada wolności gospodarczej, Pań-
stwo i Prawo, nr 2/2007, s. 41; C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii 
Europejskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 264.

4 Zob. Wyrok WSA z dnia 13 grudnia 2007 r., VI SA/Wa 1834/07, LEX nr 438609.
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osobom, które zostały prawomocnie skazane za określone przestępstwo; 6) nie 
wszczęcie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego5.

Na mocy art. 70 u.s.d.g. spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wyma-
ganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczegól-
ności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż kontroli podlega spełnianie warunków już podczas prowadzenia dzia-
łalności regulowanej przez przedsiębiorcę, a nie na samym etapie dokonywania 
wpisu do rejestru tejże działalności. Warto także, podkreślić, że oprócz organu 
rejestrowego, z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, na 
podstawie przepisów odrębnych ustaw kontrolę mogą prowadzić inne organy 
administracji publicznej.

Kolejną przesłanką, którą należy spełnić jest złożenie wniosku o wpis do 
rejestru regulowanej działalności gospodarczej. Dane, które należy umieścić 
we wniosku są każdorazowo określone w ustawie regulującej daną działalność. 
Ponadto nierozłącznym elementem wniosku jest oświadczenie składane przez 
przedsiębiorcę, o którym była mowa powyżej. Na podstawie złożonego przez 
przedsiębiorcę wniosku właściwy organ rejestrowy dokonuje wpisu do odpowied-
niego rejestru regulowanej działalności gospodarczej. Uzyskanie zaświadczenia 
o wpisie to kolejna przesłanka potrzebna do prowadzenia tej formy działalno-
ści gospodarczej. Organ dokonując wpisu, nie bada czy przedsiębiorca spełnia 
szczególne warunki związane z daną działalnością. Faktyczna weryfi kacja prze-
słanek materialnych następuje dopiero na etapie wykonywania tej działalności 
gospodarczej. Organ rejestrowy przed dokonaniem wpisu sprawdza jedynie, czy 
wniosek i oświadczenie przedsiębiorcy spełniają wszelkie wymogi formalne, tzn. 
zawierają wymagane dane i dokumenty6. 

Wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej bez wpisu do 
rejestru takiej działalności jest nielegalne. Takie postępowanie przedsiębiorcy 
stanowi wykroczenie, które zagrożone zostało karą ograniczenia wolności albo 
karą grzywny. Ponadto zgodnie z art. 72 ust. 2 u.s.d.g. przedsiębiorca, który wy-
konywał działalność regulowaną bez wpisu do rejestru takiej działalności, może 
uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 
dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przy-
czyn, o których mowa w art. 71 ust. 1u.s.d.g.7.

Nabycie uprawnienia do prowadzenia regulowanej działalności gospodarczej 
następuje z mocy samego prawa (ex lege). Wpis do rejestru jest jedynie czynnoś-
cią materialno-techniczną i ma charakter wyłącznie deklaratoryjny, a nie konsty-

5 M. Etel, Regulowana działalność..., op. cit., s. 42.
6 Tamże, s. 43.
7 K. Kohutek: Zasady podejmowania działalności regulowanej, Przegląd Prawa Handlowego 

2005, nr 6, s. 36-37.
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tutywny. W rezultacie to nie wpis kreuje dla danego przedsiębiorcy uprawnienie 
do wykonywania działalności regulowanej, gdyż uprawnienie to powstaje z mocy 
samego prawa, po spełnieniu omówionych powyżej warunków materialnych 
i formalnych. Organ rejestrowy sprawdza jedynie czy wniosek i oświadczenie 
spełniają wymagane prawem wymogi formalne. Zgodnie z art. 67 u.s.d.g. organ 
prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany do dokonania wpi-
su przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wniosku o wpis 
wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 
działalności gospodarczej. Jeżeli w tym terminie organ rejestrowy nie dokona 
tej czynności a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynie 14 dni, przed-
siębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą, dla której starała się o wpis. 
Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. 
W takiej sytuacji termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia 
wniosku o wpis.

Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do 
zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. Dla 
przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące 
w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące 
wykreślenia wpisu. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpi-
sanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodo-
wało zmianę tych danych. Rejestry tego rodzaju służą przede wszystkim celom 
porządkowym i informacyjnym. Są głownie źródłem informacji o przedsiębiorcy, 
który prowadzi regulowaną działalność gospodarczą8. Rejestr jest przede wszyst-
kim narzędziem, które pozwala organom administracji publicznej wykonywać 
kompetencje nadzorcze, związane z weryfi kowaniem legalności prowadzonej 
przez przedsiębiorców działalności gospodarczej9.

Ustawodawca w art. 68 u.s.d.g. upoważnił organ prowadzący rejestr działalno-
ści regulowanej, w drodze decyzji, do odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru, 
w przypadku gdy: 1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębior-
cy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 2)   przedsiębiorcę 
wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa 
w art. 71 ust. 1 u.s.d.g., w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Kolejną decyzją administracyjną, którą wydaje organ prowadzący rejestr jest 
decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpi-
sem, która podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ma to miejsce w przypadku, 
gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym bądź 

8 M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie...., op. cit., s. 471.
9 M. Szydło, Działalność gospodarcza regulowana, Prawo Spółek, nr 1/2005, s. 43.
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nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności re-
gulowanej w wyznaczonym przez organ terminie. Ponadto ma to miejsce rów-
nież gdy organ rejestrowy  stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych 
do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. Wydanie takiej 
decyzji obliguje organ z urzędu do wykreślenia wpisu przedsiębiorcy w rejestrze 
działalności regulowanej. Dodatkowo organ prowadzący rejestr działalności re-
gulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek.

Podsumowując możemy wyróżnić trzy etapy postępowania zmierzającego do 
legalnego podjęcia regulowanej działalności gospodarczej:
1) spełnienie przez przedsiębiorcę szczególnych warunków określonych prze-

pisami odrębnej ustawy;
2) złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o dokonanie wpisu w odpowiednim 

rejestrze działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu wa-
runków szczególnych wymaganych do wykonywania danej działalności;

3) wpisanie przez organ prowadzący do rejestru działalności regulowanej10.
Przykładem regulowanej działalności gospodarczej jest prowadzenie biogazo-

wi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
ne (dalej u.p.e.)11 od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie: 
 a) wytwarzania biogazu rolniczego (np. w celu wprowadzenia go do sieci 

gazowej jako biometan), lub 
 b) wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność 

regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycz-
nych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 

Zmiana w zakresie prowadzenia biogazowi w formie regulowanej działalności 
gospodarczej została wprowadzona ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw12 w celu 
optymalizowania warunków rozwoju sektora biogazu rolniczego oraz realizacji 
założeń dokumentu „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 
2010-2020”13, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. W doku-
mencie przyjęto założenie, że w każdej polskiej gminie do 2020 roku powstanie 
średnio jedna biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego przy 
założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia 
takiego przedsięwzięcia. Jak czytamy we wstępie „Kierunków rozwoju...” zasad-

10 Zob. M. Etel, Regulowana działalność ..., op. cit., s. 42.
11 Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.
12 Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104.
13 Dokument dostępny na stronie http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/11898/Kierunki%20roz-

woju% 20biogazowni%20rolniczych%20w%20Polsce%20_dokument%20przyjety%20przez
%20Rade%20Ministr%C3%B3w__13.07.2010..pdf dostęp dnia 10.06.2014.
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niczym celem podjętych działań jest optymalizacja systemu prawno-administra-
cyjnego w zakresie zakładania biogazowni rolniczych w Polsce oraz wskazanie 
możliwości współfi nansowania tego typu instalacji ze środków publicznych, za-
równo krajowych jak i Unii Europejskiej, dostępnych w ramach krajowych i re-
gionalnych programów operacyjnych. Autorzy dokumentu wychodzą naprzeciw 
podnoszonym postulatom o konieczności ustanowienia systemu promującego 
i wspierającego produkcję biogazu rolniczego i wykorzystania go do produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. Przewiduje się, że biogazownie będą powstawać 
w gminach wiejskich oraz w tych gdzie występują duże zasoby areału, z którego 
można pozyskiwać biomasę, co jest swego rodzaju harmonizacją działań krajo-
wych rządu z priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono defi nicję biogazu rolniczego, za-
sady wtłaczania biogazu rolniczego do sieci, system świadectw pochodzenia dla 
biogazu rolniczego wtłaczanego do sieci (art. 9o u.p.e., brązowe certyfi katy) oraz 
obowiązek wpisu do rejestru ARR (zamiast koncesji URE) jako regulowanej dzia-
łalności gospodarczej. Zgodnie z defi nicją ustawowa ujętą w art. 3 ust. 1 pkt 20a 
u.p.e. biogaz rolniczy – to paliwo otrzymywane w procesie fermentacji metano-
wej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 
odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa 
produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu po-
zyskiwanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk 
odpadów. Warto zwrócić uwagę, że za paliwa gazowe uważany jest biogaz rolni-
czy niezależnie od jego przeznaczenia, a w odróżnienia od zawartego w defi nicji 
paliw gazowych pojęcia „inne rodzaje gazu palnego” do kwalifi kacji go do paliw 
gazowych nie jest wymagane, aby był on dostarczany za pomocą sieci gazowej. 
Brak tego wymogu stanowi znaczne ułatwienie co do możliwości wykorzysta-
nia biogazu, ponieważ w praktyce często rożnego rodzaju gazy odpadowe (np. 
gaz wielkopiecowy) nie mogły być kwalifi kowane do paliw gazowych właśnie 
ze względu na brak możliwości dostarczania ich za pomocą sieci gazowej. Wy-
nika to z faktu, że pod pojęciem sieci gazowej należy rozumieć gazociągi wraz 
ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i podziemnymi 
magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania 
i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowego14. Wytwa-
rzanie biogazu musi zachodzić w procesie fermentacji metanowej. Pod pojęciem 
fermentacji metanowej należy natomiast rozumieć zespół beztlenowych procesów 
biochemicznych, w których wielkocząsteczkowe substancje organiczne (głównie 
węglowodany, białka i tłuszcze oraz ich związki pochodne) są rozkładane przez 

14 Prawo energetyczne. Komentarz, Z. Muras, M. Swora (red.), Warszawa 2010, LEX.
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bakterie metanowe do alkoholi lub niższych kwasów organicznych oraz metanu, 
ditlenku węgla i wody15.

Organem rejestrowym odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru, zgodnie 
z art. 9p u.p.e., jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. O wpis do rejestru mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze 
Przedsiębiorców (CRP), administrowanym przez ARR. Zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych16 obowiązek rejestracji w CRP dotyczy przedsiębiorców, 
którzy zamierzają uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARR, 
w tym dotyczących realizowania Wspólnej Polityki Rolnej. Rejestr jest prowa-
dzony przez ARR w formie elektronicznej w sposób zapewniający ochronę i za-
bezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem. Wpisu 
do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który składa się na formula-
rzu rejestracyjnym, do którego należy wpisać w szczególności następujące dane: 
1)   nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy; 2)   siedzibę i adres albo miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy i adres do korespondencji; 3)   numer identyfi ka-
cji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfi kacyjny w krajowym 
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został 
nadany, a w przypadku osoby fi zycznej również numer ewidencyjny powszech-
nego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 
6; 4)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został 
nadany; 5)   numer producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności, o ile został nadany; 6)   numer rachunku bankowego przed-
siębiorcy. Jednocześnie z wpisem do rejestru przedsiębiorcy nadaje się numer 
rejestracyjny, który jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. 

Oprócz wymogu, o którym mowa powyżej przedsiębiorcy ubiegający się 
o wpis do rejestru są zobligowani spełnić następujące warunki:
1) powinni posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie 

wykonywana działalność gospodarcza;
2) powinni dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami 

budowlanymi, spełniającymi wymagania określone, w szczególności w prze-
pisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, 
umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej17;

15 Tamże.
16 Dz.U. 2012, poz. 633 ze zm.
17 Art. 5 ust. 1 pkt  1 i  2 ustawy z  dnia 25 sierpnia 2006  r. o  biokomponentach i  biopali-

wach ciekłych, tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1164 ze zm.
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3) wpis do rejestru może uzyskać przedsiębiorca, który nie był karany za prze-
stępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także 
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi 
gospodarczemu. 

4) przedsiębiorca spełniający powyższe wymagania, w celu uzyskania wpisu do 
rejestru, jest zobowiązany do złożenia wniosku, dostępnego na stronie www.
arr.gov.pl 18. 
Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć oświadczenie o następującej tre-

ści: „Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed-
siębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego są 
kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wy-
twarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, określone w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059)”. Wypeł-
niony wniosek wraz z oświadczeniem i dowodem wniesienia opłaty skarbowej 
należy złożyć do Prezesa ARR, gdzie zostanie dokonana wstępna weryfi kacja pod 
względem formalnym złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków 
formalno-prawnych ARR niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie do 
ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru zostanie uznany za poprawny 
Prezes ARR wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do rejestru w ter-
minie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego 
wniosku wraz wymaganymi załącznikami. Do rejestru wpisuje się: oznaczenie 
fi rmy przedsiębiorstwa energetycznego, jej siedziby, adresu oraz inne dane te-
leadresowe, numer identyfi kacji podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa energetycz-
nego oraz numer identyfi kacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 
gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany. W aktach rejestrowych 
przedsiębiorcy określa się:
a) rodzaj i zakres wykonywanej działalności gospodarczej, 
b) miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 
c) rodzaj i roczną wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego lub 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego19. 
Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstwa energetyczne są zobowią-

zane do: 

18 Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalno-
ści objętej wpisem, Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z  Prezesa ARR z  dnia 5 maja 
2014 r., s. 6, http://www.arr.gov.pl/data/02000/48_14_z.pdf, (10.06.2014).

19 Tamże, s. 8-9.
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a) wykorzystywania do produkcji wyłącznie surowców wymienionych w defi -
nicji biogazu rolniczego, 

b) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji – obejmującej m.in. informacje 
związane z ilością i rodzajem użytych surowców oraz ilością wytworzonego 
biogazu rolniczego, ciepła oraz energii elektrycznej, 

c) przekazywania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, 
sprawozdań kwartalnych, 

d) informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych w tym reje-
strze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działal-
ności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;

e) informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze;
f) poddawania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przepro-

wadzanym przez służby kontrolne ARR20.

Tabela 1: Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem 
biogazu rolniczego 

Liczba Przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolni-
czego ujętych w rejestrze:

Stan na 1 stycznia 
2011 r.

Stan na 31 grud-
nia 2011 r.

Stan na 12 mar-
ca 2012 r.

Stan na 6 listopa-
da 2013 r.

Stan na 22 maja 
2014 r.

8 16 22 40 43

Źródło: opracowanie własne

W art. 9s u.p.e. zostały unormowane środki kontroli wykonywania działal-
ności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarza-
nia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, jako konsekwencja wprowadzenia 
w zakresie tej działalności gospodarczej konstrukcji działalności regulowanej 
w rozumieniu przepisów u.s.d.g. Punkt ciężkości czynności kontrolnych w ra-
mach reglamentacji został przeniesiony na moment po rejestracji przedsiębiorcy 
(kontrola ex post)21. 

Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru 
w przypadku, gdy: 
1) w stosunku do przedsiębiorcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rol-
niczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

2) w stosunku do przedsiębiorstwa energetycznego Prezes ARR wydał decyzję 
o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprze-

20 Tamże, s. 9-10.
21 Prawo energetyczne. Komentarz, Z. Muras, M. Swora (red.), Warszawa 2010, LEX.
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dzających złożenie wniosku, z powodu: a) nieusunięcia naruszeń warunków 
wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym 
przez Prezesa ARR terminie, b) złożenia niezgodnego ze stanem faktycz-
nym: oświadczenia, że w chwili składania wniosku nie zalegał z uiszcza-
niem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, oświadcze-
nia przedsiębiorstwa energetycznego, o spełnianiu warunków, oświadczenia 
o niekaralności, c) ukarania przedsiębiorstwa energetycznego za przestęp-
stwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumen-
tów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz 
obrotowi gospodarczemu, a w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego 
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osoba praw-
ną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – którego odpowied-
nio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania zostały 
ukarane za te przestępstwa22. 
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie usunie warunków wymaganych do 

wykonywania działalności gospodarczej, w terminie określonym w wezwaniu do 
usunięcia naruszeń bądź złożyło niezgodne ze stanem faktycznym wymagane 
przepisami prawa oświadczenie, Prezes ARR zakazuje, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, wykonywania działalności gospodarczej, oraz wykreśla z urzędu wpis 
przedsiębiorstwa w rejestrze23.

Wprowadzona od dnia 1 stycznia 2011 r. zmiana obowiązku uzyskania kon-
cesji na wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej zakresie prowa-
dzenia biogazowi może być uznana za przejaw dążenia do ograniczenia reglamen-
tacji działalności gospodarczej i odformalizowanie procedur jej podejmowania. 
Co do zasady jest przyjmowana pozytywnie24. Niemniej jednak w praktyce dość 
często okazuje się, że przed przedsiębiorcami ubiegającymi się o wpis do działal-
ności regulowanej stawiane są warunki nie mniej trudne do realizacji niż w przy-
padku uzyskania koncesji25. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania 
biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego nie 
wymaga więc uzyskania przez przedsiębiorcę władczej autoryzacji organu admi-
nistracji publicznej w postaci np. pozwolenia czy koncesji, a jedynie spełnienia 
materialnoprawnych i formalnoprawnych warunków określonych w ustawie26. 

Biorąc jednak pod uwagę konieczność spełnienia warunków w zakresie po-
siadania tytułu prawnego do obiektów budowlanych, w których będzie wykony-

22 Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników..., op. cit., s. 7-8.
23 Tamże, s. 12.
24 Prawo energetyczne. Komentarz, Z. Muras, M. Swora (red.), Warszawa 2010, LEX.
25 C.  Kosikowski, Ustawa o  swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 

2009, s. 256.
26 Prawo energetyczne. Komentarz, Z. Muras, M. Swora (red.), Warszawa 2010, LEX.
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wana działalność gospodarcza oraz dysponowania odpowiednimi urządzeniami 
technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone, 
w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochro-
nie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospo-
darczej mamy świadomość, ze proces inwestycyjny w zakresie wybudowania 
i prowadzenia biogazowi jest sformalizowany na podstawie odrębnych przepisów 
prawa, chociażby budowlanego czy w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 
Wprowadzenie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej zamiast 
koncesji niewiele tu zmieni. 

Warto także przytoczyć spostrzeżenie M. Waligórskiego, który wskazuje na 
poszerzenie materialnych warunków prowadzenia regulowanej działalności go-
spodarczej, zwłaszcza w postaci wprowadzenia do przepisów u.s.d.g. dodatkowej 
kategorii warunków, których rażące naruszenie skutkuje wydaniem przez organ 
rejestrowy decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania działalności gospo-
darczej. Przepisy poprzedniej ustawy nie przewidywały tak represyjnej przesłanki 
nawet odnośnie cofania zezwolenia. Teza o liberalizacji wolności gospodarczej 
poprzez wprowadzenie regulowanej działalności gospodarczej nie sprawdziła 
się27. Świadczy o tym dość obszerny katalog warunków materialnych wprowa-
dzanych do ustaw regulujących działalność gospodarczą tego typu, co wyraźnie 
jest odczuwalne na przykładzie prowadzenia biogazowi.

Streszcz enie

W artykule przedstawione zostały rozważania na temat wpisu do rejestru 
regulowanej działalności gospodarczej na przykładzie biogazowni. Instytucja re-
gulowanej działalności gospodarczej wprowadzona ustawą o swobodzie działal-
ności gospodarczej w 2004 r. miała na celu doprowadzić do odformalizowania 
i liberalizacji wolności gospodarczej. Niestety w ostatnim czasie podlega ostrej 
krytyce, co zostało ukazane poprzez szczegółowe przeanalizowanie warunków 
formalnych i materialnych w zakresie prowadzenia biogazowni jako regulowanej 
działalności gospodarczej.

27 M.  A.  Waligórski, Regulowana działalność gospodarcza a  zasada wolności gospodarczej. 
Tendencje rozwojowe?, [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Ten-
dencje rozwojowe, J.  Grabowski, K.  Pokryszka, A.  Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013, 
s. 643.



182   GANCZAR MAŁGORZATA  

Summary

In the paper considerations are presented on the concept of the entry into the reg-
ister of regulated activity on the example of biogas plant as the instrument of business 
activity’s reglamentation. Law on the economic freedom was bring into force, in 2004, 
legal institution of the regulated business activity. It was aimed at leading to deformal-
izing and the liberalization of the economic freedom. Unfortunately in the recent time it 
is subject to an arraignment. In this article it was show by detailed analysing formal and 
substantive conditions in conducting the biogas plant as the regulated business activity.

Słowa kluczowe: biogazownia, regulowana działalność gospodarcza, wpis do rejest-
ru, wolność gospodarcza

Key words: biogas plant, regulated business activity, entry into the register, econom-
ic freedom



  BEATA JEŻYŃSKA, RADOSŁAW PASTUSZKO* 

Ekologiczne aspekty wspólnej 
polityki rolnej 

ECOLOGICAL ASPECTS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY

Geneza zasady zrównoważonego rozwoju w świetle 
wspólnej polityki rolnej

Współczesne założenia rozwoju rolnictwa oparte zostały na koncepcji zrów-
noważonego i trwałego rozwoju oraz wielofunkcyjnego rolnictwa. Pierwszą pró-
bę zdefi niowania zrównoważonego rozwoju podjęła Organizacja ds. Wyżywie-
nia i Rolnictwa ONZ (FAO), która w roku 1987 określiła zrównoważy rozwój 
rolnictwa jako takie wykorzystanie i konserwację zasobów naturalnych oraz zo-
rientowanie technologii i instytucji, aby osiągnąć i utrzymać zaspokajanie ludz-
kich potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Taki rodzaj rozwoju w rolnictwie, 
leśnictwie i rybołówstwie, konserwując glebę, zasoby wodne, rośliny oraz gene-
tyczne zasoby zwierząt, nie degraduje środowiska, wykorzystuje odpowiednie 
technologie, jest żywotny ekonomicznie i akceptowany społecznie1. Światowa 
Komisja ds. Środowiska Naturalnego i Rozwoju w roku 1996 uznała, że sednem 

* DR HAB. BEATA JEŻYŃSKA, PROF. UMCS, DR RADOSŁAW PASTUSZKO – Katedra Prawa Rol-
nego i  Gospodarki Gruntami, Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w  Lublinie, Pl. M.  Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, e-mail: beata.
jezynska@umcs.pl, rpastuszko@gmail.com. Artykuł zawiera uwagi szerzej prezentowane 
w ekspertyzie autorów: Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa UE i pra-
wa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Opinie i  ekspertyzy, OE-186, Kan-
celaria Senatu RP.
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koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju jest taki rozwój, który zaspokaja 
potrzeby obecnego pokolenia, nie ograniczając możliwości zaspokajania potrzeb 
przyszłych pokoleń. Zasada ta wymaga przestrzegania równowagi w trzech pod-
stawowych sferach, to jest ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Dalszą 
konkretyzację koncepcji zrównoważonego oraz wielofunkcyjnego rozwoju rol-
nictwa pojęło piśmiennictwo, przede wszystkim nauk ekonomicznych2. Mimo 
pojawiających się pewnych różnic co do zakresu omawianego pojęcia, dość po-
wszechnie przyjmuje się, że rolnictwo zrównoważone jest nowoczesną koncepcją 
takiego programowania rozwoju, która kojarzy cele produkcyjne z wymaganiami 
środowiskowymi3. Zrównoważony rozwój skierowany jest na harmonizowanie 
celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, prowadzących do wzrostu 
jakości życia w teraźniejszości, z zachowaniem możliwości zaspokajania potrzeb 
ludzkich w przyszłości4.

Postulowane jest także dalsze poszerzenie koncepcji rozwoju zrównowa-
żonego i trwałego w ten sposób, by miał charakter wielowymiarowy, w którym 
poza dotychczasowymi aspektami oddziaływania (społecznymi, gospodarczymi, 
środowiskowymi) ujęte zostaną także nowe wymiary, takie jak rozwój instytucjo-
nalny, technologiczny, przestrzenny, kulturowy i etyczny5. W pewnym uogólnie-
niu można zatem przyjąć, że najnowsza koncepcja rolnictwa zrównoważonego 

1 Szerzej problematykę tę prezentował J. Wilkin, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2003.

2 M.  Adamowicz dokonał przeglądu stanowisk piśmiennictwa w  zakresie zrównoważone-
go rozwoju rolnictwa w  publikacji pt.: Zrównoważony i  wielofunkcyjny rozwój rolnictwa 
a agronomia, „Annales UMCS”, Sectio E, Vol. LX 2005, s. 71-91; zob. też M. Adamowicz, 
M.  Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, „PEFIM” 2008, nr 51, s. 11-19.

3 Zob. S.  Zawisza: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Bydgoszcz 
2004.

4 Zob. M.  Adamowicz: Rola polityki agrarnej w  zrównoważonym rozwoju obszarów wiej-
skich, „Roczniki Naukowe” 2000, nr 1, s. 69-81. Natomiast A. Woś wskazuje na następu-
jące cechy wyróżniające rolnictwo zrównoważonego: 1) zasoby naturalne powinny być wy-
korzystywane tak, aby nie została zdławiona ich zdolność do samoodnawiania 2) przyrost 
produkcji żywności może następować przez wprowadzenie technologii, które jednocześnie 
chronią zasoby i  zachowują ich wysoką jakość dla przyszłych pokoleń, 3) zrównoważone 
systemy rolnicze zakładają pełną symbiozę celów produkcyjnych i ekologicznych, 4) zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi umożliwia zaspakajanie potrzeb, zachowując wysoką jakość 
środowiska naturalnego i chroniąc jego zasoby oraz 5) rolnictwo wykazuje małą podatność 
na wahania i  wstrząsy. Zob. A.  Woś, Rolnictwo zrównoważone, [w:] Encyklopedia Agrobi-
znesu, Warszawa 1998.

5 Tak J. L. Siemiński: Koncepcje „instainable development” rozwoju zrównoważonego i  trwa-
łego obszarów wiejskich w Polsce (szanse i możliwości). Referat Konferencji IUNG w Puła-
wach, cyt. za M. Adamowicz, Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój..., s. 76.
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przekracza ramy samego rolnictwa, jako działu gospodarki, ma charakter wie-
lopłaszczyznowy i wieloaspektowy6.

Wdrożenie funkcji ekologicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) 
było prowadzone stopniowo. Wychodząc z założenia, że rolnictwo europejskie 
przez lata gospodarowania stworzyło specyfi czne środowisko przyrodnicze, cha-
rakteryzujące się bogatymi ekosystemami stanowiącymi połączenie środowisk 
naturalnych (dzikich) i rolniczo przekształconych, za konieczne uznano harmo-
nijne realizowanie zadań gospodarczych związanych z produkcją żywności oraz 
ekologicznych, zmierzających do zapobiegania degradacji i erozji gruntów, ochrony 
krajobrazu czy wyludniania terenów wiejskich. Najdalej idące zmiany w sferze 
ekologicznych wymagań wspólnej polityki rolnej przyniosły postanowienia szczy-
tu w Luksemburgu w 2003 r., sprecyzowane następnie w Strategii Lizbońskiej 
w 2005 roku, która zapoczątkowała ideę zrównoważonego rozwoju. Obowiązek 
realizacji nałożony został zarówno na państwa członkowskie, jak i Unię Euro-
pejską w zakresie realizowanych przez nią zadań i celów.

W prawie polskim zasada zrównoważonego rozwoju uzyskała rangę zasady 
ustrojowej, którą statuuje art. 5 Konstytucji RP. W myśl powołanego przepisu 
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju dookre-
ślił art. 3 pkt 50 u.p.o.ś., w świetle którego przez zrównoważony rozwój rozumie 
się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb współczes-
nego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Z przyjętego brzmienia wynika, że 
głównym celem jest poszukiwanie środków i warunków zabezpieczających dłu-

6 Szeroko koncepcję zrównoważonego rozwoju traktuje również J. Wilkin, wskazując na ko-
nieczność przechodzenia od polityki sektorowej do polityki zintegrowanego rozwoju obsza-
rów wiejskich. W  strategii i  polityce zintegrowanego rozwoju rolnictwa i  obszarów wiej-
skich proponuje przyjęcie pewnej hierarchii celów rozwojowych. Strategia zintegrowanego 
rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce powinna być zorientowana na następujące cele 1) rozwój 
i  wszechstronne wykorzystanie zasobów ludzkich istniejących na obszarach wiejskich, 2) 
podnoszenie jakości czynnika ludzkiego, zarówno od strony człowieka jako tzw. kapitału 
ludzkiego, jak i od strony człowieka, jako tzw. kapitału społecznego, 3) instytucjonalizacja 
dialogu społecznego między interesariuszami zamieszkującymi obszary wiejskie jak też sił 
społecznych i politycznych zajmujących się problematyką rozwoju wsi i rolnictwa, 4) stwo-
rzenie odpowiednich i  wzmocnienie istniejących instytucji niezbędnych dla zintegrowane-
go rozwoju obszarów wiejskich, 5) opracowanie odpowiedniej strategii i  polityki rozwoju 
oraz systemu publicznego wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich, 6) stworzenie me-
chanizmu zarządzania publicznego zasobami wiejskimi, które nie poddają się mechani-
zmom regulacji rynkowej, a  są niezbędne dla podtrzymania zainteresowania rolników nie 
tylko produkcją rolną, ale także rozwojem pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa i  obsza-
rów wiejskich. Por. J. Wilkin, Podstawy strategii..., s. 127.
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gotrwałe zachowanie funkcji systemu ekologicznego związanego ze światem or-
ganicznym. Obowiązek poszukiwania i respektowania środków zapewniających 
zrównoważony rozwój nałożony został, stosownie do postanowień art. 8 u.p.o.ś., 
na organy tworzące oraz realizujące polityki, strategie, plany lub programy doty-
czące wszystkich aspektów życia gospodarczego i społecznego, w tym działalność 
przemysłową, rolniczą, leśną oraz rybołówstwo. Tym samym dokonana została 
integracja zasad ochrony środowiska z politykami branżowymi (sektorowymi), 
zasadzająca się na uznaniu nadrzędności wymagań ochrony środowiska, jako 
nieodzownego warunku zrównoważonego rozwoju.

Przepisy prawa europejskiego ujmują zrównoważone rolnictwo jako nowo-
czesną koncepcję programowania rozwoju rolnictwa, która kojarzy cele produk-
cyjne z wymaganiami środowiskowymi. Ideą przewodnią rozwoju zrównowa-
żonego jest korzystanie z zasobów naturalnych przyrody w taki sposób, aby nie 
zakłócić jej naturalnej równowagi i możliwości odnawiania się. W pełni zrówno-
ważony (trwały) rozwój gospodarstw rolnych jest możliwy do osiągnięcia wów-
czas, gdy produkcja nie prowadzi od niszczenia środowiska naturalnego przy 
jednoczesnym zapewnieniu zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych oraz 
społecznych producentów rolnych i ich rodzin. Europejski model rolnictwa w ta-
kim ujęciu stawia na utrzymanie równowagi między produkcyjnością a ochroną 
środowiska naturalnego.

Dotychczasowe instrumenty wsparcia ekologicznego

Realizacja obowiązków proekologicznych związana jest z wdrożeniem koncep-
cji wielofunkcyjności rolnictwa i gospodarstw rolnych. Funkcje środowiskowo-
-przestrzenne dotyczą sposobu wykorzystania środowiska, jakości krajobrazu, 
obecności skażeń środowiskowych, gospodarki odpadami, ochrony przyrody 
i bioróżnorodności. Rozwój wielofunkcyjności wiąże się z oddziaływaniem go-
spodarstwa rolnego na otoczenie zewnętrzne, a więc środowisko lokalne wsi, 
gminy, powiatu (mikro- i mezzoregionu). Ponieważ wkład rolników przy realizacji 
wskazanych funkcji środowiskowo-przestrzennych nie może być wynagradzany 
poprzez mechanizmy rynkowe, niezbędne okazały się różne formy wsparcia ujęte 
w ramach polityki rolnej i rozwoju wsi. Stosowane dotychczas instrumenty wspól-
nej polityki rolnej nakazały uwzględnianie aspektów ekologicznych tak w stricte 
rolniczych procesach produkcyjnych (fi lar I), jak i w zakresie gospodarowania 
na obszarach wiejskich stanowiących element miejscowego ekosystemu (fi lar II).
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Zasadniczym instrumentem polityki dochodowej realizowanej w ramach I fi -
laru WPR są płatności bezpośrednie. Aspekty ekologiczne ujęte zostały w ra-
mach zasady cross compliance, zwanej zasadą wzajemnej zgodności (lub współ-
zależności). Zasada cross compliance w dotychczasowym ujęciu sprowadza się 
do uzależnienia uzyskania oraz ustalenia wysokości płatności bezpośrednich od 
wypełnienia przez uprawnionego producenta rolnego szeregu wymagań środo-
wiskowych. Wymagania cross compliance zostały zawarte w kilkunastu aktach 
prawnych UE, a wynikające stąd obowiązki obejmują trzy obszary regulacji. Ob-
szar A obejmuje regulacje z dziedziny ochrony środowiska. W tym zakresie kon-
trolowane jest zachowanie naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, gniazd dzikich 
ptaków, a także czystość wód gruntowych i gleby. Nadto, benefi cjenci płatności 
bezpośrednich zobowiązani są do utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, 
a zwłaszcza zapobiegania erozji gleb oraz do utrzymywania struktury i substancji 
organicznej gleby, przy czym państwa członkowskie same określają konkretne 
działania temu służące. W obszarze tym zawarte są także regulacje nakładające 
obowiązki w zakresie identyfi kacji i rejestracji zwierząt oraz wynikające stąd obo-
wiązki utrzymywania ksiąg, paszportów zwierzęcych oraz kolczykowania zwie-
rząt. Obszar B obejmuje zagadnienia z dziedziny zdrowia publicznego. Regulacje 
objęły zagadnienia jakości środków ochrony roślin, dopuszczenie ich od obrotu, 
określenie dopuszczalnego poziomu pozostałości biologicznych i chemicznych 
w mięsie, bezpieczeństwa żywności oraz kontroli zachorowalności zwierząt go-
spodarskich (BSE, choroba niebieskiego języka, pryszczyca, choroba pęcherzyko-
wa). Obszar C reguluje obowiązki producentów rolnych w zakresie dobrostanu 
zwierząt, w których podstawową zasadą jest dbałość o to, by zwierzęta nie były 
narażane na niepotrzebny ból i cierpienie. Wymagania w tym zakresie formułują 
normatywnie ustalane warunki chowu, transportu i uboju zwierząt.

Rygoryzm zasady wzajemnej zgodności wyraża się w tym, że producent rolny 
dla uzyskania wsparcia z tytułu płatności bezpośrednich nie musi produkować, 
ale obowiązkowo musi utrzymywać ziemię w dobrej kulturze rolnej i wypełniać 
dalsze wymogi cross compliance. Spełnienie wymagań podlega kontroli w gospo-
darstwach, dla których dopłaty zostały udzielone. W przypadku zaś nie prze-
strzegania wymagań objętych zasadą cross compliance, płatności bezpośrednie są 
redukowane proporcjonalnie od powodowanych zagrożeń dla środowiska. Wy-
magania wynikające z zasady wzajemnej zgodności w krajach UE wprowadzane 
są w trzech fazach. W państwach „Piętnastki” oraz w Słowenii i na Cyprze obo-
wiązują począwszy od 2005 r.; w Polsce i pozostałych krajach, które przystąpiły 
do UE w 2004 r. wymagania cross compliance obowiązywać zaczęły od 1 stycz-
nia 2009 r., zaś w Bułgarii i Rumunii weszły w życie z dniem 1stycznia 2012 r.
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Elementy stymulujące ochronę środowiska oraz realizację zasady zrówno-
ważonego rolnictwa zawierały też instrumenty fi nansowe Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawę prawną polityki rozwoju obszarów wiejskich stanowi art. 39 ust. 2 
t.f.u.e. (dawny art. 33 ust. 2 t.w.e.), według którego przy ustalaniu wspólnej poli-
tyki rolnej i specjalnych środków służących jej realizacji uwzględnia się przede 
wszystkim szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury spo-
łecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszcze-
gólnymi regionami rolniczymi. Należy także wskazać na art. 174 t.f.u.e. (dawny 
art. 158 t.w.e.) zgodnie, z którym w celu wspierania harmonijnego rozwoju całej 
Unii, podejmowane są działania służące wzmocnieniu spójności gospodarczej 
i społecznej. W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w po-
ziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub obszarów naj-
mniej uprzywilejowanych, w tym wiejskich. Polityka rozwoju obszarów wiejskich 
zbudowana została na zasadach komplementarności, spójności i zgodności oraz 
pomocniczości.

Na gruncie prawa krajowego podstawowym aktem prawnym realizującym 
wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jest ustawa o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich7. Ustawa ta określa właściwość poszcze-
gólnych organów i podmiotów w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiej-
skich ze środków europejskich, sposób realizacji zadań, a także przesłanki i tryb 
przyznawania, wypłacania i zwracania pomocy. W sferze poprawy środowiska 
naturalnego i obszarów wiejskich realizowane są: zadania ze zakresu wspiera-
nia gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW); programy rolnośrodowiskowe; zalesianie 
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne; odtwarzanie poten-
cjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instru-
mentów zapobiegawczych.

Do celów realizowanych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich na-
leży: poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie re-
strukturyzacji, rozwoju i innowacji; poprawa środowiska naturalnego i terenów 
wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami; poprawa jakości życia 
na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej. 
Powyższe cele są wykonywane w ramach czterech osi. Instrumenty prawne w ra-

7 Zob. też ustawę z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na fi nansowanie wspólnej polityki rolnej, tekst 
jedn. Dz.U.  z  2012  r., poz. 1065 oraz obwieszczenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, M.P. z 2007 r., Nr 94, poz. 1035.
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mach osi 1 skierowane zostały na kapitał ludzki i fi zyczny w sektorach rolno-
-spożywczym i leśnym (promując transfer wiedzy i  innowacji) oraz produkcję 
wysokiej jakości. Oś 2 zapewnia środki na ochronę i wzmocnienie zasobów na-
turalnych, jak również zachowanie systemów rolnictwa i leśnictwa o wysokich 
wartościach przyrodniczych oraz tradycyjnych krajobrazów na europejskich ob-
szarach wiejskich. Oś 3 wspomaga rozwój lokalnej infrastruktury i kapitału ludz-
kiego na obszarach wiejskich w celu poprawy warunków wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia we wszystkich sektorach oraz różnicowanie działalności gospodar-
czej. Oś 4 wprowadza możliwości innowacyjnego zarządzania poprzez oddolne, 
lokalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich.

Podstawy prawne wsparcia środowiskowego 
w rolnictwie

Podstawy prawne tworzące system wsparcia dla rolniczej działalności pro-
środowiskowej zostały ujęte co do zasady w rozporządzeniu 1306/2013 w spra-
wie fi nansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz rozporządzeniu 1307/2013 ustanawiającym przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspól-
nej polityki rolnej. Istotne rozwiązania znalazły się również w rozporządzeniu 
1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Fragmentaryczna regulacja została 
zawarta w rozporządzeniu 1308/2013 ustanawiającym wspólną organizację ryn-
ków produktów rolnych.

Wzajemne relacje między rozporządzeniami są dość trudne do uchwycenia 
oraz jednoznacznej oceny utworzonego w ten sposób modelu. Analiza przepisów 
prowadzi jednak do pewnych konkluzji.

W powołanych aktach prawnych zakres instrumentów fi nansowych promu-
jących działania proekologiczne uległ istotnym zmianom, w ramach instrumen-
tów fi laru I oraz II, wskazując na zwiększenie znaczenia ochrony środowiska 
naturalnego w rolniczych procesach produkcyjnych, a nawet kosztem tychże. 
Problematykę projektowanych zmian ująć można w dwóch zasadniczych gru-
pach zagadnień.

Zasadniczym instrumentem oddziaływania pozostają różne formy dopłat 
fi nansowych wypłacanych zarówno ze środków fi laru I – zwłaszcza płatności 
bezpośrednich oraz fi laru II – płatności rzecz działań zmierzających do popra-
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wy środowiska naturalnego. Dotychczasowy system zostaje poszerzony wsku-
tek zwiększenie kategorii i rodzajów świadczeń możliwych do pozyskania przy 
podejmowaniu działań na rzecz środowiska, ale przy jednoczesnym zwiększe-
niu obowiązków ciążących na rolnikach prowadzących produkcję w warunkach 
wzmożonej ochrony środowiska.

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie (co najmniej w wymiarze podstawo-
wym) środków wsparcia jest spełnienie trzech zasadniczych kryteriów: 1) ob-
szarowego, czyli minimalnej wielkości kwalifi kowanych użytków rolnych pozo-
stających we władaniu rolnika; 2) prowadzenie działalności rolniczej niezbędnej 
od uzyskania statusu rolnika czynnego zawodowo; 3) zachowanie w procesie 
produkcyjnym wymagań zasady wzajemnej zgodności.

Wymagania cross compliance zostały poszerzone, poprzez ustalenie wymo-
gów zarządzania (SMR) oraz Dobrej Kultury Rolnej (GAEC) w zakresie ochrony 
wód stosownie do wybranych regulacji ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE 
(strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych, zezwolenia na nawadnianie, ochrona 
wód gruntowych przez bezpośrednimi zrzutami niebezpiecznych substancji,) 
oraz szczególnej ochrony gleby (minimalna pokrywa glebowa, ograniczenie ero-
zji, utrzymanie minimalnych poziomów materii organicznej – zakaz wypalania 
rżysk, ochrona terenów podmokłych oraz gleb bogatych w węgiel – zakaz orania).

Przesłanka obszarowa i aktywności zawodowej zawarte zostały w rozporzą-
dzeniu 1307/2013 dotyczącym płatności bezpośrednich, zaś reżim zasady wza-
jemnej zgodności (cross compliance) został ujęty w rozporządzeniu 1306/2013 
regulującym zasady fi nansowania WPR.

Ujęcie zasady wzajemnej zgodności w rozporządzeniu horyzontalnym wska-
zuje na szczególną wagę wymagań środowiskowych traktowanych jako nadrzęd-
ne względem pozostałych warunkujących uczestniczenie w systemie wsparcia 
fi nansowego, tak na poziomie podstawowym (płatności bezpośrednie), jak i w re-
żimie szczególnych płatności ekologicznych. Zmiana miejsca regulacji znacząco 
wykracza poza zmianę techniczną, redakcyjną. Dokonuje bowiem przesunięcia 
ciężaru i znaczenia regulacji do wymiaru horyzontalnego, bazowego dla oceny 
sytuacji gospodarczej rolnika ubiegającego się o uzyskanie dopłat. Stanowi też co 
do zasady podstawową przesłankę udzielenia wsparcia. Zgodnie z treścią art. 92 
rozporządzenia 1306/2013 warunki zasady wzajemnej zgodności muszą spełniać 
zarówno rolnicy ubiegający się o płatności podstawowe (art. 18 i nast. rozporzą-
dzenia 1307/2013), jak i dokonujący restrukturyzacji, przekształcenia winnic 
oraz zbiorów zielonych (art. 44 i 45 rozporządzenia 1308), a także dokonujący 
inwestycji w rozwój obszarów wiejskich i poprawę rentowności lasów (art. 22 ust.1 
lit. a-b rozporządzenia 1305/2013) ubiegający się o środki rolnośrodowiskowokli-
matyczne, rolnictwa ekologicznego, dla środków na rzecz: obszarów Natura 2000; 
objętych dyrektywą wodną; obszarów z ograniczeniami naturalnymi; dobrostanu 
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zwierząt oraz świadczenia usług leśnośrodowiskowych i klimatycznych (art. 29-
32, 34 i 35 rozporządzenia 1305/2013). W takim ujęciu zachowanie wymogów 
ekologicznych staje się zasadniczą przesłanką uzyskania większości środków 
wsparcia oraz elementem stałego monitoringu, kontroli i oceny działań gospo-
darczych rolnika dokonywanego na poziomie europejskim. Następuje też wyraźne 
przesunięcie akcentu oceny prawidłowości działań rolniczych ze sfery wielkości 
i jakości produkcji, na aspekty środowiskowe. Wobec projektowanych w art. 111 
rozporządzenia 1307/2013 uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania aktów 
delegowanych, reżim ustalonych wymagań zasady wzajemnej zgodności, kontroli 
oraz sankcji z tytułu stwierdzonych naruszeń staje się elementem Wspólnej Po-
lityki Rolnej, na który państwa członkowskie będą miały nader niewielki wpływ.

Kategorie wsparcia finansowego oraz przesłanki 
ich uzyskania

Kategorie wsparcia fi nansowego udzielanego w ramach komponentu ekolo-
gicznego wspólnej polityki rolnej ulegają znaczącemu poszerzeniu. Świadczy to 
o kierunku dokonywanych zmian, ograniczających znaczenie funkcji produkcyj-
nych WPR. Przepisy projektów rozporządzeń kształtują katalog środków wsparcia 
fi nansowego dla rolników, różnicując możliwość ich pozyskania oraz wysokość 
od przestrzegania różnych przesłanek środowiskowych.

Pierwszą grupę stanowią płatności objęte środkami I fi laru WPR, zakwalifi -
kowane do różnorodnych form płatności bezpośrednich.

W pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć płatności podstawowe, których 
uzyskanie wymaga m.in. spełnienia wymagań określonych w regulacjach określo-
nych dla potrzeb zasady wzajemnej zgodności, tj. w art. 93-94 oraz w załączni-
ku nr II do rozporządzenia 1306/2013 ustalającego zasady fi nansowania WPR.

Odrębnym instrumentem są płatności za praktyki korzystne dla klimatu i śro-
dowiska, które wprowadzone zostały do przepisów rozporządzenia 1307/2013 
i stanowią nowy, dodatkowy środek fi nansowy, o który mogą ubiegać się rolnicy 
spełniający wymagania dla uzyskania płatności podstawowej (tj. aktywność za-
wodowa, obszar i zasada cross compliance) oraz prowadzą w swoich gospodar-
stwach co najmniej trzy uprawy (w rozmiarze nie mniejszej niż 5% i nie więk-
szej niż 70% całości gruntów uprawnych – art. 30 rozporządzenia 1307/2013), 
utrzymują użytki zielone (art. 31 rozporządzenia 1307/2013) oraz co najmniej 
7% ich użytków ma charakter i przeznaczenie proekologiczne (grunty ugorowa-
ne, tarasy, strefy buforowe, obszary zalesione, cechy krajobrazu – art. 32 rozpo-
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rządzenia 1307/2013). Włączenie tego środka do sfery wsparcia fi nansowego 
jest obowiązkowe i obejmuje 30% ogółu środków przeznaczonych na płatności 
bezpośrednie (art. 33 rozporządzenia 1307/2013).

Dopłaty dla grup producentów owoców i warzyw realizujących programy 
operacyjne na rzecz ochrony środowiska stanowią instrument wsparcia zorgani-
zowanych form produkcji rolnej. Przesłanką uzyskania wsparcia jest utworzenie 
uznanej grupy producentów, przedłożenie i zatwierdzenie programu operacyjnego, 
który zawiera co najmniej dwa działania na rzecz ochrony środowiska lub gdy 
co najmniej 10% wydatków poniesionych w ramach programów operacyjnych 
przeznaczonych było na działania na rzecz ochrony środowiska.

Drugą grupę stanowią środki fi nansowane z II fi laru WPR objęte przepisami 
rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Novum w przepisach regulujących system wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich (art. 29 rozporządzenia 1305/2013) stanowi środek rolnośrodowiskowo-
klimatyczny (Agri-environment-climate measure). Włączenie tego instrumentu do 
programów rozwoju obszarów wiejskich jest obowiązkowe. O uzyskanie środków 
z tego tytułu mogą ubiegać się rolnicy, grupy producentów lub grupy innych osób 
gospodarujących gruntami, którzy dobrowolnie podejmują się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowokli-
matyczne odnoszące się od gruntów rolnych. Warunkiem wstępnym jest prze-
strzeganie wymogów zasady wzajemnej zgodności określonych w rozdziale VI 
rozporządzenia 1306/2013. Zobowiązania rolnośrodowiskowoklimatyczne mają 
charakter działań długoterminowych, a wsparcie fi nansowe może być udzielane 
w okresie od 5 do 7 lat.

Płatności w zakresie usług leśnośrodowiskowych i ochrony lasów określone 
w art. 35 rozporządzenia 1305/2013 stanowią rozwiązanie nowe, mające cha-
rakter wieloletnich programów (operacji) określonych w planie urządzenia lasu 
realizującym założenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Czas fi nansowania wy-
nosi od 5 do 7 lat, a środki są przyznawane wówczas, gdy realizowane zadania 
wykraczają poza obowiązkowe wymogi określane w ustawodawstwie krajowym 
w zakresie gospodarki leśnej.

Płatności dla rolnictwa ekologicznego wymagają spełnienia warunków zasady 
wzajemnej zgodności stosowanie do tytułu VI rozporządzenia 1306/2013 oraz 
określonych w rozporządzeniu 834/2007 ustalającym zasady produkcji ekolo-
gicznej. Mimo wyraźnej zbieżności charakteru produkcji ekologicznej z działa-
niami określonymi jako rolnośrodowiskowoklimatyczne (art. 29 rozporządzenia 
1305/2013), producenci rolni zostali wyłączeni z możliwości otrzymania wspar-
cia ze środków określonych dla takich działań (art. 29 ust. 8 zdanie drugie).

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz płatności związane z ramową dyrek-
tywą wodną 2000/60/WE ujęte zostały w ramach programów rolnośrodowisko-
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wych oraz w ramach zasady wzajemnej zgodności. Szczególnie wiele wątpliwości, 
co do zasad udzielania dopłat koncentruje się wokół rozdzielenia środków na 
rzecz realizacji celów, które zostały określone podwójnie – raz w wymaganiach za-
sady wzajemnej zgodności w rozporządzeniu 1306/2013 (art. 31 rozporządzenia 
1305/2013 w zw. z art. 93 oraz załącznikiem II rozporządzenia 1306/2013), dwa 
w płatnościach podstawowych w zakresie praktyk korzystnych dla klimatu (art. 
31 rozporządzenia 1305/2013 w zw. z art. art. 29 rozporządzenia 1306/2013). 
Zwraca uwagę nie tylko rozproszenie i brak konsekwencji w przyjętych regula-
cjach, ale też nakładanie się (dublowanie) zakresów regulacji, a także wielość 
źródeł fi nansowania tych samych celów. Trudno tu dopatrzeć się spójnej kon-
cepcji oraz zadeklarowanego uproszczenia mechanizmów WPR.

Charakterystyka trybu pozyskiwania i korzystania ze środków na rzecz ob-
szarów z ograniczeniami naturalnymi (płatności NW) napotyka na problemy 
podobne, jak omówione w poprzedzającym punkcie. Przesłanki wyznaczenia 
obszarów NW oraz uzyskania wsparcia z tytułu prowadzenia działalności rolni-
czej na obszarze NW zostały ujęte w art. 32-33 rozporządzenia 1305/2013 oraz 
w art. 34 rozporządzenia 1307/2013, a zatem korzystają z różnych źródeł fi nan-
sowania oraz różnych trybów postępowania. Stan ten nie wydaje się właściwy 
ze względu na zapowiedziane uproszczenia procedur. Na marginesie należy też 
zauważyć, że wyznaczenie obszarów o niekorzystnych (ograniczonych) warun-
kach naturalnych będzie dokonywane wyłącznie według okoliczności obiektyw-
nych, bez uwzględnienia okoliczność społecznych – co w polskich warunkach 
ma znaczenie zasadnicze.

Ostatnim z instrumentów objętych systemem prawnym wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich są płatności na rzecz dobrostanu zwierząt – obowiązki zwią-
zane z zachowaniem zasad dobrostanu zwierząt stanowiły i nadal stanowią wy-
móg zasady wzajemnej zgodności, co oznacza, że płatności określone w art. 34
rozporządzenia 1305/2013 mogą mieć miejsce tylko wówczas, gdy podejmo-
wane są działania wykraczające poza normy minimalne określone w zasadzie 
wzajemnej zgodności.

Ocena rozwiązań

Ocenę proponowanych zmian rozpocząć wypada od uwag natury ogólnej, wy-
nikających z porównania celów określonych dla wspólnej polityki rolnej w Trak-
tacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej a zakresem zmian wynikających z pro-
jektów aktów stanowiących Pakiet WPR 2020.
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Polityka rolna ujęta została w przepisach traktatowych jako regulacja szczegól-
na, kształtująca tzw. sektor wrażliwy. Środki oddziaływania określone w Trakta-
tach wskazywały na realizację dwóch zasadniczych celów: gospodarczego – zmie-
rzającego do zapewnienia odpowiedniej ilości żywności na potrzeby konsumentów 
państw członkowskich pozyskiwanych po rozsądnych cenach; oraz socjalnego 
– polegającego na zapewnieniu odpowiedniego poziomu życia oraz zabezpiecze-
nia potrzeb socjalnych producentów rolnych. Cele te, mimo licznych zmian nie 
uległy diametralnej zmianie. Postanowienia aktualnie obowiązującego 39 t.f.u.e. 
(dawny 33 t.w.e.) nadal określają cele WPR przy uwzględnieniu obu wymagań 
– gospodarczego i społecznego.

WPR mimo swoich odrębności nie funkcjonuje jednak samodzielnie. Obowią-
zek integracji polityk w sferze ochrony środowiska został przewidziany w prze-
pisach pierwotnego prawa europejskiego. Postanowienia art. 11 t.f.u.e. (dawny 6 
t.w.e.) zakładają łączenie ochrony środowiska z politykami branżowymi realizo-
wanymi przez Unię Europejską w ramach zasady zrównoważonego rozwoju. Dla 
zasady zrównoważonego rozwoju w sferze wspólnej polityki zasadnicze znaczenie 
mają postanowienia art. 39 t.f.u.e. (dawny 33 t.w.e.), które w aktualnym rozu-
mieniu sytuują wspólną politykę rolną w szerszym kontekście polityki związanej 
z wsią i jej rozwojem. Podkreślono, że w świetle art. 39 ust. 1 pkt a w związku 
z art. 191 t.f.u.e. (dawny 174 t.w.e.) wspólna polityka rolna powinna przyczyniać 
się do poprawy ochrony środowiska, ochrony zdrowia i racjonalnego wykorzy-
stania środków naturalnych8.

Ocena aspektów ekologicznych nowych rozwiązań prawnych w zakresie WPR 
na gruncie powołanych przepisów traktatowych wskazuje, że dokonane zostało 
naruszenie dotychczasowych proporcji produkcyjno-ekologicznych. Zakres propo-
nowanych zmian wynikający z Pakietu WPR 2020 w sferze ochrony środowiska 
naturalnego wydaje się zbyt daleko idący. Zakłada bowiem poszerzenie działań 
i związanego z tym systemu wsparcia fi nansowego na rzecz ochrony środowi-
ska kosztem sfery produkcyjnej. Stan ten wypada ocenić negatywnie, zwłaszcza 
przy uwzględnieniu dokumentów Unii Europejskiej, które legły u podstaw refor-
my WPR, wskazujących na konieczność zachowania potencjału produkcyjnego, 
a w zwłaszcza Komunikatu Komisji do Parlamentu, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.- sprostać 
wyzwaniom przyszłości związanych z żywnością, zasobami naturalnymi oraz 
aspektami terytorialnym z 18 listopada 2010r. Komunikat ten, podsumowując 
szeroko zakrojoną debatę publiczną co od reform wspólnej polityki rolnej, wskazał 
na zasadnicze kierunki zmian oraz cele, jakie zrealizować ma planowana refor-

8 Zob. szerzej A.  Jurcewicz, [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, 
Tom I, A. Wróbel (red.), Warszawa 2008, s. 734-746.



EKOLOGICZNE ASPEKTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ  195

ma9. Cele te zakładają między innymi nienaruszalność zasadniczej konstrukcji 
funkcjonowania wspólnej polityki rolnej opartej na dwóch fi larach – rynkowym 
i strukturalnym; utrzymanie potencjału w zakresie produkcji żywności na ob-
szarze całej Unii w celu zagwarantowania mieszkańcom Europy długotrwałego 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz wniesienia wkładu do zaspokojenia wzrasta-
jącego popytu na żywność, który według szacunków FAO do roku 2050 zwiększy 
się aż o 70%. Nadto, w powołanym dokumencie podkreślono, że zmiany muszą 
promować oraz wspierać wytwarzanie zróżnicowanej żywności wysokiej jakości, 
gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne ludzi oraz przeciwdziałaniem kryzy-
som światowym zwłaszcza w zakresie niedoborów żywności. Aktywność rolni-
cza ma stanowić podstawę dynamicznego rozwoju terytoriów wiejskich oraz ich 
efektywności gospodarczej. To zaś uznano za zasadniczy czynnik dla tworzenia 
lokalnych miejsc pracy, włączania społecznego oraz zapobiegania marginalizacji 
społeczności wiejskich.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, że aspekty ekologiczne i związane 
z nimi zasady wsparcia fi nansowego nie do końca odpowiadają wcześniejszym 
ustaleniom kierunków i zakresu zmian WPR. Nie negując potrzeby zwiększe-
nia wysiłku w zakresie działań ekologicznych, które powinny być realizowane 
we wszystkich sferach działalności gospodarczej, a zatem także rolniczej, należy 
jednak sugerować utrzymanie proporcji w ten sposób by utrzymać wynikające 
z traktatów gospodarczo-społeczne cele WPR i związany z tym odpowiedni po-
ziom fi nansowania.

Szczegółowe uwagi, co do przyjętych rozwiązań ekologicznych ująć można 
w kilku grupach.

Przede wszystkim zwraca uwagę poszerzenie obowiązków nałożonych na 
producenta rolnego, warunkujących uzyskanie środków wsparcia. Poszerzony 
został katalog wymagań objętych zasadą wzajemnej zgodności. Uwzględniając 
fakt, że wymagania te mają charakter podstawowy dla środków wsparcia obu 
fi larów uznać należy, że będą stanowiły poważną barierę korzystania z pomocy 
fi nansowej fi nansowanej ze środków UE. Wynikające z projektów ograniczenia 
stosowania zasady wzajemnej zgodności dla małych gospodarstw, pewna libe-

9 W  trakcie debaty publicznej złożone zostało kilka tysięcy opinii oraz stanowisk państw 
członkowskich formułujących opinie, co od zakresu i kierunków reformy WPR. Parlament 
Europejski przyjął sprawozdanie w  sprawie kształtu polityki rolnej po 2013r. oraz konso-
lidacji celów WPR ze strategią Europa 2020. Zob. www.europarl.europa.eu. (30.01.2011). 
Elementem debaty były stanowiska państw członkowskich, zob. Ocena prawna wpływu 
health check na przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej. Zbiór ekspertyz w  ramach projektu 
badawczego, A. Sokala, B. Rakoczy (red.), Toruń 2010; stanowisko strony polskiej zawiera 
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej po 2013  r., www.mrr.gov.pl (1.02.2011) oraz cykl publikacji zainicjowa-
nych przez Forum Inicjatyw Rozwojowych, które ukazały się na łamach czasopisma „Wieś 
i Rolnictwo” z 2010, Nr 1-4 autorstwa m.in.: J. S. Zegara, L. Goraja, oraz W. Poczty.
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ralizacja przepisów w zakresie kontroli nie są zmianami istotnymi. Przeciwnie 
należy uznać, że mają charakter kosmetyczny, nie wywierający wpływu dla więk-
szości gospodarstw towarowych.

Wprowadzone nowe środki ekologiczne – środek rolnośrodowiskowoklima-
tyczny (art. 29 rozporządzenia 1305/2013) oraz praktyki korzystne dla klimatu 
i środowiska określone jako obowiązkowe, co powoduje, że określona pula środ-
ków (30%) musi zostać przeznaczona na działania ekologiczne, kosztem innych 
aktywności ze sfery gospodarczej. Szczególnie wątpliwe jest to w odniesieniu do 
środków objętych fi larem I, z którego fi nansuje się działania rynkowe.

Poważne wątpliwości budzi sposób ujęcia nowych środków oraz wzajemne 
zależności między nimi. Zakresy przedmiotu regulacji zachodzą na siebie unie-
możliwiając jednoznaczne określenie, kiedy i dla potrzeb którego środka zosta-
ły spełnione. Rozkład środków de facto prowadzi do zatarcia dotychczasowych 
różnic między zadaniami poszczególnych fi larów WPR.

Przewidziane ograniczenie ilości agencji płatniczych, jako postulat ocenić 
należy pozytywnie. Niestety, rozbicie dotychczasowego systemu oraz niejasne 
kryteria kwalifi kacji nowych środków, wymagają daleko idących zmian praw-
no-organizacyjnych, co nie będzie zabiegiem prostym ani też szybkim. Zmiany 
w zakresie organizacji organów nadzorczo-kontrolnych nie tylko nie ograniczą 
obciążeń fi nansowych, ale wręcz będą stanowiły dodatkowy aspekt obciążający.

Deklarowane uproszczenie procedur obejmuje tylko nieznaczną grupę zain-
teresowanych. Nie będzie też miało większego wpływu na ograniczenie obciążeń 
organów administracji rolnej. Nadal nieczytelne pozostają zasady i tryby udziela-
nia pomocy, tak dla samych zainteresowanych, jak i dla podatników Unii Euro-
pejskiej, którzy nadal będą mogli kwestionować zasadność i wielkość środków 
przekazywanych na rolnictwo.

Jako budzące wątpliwości należy uznać bardzo daleko idące przekazanie 
uprawnień Komisji w zakresie wydawania aktów delegowanych. Większość szcze-
gółowych rozwiązań ma zostać zawarta właśnie w takich aktach, co powoduje, 
że w chwili obecnej nie można ocenić ich zawartości merytorycznej, a po wyda-
niu wyraźnie dokonane zostanie ograniczenie możliwości kształtowania sytuacji 
prawnej przez państwa członkowskie. Zakres delegacji oraz jej niedookreśloność 
wydaje się zbyt daleko idąca. Zastrzeżenia są też uzasadnione w kontekście posta-
nowień art. 43 t.f.u.e. (dawny 37 t.w.e.), który wskazuje, że to Rada (a nie Komi-
sja) przyjmuje środki dotyczące cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych. 

Zielony komponent wspólnej polityki rolnej budzi szereg wątpliwości. Uwzględ-
niając powszechnie zgłaszane postulaty w zakresie ekologicznych warunków pro-
dukcji, należy jednak dążyć do większego wyważenia i proporcjonalnego ujęcia 
wymagań i oczekiwań między: ilościowo i jakościowo właściwej żywności, do-
starczanej odpowiednio do zmieniających się potrzeb konsumentów Unii Euro-
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pejskiej oraz udziału europejskiej żywności na rynkach światowych a ekologicz-
nymi warunkami produkcji. Środki wsparcia nie mogą preferować tylko jednego 
z aspektów produkcji rolnej, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Może to 
prowadzić od naruszenia postanowień prawa traktatowego Unii Europejskiej. 
Należy również zwrócić uwagę na konieczność zachowania specyfi ki środków 
i działań realizowanych w ramach poszczególnych fi larów WPR z jednoczesnym 
uproszczeniem procedur i działań administracji, zwłaszcza przez uporządkowanie 
wymagań formalnych uzyskania świadczeń, precyzyjnego rozdzielenia kompe-
tencji, czytelności przepisów. Istotne wątpliwości budzi zakresu aktów delego-
wanych przekazanych Komisji oraz ograniczenie zakresu uprawnień i swobody 
działania przez państwa członkowskie.

Streszcz enie

Niniejsza praca prezentuje ewolucję ekologicznych aspektów Wspólnej Poli-
tyki Rolnej oraz prawnych instrumentów związanych z nowym systemem WPR 
201402020. Szczególną wagę Autorzy położyli szczególny nacisk na wzajemne 
relacje pomiędzy środowiskiem i rolnictwem na gruncie Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej oraz nowych regulacji prawnych przyjętych w 2013 roku 
(„zazielenianie” Wspólnej Polityki Rolnej UE): wsparcie dla rozwoju rolnictwa 
z Europejskiego Funduszu , fi nansowanie, zarządzanie oraz monitoring wspól-
nej polityki rolnej, ugruntowanie zasad dla dopłat bezpośrednich dla rolników.

Summary

The article presents an evolution of the ecological measures of common agricultural 
policy (CAP) and legal instruments according to the new system of CAP 2014 – 2020. 
Authors lay out the interplay between environment and agriculture on the on the basis 
of the Treaty on the Functioning of the European Union and „new” 2013 regulations 
(“greening” the EU common agricultural policy): on support for rural development by 
the European Agricultural Fund for Rural Development (1305/2013); on the fi nancing, 
management and monitoring of the common agricultural policy (1306/2013); establish-
ing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework 
of the common agricultural policy (1307/2013).

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, prawo rolne, Europejski Fundusz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, płatności bezpośrednie

Key words: Common Agricultural Policy, agricultural law, European Agricultural 
Fund for Rural Development, direct payments
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Roboty geologiczne i wydobywanie 
kopalin na obszarach chronionych. 
Niektóre uwarunkowania prawne1

GEOLOGICAL ACTIVITY AND MINING IN PROTECTIVE AREAS.
SOME LEGAL PROBLEMS

Funkcjonowanie każdego państwa zależy m.in. wykorzystywania kopalin bądź 
produktów pochodzących z ich przeróbki. Nie chodzi tu wyłącznie o kopaliny 
wykorzystywane jako nośniki energii (zwłaszcza węgiel kamienny i brunatny, 
węglowodory), ale również znajdujące zastosowanie jako materiały budowlane, 
surowce chemiczne, wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym, elektronicz-
nym itp. Oczywiście można zaspokajać potrzeby w tym zakresie w drodze im-
portu, tyle że z wielu powodów rozwiązanie to nie zasługuje na aprobatę, prze-
de wszystkim wówczas gdy na terenie danego państwa występują złoża kopalin 
danego rodzaju, a sam import może prowadzić do niebezpiecznych uzależnień 
ekonomiczno-politycznych. Niestety, rozmieszczenie wspomnianych przeważnie 
jest nierównomierne, a w dodatku niejednokrotnie znajdują się one w przestrze-
niach, w granicach których (lub w pobliżu) obowiązują szczególne rygory bezpo-
średnio bądź pośrednio zabraniające, czy też ograniczające działalność w zakresie 
poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż kopalin. 

Wykonywanie prac geologicznych oraz wydobywanie kopalin ze złóż jest 
przedmiotem regulacji przede wszystkim ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

* Prof. zw dr hab. Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski w  Katowicach, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

1 Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS5/00632.
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geologiczne i górnicze2, co nie zwalnia z konieczności przestrzegania wymagań 
przewidzianych odrębnymi przepisami. Z punktu widzenia tematu tymi ostatnimi 
będą przede wszystkim rozwiązania dotyczące ochrony wód, postępowania z od-
padami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem itp. Przede wszystkim zaś 
mogą nimi być te, które kształtują przeznaczenie (dozwolony prawem sposób wy-
korzystywania) przestrzeni, w granicach których ma być prowadzona omawiana 
działalność, bądź ich otoczenia. Za sprawą przede wszystkim nieuporządkowa-
nej terminologii ustawowej oraz innych ułomności prawa, ustalenie szczegółów 
staje się niezwykle sporne. 

Stosownie do art. 6 pr.g.g. pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywa-
nie badań oraz innych czynności w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, 
a w szczególności poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wód podziemnych 
oraz kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, określanie warun-
ków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map 
i dokumentacji geologicznych, jak również projektowanie i wykonywanie badań 
na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych (pkt 
8). Robotą geologiczną jest natomiast wykonywanie w ramach prac geologicznych 
wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków 
strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach (pkt 12). Z kolei 
rozpoznawanie (złoża kopaliny) polega na wykonywaniu prac geologicznych na 
obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny albo wód podziemnych 
(pkt 13). Brak natomiast ustawowej defi nicji „wydobywania kopaliny (ze złoża)”, 
co w konsekwencji może prowadzić do wątpliwości związanych z ustaleniem, czy 
danym stanie faktycznym mamy do czynienia z taką właśnie, czy inną działalnoś-
cią. Wbrew pozorom rozstrzygnięcie tej kwestii może mieć kolosalne znaczenie 
praktyczne. Nie jest bowiem tajemnicą, że kopaliny (zwłaszcza kruszywa) są po-
zyskiwanie również w toku wykonywania najprzeróżniejszych robót budowlanych, 
jakimi może być chociażby wykonywanie wykopów pod fundamenty, przemiesz-
czanie mas ziemnych (skalnych) w związku z realizacją inwestycji liniowych itd. 

Nie ma też wątpliwości co do tego, że złoża kopalin są elementami środowi-
ska (art. 3 pkt 39 Prawa ochrony środowiska3), w dodatku przeważnie o charak-
terze nieodnawialnym. Podlegają one ochronie polegającej m.in. na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystywaniu, w tym 
kopalin towarzyszących (art. 125 u.p.o.ś.). Szczegóły regulują odrębne przepisy, 
przede wszystkim zaś prawo geologiczne i górnicze. Warto również wspomnieć, 
że w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami4 tzw. celami publicznymi jest zarówno poszukiwanie, rozpoznawanie, wy-

2 Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm. (dalej cyt. jako „pr.g.g.”).
3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.  
4 Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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dobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą5, jak i co najmniej niektóre 
rodzaje innych zachowań się w stosunku do środowiska (jak np. poszukiwanie 
lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 
podziemne składowanie dwutlenku węgla. Z kolei prawo własności górniczej 
przysługuje Skarbowi Państwa i ma charakter niezbywalny (art. 10 i nast. pr.g.g.).

Do celów publicznych zaliczono także budowę i utrzymywanie obiektów 
i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wod-
nych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wod-
nych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryto-
rialnego, jak i ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub 
siedlisk przyrody (art. 6 pkt 3-4 oraz 9 cyt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.). 
Wyliczenie to trudno uważać za fortunne, bowiem literalnie rzecz biorąc daje 
się ono zinterpretować w ten sposób, że co najmniej niektóre z innych działań 
na rzecz ochrony środowiska nie są celem publicznym. Tylko częściowo problem 
ten rozwiązują przepisy odrębne (np. stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody6, celem publicznym jest utworzenie parku 
narodowego i rezerwatu przyrody7).

Nie jest tajemnicą, że potrzeby w zakresie rozpoznania geologicznego i wy-
dobywania kopalin mogą kolidować z innymi celami publicznymi, w tym do-
tyczącymi ochrony środowiska. Tego rodzaju konfl ikt nie jest rzadkością. Brak 
wyraźnych wskazówek pozwalających na jego rozstrzygnięcie. Niemal zawsze 
przybiera ono charakter uznaniowy, przy czym niejednokrotnie dokonywane jest 
ono na niekorzyść działalności normowanej prawem geologicznym i górniczym. 
Brak miejsca nie pozwala na rozwinięcie szczegółów.

Pojęcie „obszaru chronionego” nie jest znane prawu. Dla potrzeb niniejszego 
wystąpienia istota wspomnianej ochrony polega na zakazach bądź ograniczeniach 
wykonywania robót geologicznych oraz wydobywania kopalin ze złóż, rzecz jasna 
w granicach określonych „obszarów” (przede wszystkim nieruchomości grun-
towych, ich części bądź zespołów). Co prawda konstrukcja ta pośrednio może 
zostać oceniona jako nawiązująca do koncepcji tzw. „obszaru specjalnego”, tyle 

5 Są nimi węglowodory, węgiel kamienny, metan występujący jako kopalina towarzysząca, 
węgiel brunatny, rudy metali z  wyjątkiem darniowych rud żelaza, metale w  stanie rodzi-
mym, rudy pierwiastków promieniotwórczych, siarka rodzima, sól kamienna, sól potaso-
wa, sól potasowo-magnezowa, gips i  anhydryt, kamienie szlachetne, jak również wody 
lecznicze, wody termalne i solanki. Przedmiotem własności górniczej są nadto części góro-
tworu położone poza granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowej, w szczególności 
znajdujące się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust. 1-4). 
Objęte są one także zakresem ustawy z  dnia 6 lipca 2001  r. o  zachowaniu narodowego 
charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. 1051 ze zm.).

6 Dz. U. 2013, poz. 627 ze zm. (dalej cyt. jako „u.o.p.”).
7 Czego (wedle stanu na 31 stycznia 2014 r. ) nie dostrzegli redaktorzy programu LEX.
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że ta ostatnia pozbawiona jest istotnej wartości poznawczej8. Przykładami mogą 
być tzw. obszarowe formy ochrony przyrody9 bądź wód10, grunty rolne i leśne11 
oraz inne nieruchomości, w granicach których obowiązują ograniczenia w zakre-
sie wykonywania robót geologicznych oraz wydobywania kopalin. Ograniczenia 
te mogą też wynikać z takich rozwiązań normatywnych, które nie odnoszą się 
do wyznaczonych przestrzeni, czego przykładem może być ochrona gatunkowa 
roślin, grzybów i zwierząt12.

Wbrew pozorom ustalenie szczegółów nie jest proste. Przede wszystkim do-
tyczy to znaczenia określenia „obszar”. Nie zostało ono zdefi niowane ustawowo, 
a w języku potocznym ma różne znaczenia. Z punktu widzenia tematu najbliższe 
z nich oznacza terytorium, wycinek powierzchni ziemi, przestrzeń lub tp. Intui-
cyjnie jest ono najbliższe pojęciu nieruchomości gruntowej bądź jej części czy też 
zespołu takich nieruchomości. Co prawda w świetle art. 46 kodeksu cywilnego 
„nieruchomością” (gruntową) jest część powierzchni ziemi (grunt) o tyle nie ma 
wątpliwości co do tego, że określenie to obejmuje również przestrzeń nad i pod 
jego powierzchnią, w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze prze-
znaczenie gruntu. Nie uchybia to przepisom regulującym prawa do wód (art. 
143 k.c.). Za sprawą prawa geologicznego i górniczego (art. 10) rozwiązanie to 
ulega dalszej modyfi kacji, bowiem bezspornie w skład nieruchomości gruntowej 
nie wchodzą złoża kopalin objętych własnością górniczą. W konsekwencji nie-
ruchomość gruntowa może być postrzegana jako swego rodzaju powierzchniowy 
wycinek skorupy ziemskiej, o dość niejednolitym charakterze. W jej granicach 
mogą bowiem znajdować się znajdować się „obiekty”, które nie są jej częścia-
mi składowymi (wody podziemne13, złoża kopalin stanowiące przedmiot prawa 
własności górniczej). Z punktu widzenia tematu istotne jest natomiast, że de 
lege lata nieruchomość gruntowa obejmuje wyłącznie powierzchniowy wycinek 
skorupy ziemskiej. O ile jej „powierzchniowe” granice (zwłaszcza lokalizacja tzw. 
punktów załamania granic) może być ustalona stosunkowo prosto14, o tyle nie 
jest dostatecznie jasne, jak wyznaczyć „podpowierzchniowy” zasięg takiej nieru-
chomości. Przede wszystkim nie wiadomo, w oparciu o jakie przesłanki ustalać 

8 Zob. A.  Miler, Obszar ograniczonego użytkowania. Zagadnienia prawne, Toruń 2012, 
s. 299 i nast.

9 W  rozumieniu ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody, Dz. U.  2013 poz. 
627 ze zm. (dalej cyt. jako „u.o.p.”). 

10 W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001  r. – Prawo wodne, Dz. U. 2012, poz. 145 ze 
zm. (dalej cyt. jako „pr.wodn.”). 

11 W  rozumieniu ustawy z  dnia 3 lutego 1995  r. o  ochronie gruntów rolnych i  leśnych, 
Dz. U 2013, poz. 1205 ze zm.

12 Zob. nieprawomocny wyrok WSA z dnia 30 grudnia 2013 r., II S.A./Ke 874/13. 
13 Z mocy art. 10 ust. 1a pr.wodn. zawsze stanowią one przedmiot prawa własności Skarbu 

Państwa.
14 Chociaż w praktyce bywa niezwykle sporna.
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„społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu”. Z wielu przyczyn oparcie się 
tu na przeznaczeniu wynikającym z systemu planowania iż zagospodarowania 
przestrzennego jest niewystarczające15. Jego aprobata oznaczałaby bowiem, że 
akt takiego planowania wyznaczałby przestrzenny zakres własności gruntowej 
(jak i własności górniczej16), co rzecz jasna wpływałoby na wartość takiej nieru-
chomości. Poniekąd automatycznie pojawia się problem kryteriów rozgraniczenia 
pomiędzy tak pojmowaną „nieruchomością gruntową” oraz przestrzenią stano-
wiącą przedmiot prawa własności górniczej, zarówno w odniesieniu do wymie-
nionych w art. 10 pr.g.g. złóż kopalin, jak i tych elementów górotworu (wnętrza 
skorupy ziemskiej), które nie są objęte własnością gruntową. Co prawda do roz-
strzygania sporów między Skarbem Państwa a właścicielem gruntu, stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, a także prawa geodezyjnego i kartogra-
fi cznego17 dotyczące nieruchomości gruntowych, w tym ich rozgraniczania (art. 
11 pr.g.g.), tyle że trudno znaleźć tam wskazówki pozwalające na jednoznaczne 
rozstrzygnięcie omawianej kwestii. Źródłem omawianych wątpliwości są zaszło-
ści o charakterze historycznym. W realiach czasu uchwalania kodeksu cywilne-
go wspomniany problem ten nie miał bowiem żadnego znaczenia praktycznego, 
a w konsekwencji ustawodawca uchylił się od jego rozstrzygnięcia. 

Zagadnienie to nie ma jednak waloru wyłącznie teoretycznego, bowiem co-
raz częściej obiekty budowlane są lokalizowane znacznie poniżej powierzchni 
nieruchomości gruntowych. Przykładami mogą być podziemne (zwłaszcza wie-
lopoziomowe) parkingi, czy też inne inwestycje budowlane. Pojawia się wówczas 
pytanie, czy czynności poniżej powierzchni terenu są wykonywane w granicach 
przestrzennych nieruchomości gruntowej. Brak miejsca nie pozwala na rozwi-
nięcie wspomnianego wątku. Z punktu widzenia tematu istotne jest, że skoro 
z prawnego punktu widzenia nieruchomość gruntowa może być pojmowana 
wyłącznie jako powierzchniowy wycinek skorupy ziemskiej, to w konsekwencji 
co do zasady dotyczy to również pojęcia „obszaru” bądź „terenu”. Znane są bo-
wiem rozwiązania normatywne traktujące wspomniane określenia jako synoni-
my przestrzeni bezspornie wykraczającej poza granice nieruchomości gruntowej. 
W świetle prawa geologicznego i górniczego „obszarem górniczym” jest natomiast 
„przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania 
kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziem-
nego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 

15 Przede wszystkim dlatego, że sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (jedynego aktu z  zakresu planowania przestrzennego mającego walor prawa 
miejscowego) nie jest obowiązkowe.

16 Bowiem przedmiotem tej ostatniej sa również części górotworu położone poza granicami 
przestrzennymi nieruchomości gruntowych (art. 10 ust. 4 pr.g.g.).

17 Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm. (dalej cyt. 
jako „pr.g.k.”).
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prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji” (art. 6 
pkt 5). Bezspornie zaś wspomniane rodzaje działalności mogą (a niekiedy mu-
szą) być wykonywane poza powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej. Podob-
nie problem te wygląda w odniesieniu do tzw. „terenu górniczego”, którym jest 
„przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych za-
kładu górniczego” (art. 6 pkt 15 pr.g.g.). Jej granice mogą wykraczać poza objęte 
wspomnianym „obszarem górniczym”. O tym zaś, co wchodzi w skład obszaru 
i terenu górniczego, rozstrzyga koncesja, której przedmiotem jest odpowiednio 
wydobywanie kopalin, podziemne magazynowanie bądź składowanie (w tym 
dwutlenku węgla). 

Warto również wspomnieć, że prawo geodezyjne i kartografi czne zna pojęcie 
tzw. „terenów zamkniętych”, którymi są „tereny o charakterze zastrzeżonym ze 
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych 
ministrów i kierowników urzędów centralnych” (art. 2 pkt 9). W praktyce ich 
granice wyznaczane są przez wskazanie działek ewidencyjnych18. Tą ostatnią jest 
natomiast „ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorod-
ny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych” 
(§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków19). Istota tej 
konstrukcji sprowadza się do rozwiązania zakładającego, ze „działką ewidencyj-
ną” jest w istocie „grunt” bądź jego część, co w istocie nic nie wyjaśnia z punk-
tu widzenia tematu. W świetle art. 46 k.c. prowadzi to natomiast do konkluzji, 
że w istocie prawne rozumienie określenia „grunt” (nieruchomość gruntowa) 
może być tożsame z pojęciem „działki ewidencyjnej” (jej części, zespołu takich 
działek). Wiadomo natomiast, że w sprawie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach orzeka organ wykonawczy gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
Tytułem przykładu, w odniesieniu do terenów zamkniętych podejmuje ją regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska. Problem ten stał się przedmiotem sporu 
kompetencyjnego związane z ustaleniem, który spośród wspomnianych organów 
jest właściwy do podjęcia takiej decyzji na potrzeby wydobywania złoża kopaliny 
zalegającego kilkaset metrów poniżej powierzchni ziemi. Inaczej mówiąc istota 
wspomnianego sporu sprowadzała się do ustalenia, czy takie złoże znajduje się 
w granicach „terenu zamkniętego”, czy poza nim. Orzekając w tej sprawie NSA 

18 Zob. np. decyzje:
 – Nr 45 Ministra Infrastruktury z  dnia 17 grudnia 2009  r. w  sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 
51 ze zm.),

 – Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013  r. w  sprawie usta-
lenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 233).

19 Dz. U. Nr 38, poz. 454.
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opowiedział się za pierwszym spośród wymienionych tu rozwiązań20, co wypa-
da ocenić jako rażąco błędne. Sąd nie przedstawił jednak żadnego uzasadnienia 
swego stanowiska21.

Dokonana wyżej analiza prowadzi do wniosku, że przewidziane prawem 
przesłanki wyznaczające granice „obszarów” bądź „przestrzeni”, w obrębie któ-
rych ma być prowadzona bądź zabroniona (ograniczona) działalność w zakresie 
wykonywania robót geologicznych oraz wydobywania kopalin przedstawiają się 
wyjątkowo enigmatycznie, co może pociągać za sobą ogromne konsekwencje 
praktyczne. 

Brak miejsca nie pozwala na rozwinięcie szczegółów. Dalsze uwagi ograni-
czone są do:
– niektórych tzw. obszarowych form ochrony przyrody,
– gruntów rolnych i leśnych,
– obszarowych form ochrony wód,
– terenów uzdrowisk oraz ochrony uzdrowiskowej.

Dość wspomnieć, że np. konsekwencją utworzenia tzw. parku narodowego 
i rezerwatu przyrody jest zakaz pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamienia-
łości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu (art. 
15 ust. 1). Pomijając terminologiczną nieporadność tego zakazu, który w ogó-
le nie koresponduje z rozwiązaniami prawa geologicznego i górniczego pojawia 
się pytanie, czy „skała” jest rodzajem, czy być może synonimem „kopaliny”. 
To ostatnie pojęcie nie doczekało się defi nicji ustawowej. Wiadomo tylko, że 
„złożem kopaliny” jest „naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych 
substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą” (art. 6 
ust. 1 pkt 20 pr.g.g.). Wartość tej defi nicji jest jednak problematyczna, bowiem 
nigdy nie można wykluczyć możliwości uzyskania korzyści gospodarczej w wy-
niku wydobycia określonego nagromadzenia minerałów, skał itp. Nie jest przy 
tym ważne, czy taka korzyść została osiągnięta. Wystarczające jest, aby istniała 
sama jej możliwość. W istocie oznacza to, że „złożem kopaliny” w opisanym wyżej 
znaczeniu są wszystkie naturalne elementy skorupy ziemskiej. Nigdy nie można 
bowiem wykluczyć, że w przyszłości ich wydobywanie (nawet jeżeli obecnie są 
one bezwartościowe) przyniesie korzyść gospodarczą. Skoro jednak ustawodawca 
w ustawie o ochronie przyrody posłużył się określeniami oderwanymi od prawa 
geologicznego i górniczego, to zapewne uczynił to celowo. Powstaje bowiem py-
tanie, czy przedstawiony wyżej zakaz dotyczy np. wody (zwłaszcza podziemnej). 

20 Postanowienie NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. II OW 43/11.
21 Zob. A.  Lipiński, Decyzja w  sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia na 

terenie zamkniętym (W): Gospodarcze prawo ochrony środowiska. Red. J.  Ciechanowicz-
-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2009, s. 100 i nast.; A. Lipiński, Glosa do posta-
nowienia NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., II OW 43/11. CASUS 2012 nr 2, s. 60 i nast. 
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W świetle prawa geologicznego i górniczego tylko niektóre wody są kopalina-
mi22. Z punktu widzenia hydrogeologii woda jest natomiast rodzajem „surowca 
mineralnego”23, a w konsekwencji pojawia się pytanie, czy w granicach wspo-
mnianych form ochronnych dozwolony jest pobór wód podziemnych, chociażby 
w celu zaopatrzenia istniejącej tam infrastruktury turystycznej. W granicach par-
ków narodowych i rezerwatów przyrody zabroniona jest m.in. zmiana stosunków 
wodnych, regulacji rzek i potoków, chyba że służą one ochronie przyrody (art. 
15 ust. 1 pkt 7). Co prawda zakazy te w niektórych sytuacjach mogą zostać zli-
beralizowane, to jednak wyrażają one zasadę, a decyzja liberalizująca wyjątek. 

Z punktu widzenia tematu nasuwa się zwłaszcza pytanie, jak kształtują się 
przestrzenne granice tzw. obszarowych form ochrony przyrody, zwłaszcza parku 
narodowego oraz rezerwatu przyrody. Ustawa o ochronie przyrody nie daje na 
to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo, że „określenie i zmiana granic 
parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które 
określa jego obszar, przebieg granicy (...)” (art. 10 ust. 1 u.o.p.). Podobne roz-
wiązanie dotyczy rezerwatów przyrody, tyle że de lege lata tworzy je oraz okre-
śla ich granice zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 13 
ust. 3 u.o.p.). Dotychczasowa praktyka tworzenia tych form ochronnych polega 
na wyznaczaniu przebiegu ich powierzchniowych granic, tyle że w sposób wy-
jątkowo niejednoznaczny24. Brak natomiast odpowiedzi na pytanie, czy granice 
przestrzenne tych form ochronnych obejmują również przestrzeń poniżej po-
wierzchni terenu (a jeżeli tak – to do jakiej głębokości). Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że do niedawna jedną z konsekwencji utworzenia tzw. obszarowej 
formy ochrony przyrody mógł być zakaz wykonywania lotów cywilnymi statkami 
powietrznymi poniżej 2000 metrów wysokości względnej nad obszarem chro-
nionym (art. 37 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie 
przyrody25). Mogło to sugerować, że przestrzenny zakres tych form ochronnych 
obejmował również przestrzeń nad ich powierzchnia. De lege lata ograniczenie 
to nie jest znane. Powstaje zwłaszcza pytanie, czy w granicach obszarowych form 
ochrony przyrody dopuszczalne jest wykonywanie robót geologicznych, w tym 
przede wszystkim zmierzających do poszukiwania (rozpoznawania) znajdujących 
się pod ich powierzchnią złóż kopalin. Taki zakaz expressis verbis bynajmniej 
nie wynika ze wspomnianego art. 15 u.o.p. De lege lata brak bowiem znanego 
dotychczasowemu stanowi prawnemu rozwiązania wyraźnie przewidującego, że 

22 Są nimi wody mineralne, termalne orz solanki.
23 Słownik hydrogeologiczny, Warszawa 2002, s. 283.
24 Zob. A.  Lipiński, Z  problematyki tworzenia niektórych form ochrony przyrody. (W): Czło-

wiek a  środowisko. Aspekty prawno-społeczne. Red. E.  Ura, J.  Stelmasiak, S.  Pieprzny. 
Rzeszów 2010, s. 159 i nast. 

25 Dz. U. Nr 114, poz. 492 ze zm.
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na terenie parku narodowego pierwszeństwo mają potrzeby związane z ochroną 
przyrody, a inna działalność może być tam być wykonywana tylko wówczas, gdy 
nie naruszy wspomnianych potrzeb (art. 14 ust. 2-3 ustawy o ochronie przyro-
dy z dnia 16 października 1991 r.). Co prawda de lege lata zakaz wykonywania 
robót geologicznych na nieruchomościach objętych granicami parku narodowe-
go bądź rezerwatu przyrody co najmniej częściowo pośrednio daje się wypro-
wadzić z tych u.o.p., które dotyczą np. zakazu budowy obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych (z wyjątkiem służących celom parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody), hałasu czy też wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, tyle że nie jest trudno wyobrazić sobie takie robo-
ty geologiczne, które nie będą naruszały wspomnianych wymagań. Bezspornie 
jednak park narodowy jest obecnie (państwową) osobą prawną, a objęte jego 
granicami nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa co do 
zasady pozostają przedmiotem użytkowania wieczystego parku. Co prawda może 
on odmówić wyrażenia zgody na wykorzystanie niezbędnych w tym celu nieru-
chomości, tyle że jego zgoda co najmniej w niektórych sytuacjach może zostać 
zastąpiona orzeczeniem organu państwa (art. 18 pr.g.g., art. 125 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami26). Nie da się też wykluczyć, 
że w granicach parku narodowego znajdować się będą nieruchomości stanowią-
ce przedmiot prawa własności innych podmiotów prawa (np. osób fi zycznych), 
a jednocześnie nie istnieje podstawa prawna zabraniająca rozporządzania przez 
nie prawami wynikającymi ze wspomnianej własności. Co prawda parkowi na-
rodowemu przysługuje prawo pierwokupu takich nieruchomości (art. 10 ust. 5 
u.o.p.), tyle że wymagania te są niesłychanie proste do ominięcia27.

Nie da się też wykluczyć, że roboty geologiczne zmierzające do rozpoznania 
budowy geologicznej górotworu znajdującego się poniżej powierzchni parku na-
rodowego bądź rezerwatu przyrody będą wykonywane poza wyznaczonymi na 
powierzchni granicami wspomnianych form ochronnych. Przykładem mogą być 
chociażby wiercenia kierunkowe (skośne), zlokalizowane na nieruchomościach 
znajdujących się poza granicami wspomnianej formy ochronnej. Częściowo po-
dobnie wygląda problem wydobywania kopalin. Zakaz wydobywania kopalin 
metodą odkrywkową bezpośrednio daje się wyprowadzić z rozwiązań wyzna-
czających reżim ochronny parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Nie 
sposób jednak sposób odnieść go do wydobywania kopaliny metodą otworową 
bądź podziemną ze złoża znajdującego się pod powierzchnią obszaru objętego 
wspomnianą formą ochronną. Problemem mogą natomiast być (potencjalnie 
szkodliwe) wpływy takiej działalności ujawniające się w granicach nieruchomo-

26 Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.
27 Przedstawienie szczegółów nie mieści się w ramach opracowania.
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ści objętych wspomnianymi formami ochronnymi. Gdyby miały one naruszać 
sposób wykorzystywania takich nieruchomości w sposób zgodny z celem prze-
widzianym wymaganiami dotyczącymi ochrony przyrody, obowiązkiem organu 
koncesyjnego byłaby odmowa wydania zezwalającej na taką działalność decyzji. 
Jest natomiast prawdopodobne, że da się w takiej sytuacji pogodzić kolidujące 
ze sobą interesy, a w konsekwencji możliwe byłoby uzyskanie zarówno decyzji 
w sprawie środowiskowych uwarunkowań, jak i stosownej koncesji czy też np. 
decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Zbliżone rozwiązania odnoszą się do pozostałych form ochrony przyrody. 
I tak np. konsekwencją utworzenia parku krajobrazowego mogą m.in. być zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ro-

zumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lego-
wisk28, innych schronień i miejsc rozrodu, tarlisk i złożonej ikry (...),

3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wy-
jątkiem prac związanych (z pewnymi wyjątkami) z zabezpieczeniem przeciw-
sztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
Z punktu widzenia tematu na pewno oznacza to zakaz odkrywkowego wydo-

bywania kopalin, a częściowo również zakaz lokalizacji obiektów oraz instalacji 
zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko29. Nie można 
jednak w ten sposób wykluczyć wydobywania kopalin:
– w ramach przedsięwzięć nie zaliczonych do kategorii mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (co jednak z praktycznego punktu widzenia nie 
ma znaczenia),

– spod nieruchomości gruntowych objętych taką formą ochronną, w tym przy 
wykorzystaniu obiektów oraz instalacji zlokalizowanych poza granicach gra-
nicami parku krajobrazowego. 
Określenie „zakaz pozyskiwania dla celów gospodarczych skał (...)” nie wy-

klucza natomiast wydobywania tych „skał” w celu zaspokojenia potrzeb własnych 

28 Co w ocenie WSA w Warszawie może być przesłanką odmowy wydania decyzji w sprawie 
środowiskowych uwarunkowań (nieprawomocny wyrok z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. II 
S.A./Ke 874/13. 

29 W  rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010  r. w  sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U.  Nr 213, poz.1397 
ze zm.
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osoby fi zycznej będącej właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości 
gruntowej (art. 4 pr.g.g.30). Brak wyraźnych zakazów w odniesieniu do wykonywa-
nia robót geologicznych nie wyklucza możliwości ich wykonywania. W praktyce 
problem dopuszczalności podejmowania opisanych rodzajów działalności w par-
kach krajobrazowych może być o wiele bardziej złożony, a to przede wszystkim 
ze względu na potrzebę ustalenia, jak kształtuje się aktualny reżim ochronny 
parku krajobrazowego utworzonego pod rządem dotychczasowych wymagań. 
Parki krajobrazowe utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. stają się formami ochrony przyrody w jej 
rozumieniu (art. 153), natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 
na podstawie dotychczasowego stanu prawnego zachowują moc do czasu wejścia 
w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie aktualnie obowiązującej 
ustawy o ochronie przyrody (art. 157). Sądy administracyjne przyjmują natomiast, 
że „akt w sprawie utworzenia określonej formy ochrony przyrody nie ma jedno-
litego charakteru, czego konsekwencją jest poddanie jego poszczególnych części 
– „nieklasycznej” (ustanawiającej daną formę ochrony przyrody) i „klasycznej” 
(normatywnej, wprowadzającej w szczególności określone zakazy) – reżimowi 
dwóch różnych przepisów przejściowych. Do skutków prawnych części „nie-
klasycznej” odnosi się mianowicie art. 153 u.o.p., natomiast części „klasycznej” 
dotyczy art. 157 u.o.p.” (prawomocny wyrok W.S.A. w Poznaniu z dnia 22 mar-
ca 2012 r., IV S.A./Po 61/12). Aprobata tego stanowiska w istocie oznaczałaby, 
że reżim ochronny starych form ochronnych (parków narodowych, rezerwatów 
przyrody, parków krajobrazowych itd.) może być inny, niż by to wynikało z ak-
tualnie obowiązującego stanu prawnego. Szczegóły wypada tutaj pominąć.

Jeszcze inaczej problem ten może wyglądać w odniesieniu do tzw. obszarów 
Natura 200031, a całość dodatkowo komplikuje się ze względu na niejasne me-
chanizmy ich tworzenia32, w tym urągające zasadom konstytucyjnym. Wiadomo, 
że skutkiem utworzenia takiej formy ochronnej jest zakaz podejmowania działań 
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatyw-
nie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwie-

rząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony ob-

szar Natura 2000, lub

30 Wedle którego osoba fi zyczna będąca właścicielem (użytkownikiem wieczystym) dla za-
spokojenia potrzeb własnych, z  zachowaniem pewnych ograniczeń, może wydobywać kru-
szywa z wyłączeniem prawa geologicznego i górniczego.

31 A. Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2012.
32 Zob. A.  Kazimierska-Patrzyczna, M.  A.  Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 

2000 w Polsce, Szczecin–Łódź–Poznań 2013 i przywołaną tam literaturę.
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3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 
obszarami (art. 33 ust. 1 u.o.p.).
Wymagania te stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów ma-

jących znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście projektowanych ob-
szarów siedliskowych, do czasu zatwierdzenia ich przez Komisję Europejską 
jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne 
obszary ochrony siedlisk (ust. 2). Ta nieczytelna formuła zdaje się oznaczać, że 
w żaden sposób niepromulgowane rozwiązania dotyczące wyznaczenia wspo-
mnianych obszarów mają mieć moc powszechnie obowiązującą. Jeżeli natomiast 
przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska 
(dyrektor właściwego urzędu morskiego na obszarach morskich) może zezwolić 
na realizację planu (działań), mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście tzw. propo-
nowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, tyle że pod warunkiem 
zapewnienia wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia 
spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Jeżeli zna-
czące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, ze-
zwolenie może zostać udzielone wyłącznie w celu:
1) ochrony zdrowia i życia ludzi,
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środo-

wiska przyrodniczego,
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, 

po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej (art. 34 u.o.p.).
Pomijając wątpliwości związane z ustaleniem wynikających z tego przepisu 

przesłanek warto zwrócić uwagę, przesłanki dopuszczenia w obszarach Natura 
2000n robót geologicznych oraz wydobywania kopalin co najmniej częściowo 
są uznaniowe i mogą być trudne do spełnienia. Nie stanowią one jednak bez-
względnej przeszkody do podjęcia takiej działalności. Brak miejsca nie pozwala 
na rozwinięcie szczegółów33.

Problem ten komplikuje się za sprawą tzw. oceny oddziaływania przedsię-
wzięć na obszar Natura 2000. Chodzi tu o te przedsięwzięcia (a w istocie de-
cyzje zezwalające na określone zachowania się), które nie zostały zaliczone do 
kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko34 i mają wprawdzie 

33 Zob. A.  Kazimierska-Patrzyczna, M.  A.  Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 
2000 w Polsce, s. 565 i nast. 

34 W rozumieniu przywołanego poprzednio rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2010 r. 
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być realizowane poza obszarem Natura 2000, ale mogą nań wpływać. O tym 
czy takie przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane, w istocie przesądza 
postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 98 i nast. cyt. 
ustawy z dnia 3 października 2008 r.)35.

W rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych36 do pierwszej z tych kategorii zaliczają się grunty37:
– określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, 
– pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie 

dla potrzeb rolnictwa,
– pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi 

oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rol-
niczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,

– pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 
uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

– parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, 
w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwero-
zyjnymi,

– pracowniczych38 ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
– pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpo-

żarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków 
i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,

– zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
– torfowisk i oczek wodnych,
– pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych (art. 2 ust. 1 u.g.r.l.).

Wymagania te nie dotyczą użytków rolnych położonych w granicach admi-
nistracyjnych miast (art. 5b u.g.r.l.). 

Wspomniana ustawa do kategorii leśnych zalicza grunty:
– określone jako lasy w przepisach o lasach39,
– zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej,
– pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych (art. 2 ust. 2 u.g.r.l.).

Przede wszystkim otwarty może być problem granic przestrzennych wspo-
mnianych „gruntów” (rolnych, leśnych), a zwłaszcza odpowiedź na pytanie, czy 

35 Zob. G.  Dobrowolski, Decyzja w  sprawie środowiskowych uwarunkowań, Toruń 2011, 
s. 90 i nast.

36 Dz. U. 2013, poz. 1205 ze zm. (dalej cyt. jako „u.g.r.l.”).
37 Zapewne będące nieruchomościami gruntowymi w rozumieniu art. 46 k.c. (ich częściami, 

zespołami).
38 W istocie „rodzinnych ogródków działkowych”.
39 Zapewne w  rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991  r. o  lasach, Dz. U. 2011 Nr 12, 

poz. 59 ze zm.
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obejmują one wyłącznie nieruchomości gruntowe (ich części), czy też może rów-
nież przestrzeń we wnętrzu skorupy ziemskiej (poza granicami przestrzennymi 
nieruchomości gruntowych). To ostatnie rozwiązanie wypada odrzucić. Skoro 
w świetle art. 46 § 1 k.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 
(grunty), to nie sposób zakładać, by w odniesieniu do „gruntów rolnych” (leś-
nych) należałoby zająć inne stanowisko. 

Istota ochrony gruntów rolnych i leśnych polega m.in. na ograniczaniu prze-
znaczania ich na cele nierolnicze (nieleśne). Dość wspomnieć, że taka zmiana 
następuje w oparciu o instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego, a w dodatku wyłączenie takich gruntów z dotychczasowego sposobu wyko-
rzystania (przedwczesny wyrąb drzewostanu) wiąże się ze znaczącymi obciążenia-
mi fi nansowymi. Szczegóły znowu wypada pominąć. Wymagań tych nie stosuje 
się natomiast o okresowego, na czas nie dłuższy niż 10 lat, wyłączenia gruntów 
z produkcji w zakresie niezbędnym m.in. do poszukiwania lub rozpoznawania 
węglowodorów, węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali, z wyjątkiem 
darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promie-
niotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, 
kamieni szlachetnych (a zatem większości złóż objętych własnością górniczą). Nie 
zwalnia to z obowiązków dotyczących ekonomicznych konsekwencji wyłączenia 
takich gruntów z produkcji rolnej (leśnej) oraz wymagań dotyczących rekulty-
wacji. Za potrzebą wprowadzenia tego rodzaju liberalizacji przemawia interes 
publiczny związany z rozpoznaniem budowy geologicznej kraju. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że wykaz wspomnianych złóż nie obejmuje wszystkich objętych 
własnością górniczą. Z punktu widzenia tematu powstaje natomiast pytanie, czy 
na takich gruntach (bądź poniżej ich powierzchni) dopuszczalne jest:
– wykonywanie innych robót geologicznych,
– wydobywanie kopalin ze złóż. 

Za sprawą niejasnej terminologii omawianej ustawy rozstrzygnięcie tej kwestii 
również nie jest proste. Co prawda przez wyłączenie gruntów z produkcji należy 
rozumieć rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne „użytkowanie” gruntów, tyle 
że przede wszystkim wykonywanie robót geologicznych może mieć charakter 
krótkotrwały oraz mało inwazyjny w stosunku do środowiska. Dalsze szczegóły 
można pominąć, co nie znaczy że są one obojętne dla tematu. Przede wszystkim 
pojawia się pytanie, jak rozumieć rozpoczęcie innego niż rolnicze (leśne) spo-
sobu „użytkowania” takich gruntów. Roboty geologiczne mogą być krótkotrwałe 
i małoinwazyjne, w tym samym da się je wykonywać w sposób nie zakłócający 
dotychczasowego przeznaczenia (sposobu wykorzystania) nieruchomości. W kon-
sekwencji trudno byłoby zakładać, że wykonywanie ich np. po sezonie wegeta-
cyjnym oraz w sposób, który nie zakłóci dotychczasowego rolnego bądź leśnego) 
przeznaczenia, miałoby wymagać spełnienia przesłanek przewidzianych w u.g.r.l. 



ROBOTY GEOLOGICZNE I WYDOBYWANIE KOPALIN NA OBSZARACH CHRONIONYCH  213

Orzecznictwo sądowoadministracyjne przyjmuje, że rozpoczęcie innego niż rol-
nicze (leśne) użytkowania gruntów nie polega na zaniechaniu prowadzenia na 
nieruchomości działalności rolniczej, lecz na podjęciu na nieruchomości działań 
sprowadzających się do rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania gruntów. 
Wyłączeniu z produkcji nie musi podlegać cała nieruchomość, na której nastąpić 
ma rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntów, a decydujące znaczenie 
ma rzeczywista powierzchnia, na której podjęto inne niż rolnicze użytkowanie 
gruntów (prawomocny wyrok z dnia 9 maja 2008 r., II SA/Gd 732/07). Brak 
precyzji terminologicznej powoduje, że ocena ta co najmniej jest dyskusyjna. Dla 
prawnika „użytkowanie”: jest bowiem prawem rzeczowym ograniczonym, o tre-
ści wyznaczonej przez art. 252 k.c. Czym innym jest natomiast „użytkowanie” 
w znaczeniu potocznym, rozumiane jako synonim „korzystania” z nieruchomo-
ści. Nie sposób jednak zakładać, że każdy przypadek „nierolnego” bądź „nieleś-
nego” sposobu wykorzystania gruntów objętych hipotezą wspomnianej ustawy 
uzasadnia ocenę, że doszło do „wyłączenia” go z produkcji. Trafną jest ocena, że 
„ustawienie słupa i ułożenie w ziemi kabla nie spowoduje wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej, skoro zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i  leśnych wyłączeniem gruntów z produkcji jest rozpoczęcie 
innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów (wyrok z dnia 21 września 
2010 r., II OSK 1432/09). Innym przykładem może być chociażby wykonywanie 
na takich gruntach pomiarów i ustawianie znaków geodezyjnych. Nie powinno 
również być wątpliwości, że wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się pod 
tymi gruntami w sposób nie naruszający przeznaczenia tych ostatnich nie ogra-
nicza możliwości podjęcia takiej działalności.

Innym przykładem mogą być formy ochrony wód (ochrony przed wodami). 
Należy do nich zaliczyć:
– strefy ochronne ujęć wód,
– obszary ochronne wód śródlądowych,
– obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Strefą ochronną ujęcia wody jest obszar, na którym obowiązują zakazy, na-
kazy i ograniczenia w zakresie „użytkowania” gruntów oraz korzystania z wody. 
Zasadniczo tworzy ją dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w dro-
dze aktu prawa miejscowego. W granicach takiej strefy w zasadzie wyróżnia się 
teren ochrony bezpośredniej oraz pośredniej. Dopuszczalne jest jednak ograni-
czenie jej zakresu wyłącznie do strefy ochrony bezpośredniej, tworzonej wówczas 
w drodze decyzji organu właściwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 
W granicach tej ostatniej zabronione jest „użytkowanie gruntów” do celów nie-
związanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach ochrony pośredniej może 
być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności po-
wodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, 
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a w szczególności m.in.: wykonywanie wykopów ziemnych oraz lokalizowanie 
zakładów przemysłowych.

Na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej może m.in. być za-
bronione (ograniczone):
– wydobywanie kopalin;
– wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych.

W granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej, m.in. 
może również być zabronione (ograniczone) wydobywanie kamienia, żwiru, pia-
sku oraz innych materiałów40. 

O szczegółach każdorazowo rozstrzyga dyrektor regionalnego zarządu gospo-
darki wodnej tworząc wspomnianą strefę ochronną (art. 58 pr.wodn.). 

Funkcją obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych jest ochrona nie-
wykorzystywanych wód (w praktyce podziemnych) przed ich degradacją. Taki 
obszar tworzy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, działając w dro-
dze aktu prawa miejscowego, ustanawiającego wiążące tam ograniczenia. Mogą 
one dotyczyć wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub 
innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub 
wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59-60 pr.wodn.). Instytu-
cja ta41 ma jednak walor czysto teoretyczny, bowiem dotychczas nie doszło do 
ustanowienia takiej formy ochronnej.

Treścią tzw. map zagrożenia powodziowego jest m.in. wyznaczenie obszarów:
– szczególnego zagrożenia powodzią,
– narażonych na zalanie w przypadku:
 a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
 b) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
 c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących,
 d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabronione m.in. jest lokali-
zowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
jak również wykonywanie robót oraz czynności utrudniających ochronę przed 
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym m.in. poprzez zmia-
nę ukształtowania terenu (art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 88l ust. 1 pr.wodn.). O ile nie 
utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, działając w drodze decyzji, może zwolnić z takiego zakazu. 

40 Które jest „korzystaniem z  wód” w  rozumieniu art.  33 pr.wodn. Za sprawą wyjątkowo 
niestarannej terminologii ustalenie wzajemnych relacji tych przepisów nie jest łatwe. Nie 
wiadomo zwłaszcza, czy „materiałami” w  rozumieniu analizowanych rozwiązań maja być 
„kopaliny”, czy coś innego.

41 Chociaż znana jest co najmniej od ćwierćwiecza.
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Jeżeli nie wyznaczono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
a wymaga tego potrzeba ochrony wód, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakazy określone 
wyżej zakazy (art. 88 m pr.wodn.).

Co prawda zakazy obowiązujące w granicach obszarów zagrożenia powodzio-
wego oraz wyznaczonych w drodze art. 88 m pr.wodn. bezpośrednio nie odnoszą 
się do wykonywania robót geologicznych oraz wydobywania kopalin, to jednak 
co najmniej częściowo mogą do nich znaleźć zastosowanie. W szczególności do-
tyczyć to może górnictwa odkrywkowego.

Przykładem dalszych ograniczeń w omawianym zakresie może być ustawa 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych42. W rozumieniu jej 
przepisów uzdrowiskiem jest obszar wydzielony w celu wykorzystania i ochro-
ny znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych oraz 
spełniający dalsze wymagania określone ustawą na terenie którego prowadzone 
jest lecznictwo uzdrowiskowe, a któremu został nadany status uzdrowiska. Sta-
tus obszaru ochrony uzdrowiskowej może być nadany obszarowi, który spełnia 
niektóre spośród tych wymagań. O uznaniu za uzdrowisko bądź obszar ochrony 
uzdrowiskowej rozstrzyga Rada Ministrów, działając w drodze rozporządzenia. 
Na obszarze uzdrowiska (obszarze ochrony uzdrowiskowej), w oparciu o prze-
słanki określone ustawą, wyznacza się strefy ochrony uzdrowiskowej (A, B oraz 
C). W ich granicach obowiązują m.in. zakazy:
– pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce leczni-

cze,
– wykonywania obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddzia-

ływać na środowisko, z wyjątkiem służących poprawie stanu sanitarnego 
uzdrowiska, w szczególności takich jak m.in. wiercenia wykonywane w celu 
ujmowania wód leczniczych43,

– budowy zakładów przemysłowych44.
W praktyce przedstawione wyżej ograniczenia oznaczają, że zarówno w gra-

nicach uzdrowiska, jak i obszaru ochrony uzdrowiskowej zabronione jest wy-
dobywanie kopalin z wyjątkiem tych, które służą celom uzdrowiska (obszaru 
ochrony uzdrowiskowej). Brak wyraźnych rozwiązań dotyczących wykonywania 
robót geologicznych co do zasady nie wyklucza możliwości wykonywania ich na 

42 Dz.U.2012, poz. 651. 
43 Czyli w  istocie wierceń eksploatacyjnych.
44 Takim zakładem przemysłowym jest zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na któ-

rym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fi -
zycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w  nowy pro-
dukt.
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wspomnianych obszarach. Co więcej, w niektórych sytuacjach mogą one wręcz 
być niezbędne, czego przykładem mogą być wiercenia wykonywane w celu zbada-
nia przydatności podłoża do budowy obiektów służących lecznictwu uzdrowisko-
wemu. Podobnie, jak w odniesieniu do poprzednich sytuacji, otwarte rzecz jasna 
pozostaje pytanie o „podpowierzchniowy” zasięg wspomnianych form ochron-
nych (tj. uzdrowiska bądź obszaru ochrony uzdrowiskowej) . Powstaje zwłaszcza 
pytanie, czy przedstawione wyżej ograniczenia dotyczą robót geologicznych wy-
konywanych na nieruchomościach nie objętych tymi formami ochronnymi, ale 
zmierzającymi do rozpoznania struktur geologicznych znajdujących się pod ob-
szarem uzdrowiska bądź obszarem ochrony uzdrowiskowej (np. w drodze wierceń 
kierunkowych). Taki sam problem może powstać w odniesieniu do wydobywa-
nia kopalin ze złóż znajdujących się pod powierzchnią uzdrowiska bądź obszaru 
ochrony uzdrowiskowej. Co do zasady nie można wykluczyć takiej możliwości.

Dokonana wyżej analiza ma charakter wyłącznie sygnalizacyjny i jest daleka 
od wyczerpującej. Ujawnia ona ogromne rozproszenie regulacji wyznaczających 
prawny reżim dotyczący (co najmniej niektórych) tzw. obszarów ochronnych. 
Uzasadnioną wydaje się zatem być potrzeba podjęcia badań pozwalających nad 
tym tematem, a zwłaszcza zmierzających do ustalenie kryteriów pozwalających 
na ustalenie, kto i wedle jakich przesłanek miałby rozstrzygać o priorytetach 
sygnalizowanych celów publicznych. Istotnym źródłem trudności staje się zarów-
no niejednolita i niejednoznaczna terminologia określająca istotę omawianych 
ograniczeń (zakazów), jak i ich przestrzenny zasięg.

Streszcz enie

Istota obszarów chronionych (jak formy ochrony przyrody, strefy ochronne 
ujęć wód itd.) polega na zakazie podejmowania działalności kolidującej z ich 
funkcjami, co pośrednio bądź bezpośrednio oznacza zakaz wydobywania kopalin 
oraz może oznaczać zakaz prowadzenia tam badań geologicznych. Nie jest nato-
miast dostatecznie jasne, jaki jest przestrzenny zakres wspomnianych obszarów 
ochronnych, a zwłaszcza czy ograniczenia te dotyczą wyłącznie nieruchomości 
gruntowych (powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej), czy również wnętrza 
skorupy ziemskiej, a zatem przestrzeni znajdującej się poniżej powierzchni. Wiele 
przemawia za pierwszym z tych rozwiązań.
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Summary

The essence of the protective areas (like nature protective areas, water protective 
zones, agricultural and forestry lands etc) is inter alia the ban of the activity colliding 
with their functions that directly or indirectly results in the ban of mining activity and 
geological prospective works. It is not clear what is the spatial limit of the above pro-
tective areas, in particular it is not known if the above limitations refer only to the su-
perfi cial part of the earth crust (landownership). There are many arguments in favour 
of the former idea.

Słowa kluczowe: ochrona przyrody, grunty rolne i leśne, strefy ochronne ujęć wód, 
geologia, wydobywanie kopalin

Key words: Nature protection, agrarian and forestry lands, water protective zones, 
geology and mining
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Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki związanej z konstrukcją współ-
uczestnictwa w sprawie pozwolenia na budowę w postępowaniu administracyjnym 
wymagającym udziału społeczeństwa. Konstrukcja ta – z uwagi na szczególne 
cechy postępowania przebiegającego z udziałem społeczeństwa – jest częściowo 
odmienna od znanej na gruncie „typowego” postępowania o udzielenie pozwo-
lenia na budowę. W pierwszym rzędzie należy zatem scharakteryzować zróżni-
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cowanie podmiotowe uczestników postępowania wymagającego udziału społe-
czeństwa oraz zróżnicowanie ich interesów w tym postępowaniu. Obie te cechy 
analizowanej procedury mają bowiem istotny wpływ na układ podmiotów w tym 
postępowaniu, a tym samym na kształt współuczestnictwa.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 u.p.b., przepisów ust. 21 i 32 nie stosuje się 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społe-
czeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Powyższy przepis 
został wprowadzony przez art. 140 pkt 2 u.u.i.ś. z dniem 15 listopada 2008 r. 
Oznacza to po pierwsze, że do określania podmiotów, jakie mogą być stronami 
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wymagającego udziału społe-
czeństwa, stosuje się przepis art. 28 k.p.a. Po drugie, w odniesieniu do udziału 
organizacji społecznych stosuje się przepisy art. 44 u.u.i.ś. Zgodnie z jego treścią, 
organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć 
uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 
uczestniczą w nim na prawach strony (art. 44 ust. 1 zd. 1 u.u.i.ś.). Organ albo 
dopuszcza organizację ekologiczną do udziału w postępowaniu, albo – w drodze 
zaskarżalnego postanowienia – odmawia dopuszczenia do udziału w postępowa-
niu (art. 44 ust. 4 u.u.i.ś.). Zgodnie z defi nicją legalną zawartą w przepisie art. 3 
ust. 1 pkt 10 u.u.i.ś., przez organizację ekologiczną rozumie się organizację spo-
łeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

Powyższe rozwiązania oraz pozostałe regulacje zawarte w ustawie o udostęp-
nianiu informacji o środowisku są wynikiem dostosowania polskiego porządku 
prawnego do nowoczesnych standardów „konfrontacji” organów administracji 
publicznej z udziałem wielkiej liczby jednostek w postępowaniu. Rozwiązania 
dotyczące tego typu postępowań są przejawem konieczności opracowania przede 
wszystkim techniczno-procesowych rozwiązań umożliwiających szybkie i spraw-
ne rozpatrzenie sprawy, a jednocześnie gwarantujących podstawowe standardy 
ochrony praw szerokiego kręgu uczestników. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
w naszym kraju wielkie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, jak np. budowa 
czy rozbudowa już istniejących lotnisk, obiektów handlowych albo sportowych, 
prowadzone są przeważnie w taki sposób, by uczestniczyła w nich jedynie mi-
nimalna liczba „koniecznych” stron postępowania, a także niewielu innych niż 
strona uczestników. Także budowa dużych ciągów komunikacyjnych (jak drogi 

1 Zgodnie z art. 28 ust. 2 u.p.b., stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budo-
wę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znaj-
dujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

2 W myśl art. 28 ust. 3 u.p.b., przepisu art. 31 k.p.a. nie stosuje się w postępowaniu w spra-
wie pozwolenia na budowę.
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publiczne czy autostrady) nie zawsze przebiega w sposób kompleksowy. Postę-
powania wywłaszczeniowe czy postępowania dotyczące przejęcia gruntów pod 
drogi publiczne odnoszą się każdorazowo do pojedynczych odcinków planowa-
nych tras, angażujących możliwie niewielką liczbę stron i  innych uczestników 
postępowania3. Jest to ewidentnie specyfi ka polskich postępowań administra-
cyjnych w tego typu sprawach.

Sprawy przyznania pozwolenia na budowę w postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa są przykładem postępowań administracyjnych, w któ-
rych uczestniczy znaczna liczba osób. Dla tych procedur charakterystyczne są 
przede wszystkim trzy cechy: 1) znaczna liczba uczestników, 2) zróżnicowanie 
podmiotowe tych uczestników oraz 3) zróżnicowanie w zakresie interesów, jakie 
prezentują poszczególni uczestnicy4.

Zróżnicowanie podmiotowe uczestników postępowania wymagającego udzia-
łu społeczeństwa oraz zróżnicowanie ich interesów jest immanentnie powiąza-
ne. W postępowaniach z udziałem społeczeństwa uczestniczą bowiem nie tylko 
podmioty mające interes prawny (tj. strony), lecz także uczestnicy określani mia-
nem „społeczeństwa”. Ta druga kategoria podmiotów legitymuje się wyłącznie 
interesem faktycznym. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 u.u.i.ś., każdy ma prawo 
uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagają-
cym udziału społeczeństwa. W świetle ustaleń piśmiennictwa, przez każdego na-
leży rozumieć podmiot, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez 
względu na to, czy jest jej obywatelem, czy też nie jest5. Przepisy ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku oraz inne przepisy prawa przyznają im jedynie 
określone uprawnienia procesowe, umożliwiające – szerszy lub węższy – udział 
w postępowaniu, lecz nie umożliwiając rzeczywistego i faktycznego wpływu na 
treść końcowego rozstrzygnięcia w formie aktu administracyjnego. Tytułem przy-
kładu wskazać tu można na prawo składania uwag i wniosków (art. 29 u.u.i.ś.). 
Przy czym w piśmiennictwie zaznacza się, że uwagi jakie może składać każdy 
członek społeczeństwa w trybie art. 29 u.u.i.ś. oznaczają krytyczne wypowiedzi 
na temat planowanego przedsięwzięcia, planu, programu oraz postępowania, na-
tomiast wnioski oznaczają projekty przedstawione do rozważenia i decyzji6. Inne 
uprawnienia procesowe kreuje przepis art. 33 u.u.i.ś., przyznając tym podmio-
tom prawo do informacji o czynnościach wymienionych w tym przepisie przed 
wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa. Podanie infor-

3 Zob. A.  Skóra, Współuczestnictwo w  postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, 
s. 126 i cytowana tam literatura.

4 Zob. tamże, s. 130.
5 Zob. E. Florkiewicz, Glosa do wyroku TS z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. C-416/10, LEX 

nr 167225.
6 Zob. szerzej B.  Draniewicz, Glosa do wyroku WSA w  Gdańsku z  dnia 24 lutego 2009  r., 

II SA/Gd 906/08, „Prawo i Środowisko” 2009, nr 2, s. 135-144.
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macji o wymienionych w tym przepisie czynnościach organu powinno nastąpić 
bez zbędnej zwłoki (art. 33 ust. 1 u.u.i.ś.). Wydaje się, że każdy z uczestników 
postępowania będzie mógł złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy otwartej 
dla społeczeństwa. Jednakże o tym, czy rozprawa zostanie zarządzona, decyduje 
wyłącznie organ właściwy do wydania decyzji (art. 36 zd. 1 u.u.i.ś.). Tego typu 
podmioty występują zwykle w obronie tzw. interesów grupowych, tj. jednostka 
zgłasza tu chęć uczestniczenia w postępowaniu nie w obronie własnego interesu 
prawnego (którego nie posiada), ale występuje jako członek pewnej grupy, połą-
czonej wspólnym interesem faktycznym, mającym zamiar realizacji określonego 
celu. Przedmiotem ochrony jest tu zatem zarówno interes indywidualny jednostki 
utrzymania środowiska w stanie przynajmniej niepogorszonym, a także – jed-
nocześnie – interes pewnej grupy, tj. właśnie ochrona środowiska7. Środowisko 
należy bowiem postrzegać zarówno jako dobro wspólne, jak i dobro poszczegól-
nych podmiotów z niego korzystających, a zatem jednostkowe8. W pełni należy 
zgodzić się z poglądem m.in. E. Czech, wedle której podmioty administrowane 
powinny traktować ochronę elementów przyrodniczych nie tylko jako ochronę 
interesu publicznego, lecz równolegle jako ochronę swoich interesów indywidu-
alnych9. Stan zagrożenia środowiska godzi bowiem bez wątpienia w interes spo-
łeczny, jednocześnie jednak godzić może również w interes każdego podmiotu, 
który znajduje się w zasięgu szkodliwego oddziaływania. Interes indywidualny 
istniejący w odniesieniu do wielu czy nawet wszystkich osób w określonej porów-
nywalnej sytuacji nie traci przez to odniesienia indywidualnego, a tym samym 
nie „rozpływa się” w kategorii interesu powszechnego. Odzwierciedla to swoistą 
cechę zagrożenia środowiska jaką jest fakt, iż zagrożenie interesu publicznego 
(ogólnego, ponadjednostkowego) to jednocześnie zagrożenie interesów indywi-
dualnych (jednostkowych)10.

Przyczyny zgłaszania chęci uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym 
są różne. Przede wszystkim dominuje tu coraz silniejsze w demokratycznym 
społeczeństwie przekonanie o konieczności aktywnego uczestnictwa w procesie 
rozwoju państwa. Ten wpływ jednostki przejawia się w m.in w podejmowaniu 
różnorodnych inicjatyw jednostki w obronie słusznych interesów całego społe-

7 Zob. A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 54.
8 Zob. E.  Dołęgowska, Konstrukcje cywilnoprawne w  zakresie odpowiedzialności z  tytułu 

szkód w  środowisku i  szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko – wybrane 
zagadnienia, [w:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, A.  Doliwa, 
S. Prutis (red.), Warszawa 2012, s. 193.

9 Zob. E. K. Czech, Wpływ konstrukcji prawa cywilnego na administracyjnoprawne regulacje 
prawa ochrony środowiska, [w:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywil-
ne, A. Doliwa, S. Prutis (red.), Warszawa 2012, s. 182.

10 Tamże, s. 190.
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czeństwa11. Współcześnie bowiem coraz częściej dostrzega się, iż jednym z pod-
stawowych zadań demokratycznego państwa prawa jest stworzenie instrumen-
tów i mechanizmów zapewniających jednostkom oraz ich (sformalizowanym lub 
niesformalizowanym) organizacjom współudziału w wykonywaniu administracji 
publicznej.

W postępowaniach z udziałem społeczeństwa – co expressis verbis werbali-
zuje ustawa – chęć udziału zgłaszają także podmioty, których udział ex defi ni-
tione ukierunkowany jest na ochronę interesu publicznego. Na gruncie procedur 
z udziałem społeczeństwa są to organizacje ekologiczne mieszczące się w pro-
ceduralnej kategorii tzw. uczestników (podmiotów) na prawach strony. Funkcją 
udziału uczestnika na prawach strony w postępowaniu jest ochrona wartości nie 
mających charakteru indywidualnego, lecz ogólny. Są to wartości i cele o wymia-
rze ponadjednostkowym, społecznym, grupowym. Organizacje ekologiczne jako 
uczestnicy na prawach strony nie są – mimo proceduralnego zainteresowania 
przebiegiem postępowania i uzyskaniem określonej treści aktu administracyjne-
go (decyzji) – materialnie zaangażowane w postępowanie. Jak słusznie zauważa 
T. Woś „ich uczestnictwo w postępowaniu nie jest oparte na kryterium interesu 
prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 k.p.a.”12. Normy procesowe bądź 
– wyjątkowo – ustrojowe przyznają im prawa strony, przez które należy rozumieć 
wyłącznie uprawnienia o charakterze procesowym13. Organizacja ekologiczna 
nigdy nie staje się bowiem adresatem uprawnień i/lub obowiązków kształtowa-
nych przez kończący postępowanie akt administracyjny.

Przedstawione rozważania pozwalają zatem zauważyć, że układ postępowania 
z udziałem społeczeństwa odbiega nieco od klasycznego modelu ogólnego postę-
powania administracyjnego. Istotą postępowania jest to, że właściwy organ w wy-
konaniu normy kompetencyjnej i na podstawie normy prawa administracyjnego 
materialnego w odniesieniu do ustalonego w toku postępowania stanu faktycz-
nego wydaje rozstrzygnięcie (decyzję) skierowaną do indywidualnego podmiotu 
usytuowanego poza systemem administracji publicznej, która autorytarnie kon-
kretyzuje stosunek administracyjnoprawny poprzez ustalenie uprawnień i obo-
wiązków strony (lub zindywidualizowanych stron) tego postępowania14. Odręb-
ności w układzie podmiotowym postępowania z udziałem społeczeństwa można 
rozważać na trzech płaszczyznach. Założeniem modelu jurysdykcyjnego postępo-

11 Zob. W. Blümel, Im Dienst an Recht und Staat. Festschrift für Werner Weber zum 70. Ge-
burtstag, Berlin 1974, s. 541.

12 T.  Woś, Postępowanie administracyjne, T.  Woś, H.  Knysiak-Molczyk, A.  Krawiec, M.  Ka-
miński, T. Kiełkowski (red.), Warszawa 2013, s. 176.

13 Tamże, s. 176.
14 Tamże, s. 94.
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wania administracyjnego (określanego w doktrynie jako dwupodmiotowy)15 jest 
istnienie pojedynczego, tj. skonkretyzowanego i zindywidualizowanego adresata 
aktu administracyjnego (oznaczonego imiennie). Wiąże się z tym dwupodmioto-
wy charakter, zarówno materialnego, jak i procesowego stosunku administracyj-
noprawnego. W takim układzie każdy z podmiotów „zależnych” powiązany jest 
z organem administrującym osobnym stosunkiem prawnym. Drugie założenie 
wyraża się w tym, iż adresat aktu administracyjnego (podmiot zależny stosun-
ku administracyjnoprawnego – strona) posiada w danej sprawie interes prawny. 
Interes ten stanowi tu element immanentny: jest przesłanką udziału adresata 
w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym oraz przesłanką dla konkre-
tyzacji jego stosunku administracyjnoprawnego. Jak słusznie stwierdza J. Zim-
mermann, „ustanowienie statusu administrowanego wobec [organu, przyp. A.S.] 
administracji w szerokim spectrum jej działań w oparciu o interes prawny jest 
wielką zdobyczą nowoczesnych postępowań administracyjnych”16. Interes ten jest 
bez wątpienia „łącznikiem między sferą prawa materialnego a sytuacją podmiotu 
administrowanego”17. Adresatem uprawnień i/lub obowiązków kształtowanych 
przez decyzję administracyjną, a będących konsekwencją skonkretyzowanego 
stosunku administracyjnoprawnego, nie mogą być natomiast podmioty nie legi-
tymujące się interesem prawnym. Podmioty takie legitymują się interesem fak-
tycznym, o którym można mówić wtedy, gdy określony podmiot jest wprawdzie 
bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej poprzez 
konkretyzację stosunku administracyjnoprawnego nie może jednak tego zain-
teresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającego 
stanowić podstawę żądania stosownych czynności organu administracji publicz-
nej18. Podmiotom takim przysługują wyłącznie wyraźnie określone i nie podlega-
jące wykładni rozszerzającej uprawnienia prawnoprocesowe. Celem tradycyjnie 
ujmowanego ogólnego postępowania administracyjnego jest ochrona interesu 
prawnego jednej strony lub niewielkiej, możliwej do ich indywidualizacji licz-
by19. Ponadto trzeba dodać, że dla – analizowanej w niniejszym opracowaniu – 
konstrukcji współuczestnictwa szczególne znaczenie ma to, że model ogólnego 
postępowania administracyjnego, przyjmując jako sytuację typową orzekanie 
przez organ o uprawnieniach i/lub obowiązkach pojedynczej strony, nie prze-
widuje zróżnicowania, jakie może zaistnieć w zakresie interesów stron. Układ 

15 Zob. m. in. Z.  Kmieciak, Mediacja i  koncyliacja w  prawie administracyjnym, Kraków 
2004, s. 85.

16 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 112.
17 Tamże.
18 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2010, s. 65.
19 Zob. szerzej J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 64.
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strukturalny postępowania administracyjnego doznaje właśnie skomplikowania 
w przypadkach, gdy stron postępowania jest więcej20.

W odróżnieniu od zarysowanego wyżej modelu, postępowania z udziałem 
społeczeństwa wyróżnia przede wszystkim brak indywidualizacji części uczest-
ników postępowania, tj. uczestników legitymujących się interesem faktycznym. 
Brak ten przejawia się zasadniczo w tym, iż w chwili wszczęcia postępowania 
(a także podczas jego prowadzenia) organ administrujący jest w stanie określić 
katalog stron postępowania, ewentualnie organizacji ekologicznych, lecz względy 
praktyczne i techniczne nie utrudniają mu precyzyjne określenie liczby uczest-
ników legitymujących się interesem faktycznym, składających się na uczestni-
czące społeczeństwo. Brak ten przejawia się także (druga cecha), w masowym 
charakterze podmiotów legitymujących się interesem faktycznym mających od-
rębne lub wspólne interesy i/lub zgłaszających odrębne lub wspólne żądania 
w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. 

Inną charakterystyczną cechą postępowania z udziałem społeczeństwa jest 
to, że uczestniczy w nim przynajmniej kilka kategorii podmiotów o zróżnicowa-
nych i nie dających się sprowadzić do wspólnego mianownika interesach. Są to 
bowiem podmioty mające interes faktyczny (społeczeństwo), podmioty mające 
w postępowaniu interes prawny (strony) oraz podmioty działające w celu ochrony 
określonego interesu zbiorowego, będącego jednocześnie indywidualnym intere-
sem jednostki (organizacje ekologiczne). Jednocześnie należy także podkreślić, 
że nierzadkie są przypadki, w których niektóre interesy faktyczne uczestników 
składających się na społeczeństwo są powiązane z interesami prawnymi stron 
postępowania. W procedurach z udziałem społeczeństwa (w tym także w spra-
wie o udzielenie pozwolenia na budowę w postępowaniu z udziałem społeczeń-
stwa) nie zawsze uczestniczy znaczna liczba stron, a tym samym znaczna licz-
ba podmiotów biorących udział w jednym postępowaniu administracyjnym nie 
zawsze oznacza istnienie współuczestnictwa. Na społeczeństwo uczestniczące 
w postępowaniu składają się przede wszystkim podmioty domagające się ochro-
ny interesu faktycznego, nierzadko zgrupowane po stronie wnioskodawcy i/lub 
„przeciwników wniosku”21. Znaczna ilość uczestników postępowania w udzia-
łem społeczeństwa i trudności w ich indywidualizacji powodują, że procedury te 
wykazują pewne cechy zarówno procedur stosowania prawa, jak i postępowań 
popularnych22. Jest to jednak cecha pożądana i akceptowana przez naukę pra-
wa ochrony środowiska23.

20 Zob. T. Woś, Postępowanie administracyjne..., s. 98.
21 Zob. A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 137 i nast.
22 Tamże.
23 Zob. E. K. Czech, Wpływ konstrukcji..., s. 182 i nast.
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Jak już na wstępie wspomniano, zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 u.p.b. przepi-
su ust. 2 (wskazującego expressis verbis krąg stron postępowania) nie stosuje się 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społe-
czeństwa. Z tego względu w postępowaniu tym krąg współuczestników ustalany 
będzie zgodnie z treścią art. 28 k.p.a. Na marginesie niniejszych rozważań należy 
zauważyć, że jest to „zjawisko normatywne” odmienne od stopniowej „ucieczki” 
przez ustawodawcę od oparcia konstrukcji strony na ogólnej regulacji art. 28 k.p.a. 
i tworzeniu w to miejsce autonomicznych, dostosowanych do danego charakte-
ru spraw, rozwiązań na potrzeby konkretnej regulacji ustawowej. Z tego względu 
należy ocenić je zdecydowanie pozytywnie. Wyraźne określenie kręgu współ-
uczestników minimalizuje wprawdzie wątpliwości interpretacyjne, ułatwiając tym 
samym proces stosowania prawa24. Nie istnieje bowiem potrzeba u organu admi-
nistrującego badania u konkretnego podmiotu istnienia interesu prawnego i jego 
cech, skoro czyni to expressis verbis ustawodawca. Trzeba jednakże odnotować, 
że rodzimy ustawodawca nie zawsze w pełni realizuje w tym względzie potrze-
by praktyki administracyjnej. Zdarza się nierzadko, że właśnie w tych trudnych 
pod względem społecznym i prawnym sprawach (gdyż rodzących konfl ikty) krąg 
stron postępowania nie zostaje określony w sposób satysfakcjonujący uczestników 
obrotu prawnego. Przykładem regulacji wywołującej szczególnie krytyczne gło-
sy w literaturze przedmiotu jest właśnie redakcja przepisu art. 28 ust. 2 u.p.b.25

Zgodnie z treścią art. 28 k.p.a. w zw. z art. 28 ust. 4 u.p.b. kryterium prze-
widzianym przez ustawodawcę służącym do uznania określonego podmiotu za 
stronę w sprawie pozwolenia na budowę w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa daje legitymowanie się przez ten podmiot interesem prawnym. 
Jak słusznie zauważa W. Jakimowicz, „pojęcie interesu prawnego rozumianego 
jako interes oparty na normie prawnej określa (...) relację między oczekiwaniami 
jakiegoś podmiotu w stosunku do organów stosujących prawo a kompetencjami 
tych organów i możliwościami, jakimi one dysponują wobec danego podmiotu”26. 
Nie ulega wątpliwości, iż źródeł interesu prawnego współuczestników poszukiwać 
będziemy przede wszystkim w przepisach materialnego prawa administracyjne-
go. Jednak – zwłaszcza na gruncie prawa budowlanego – możliwe i nierzadkie 
są przypadki, w których interes prawny wyznaczony jest przez przepisy prawa 
prywatnego oraz ochrony środowiska27. W piśmiennictwie oraz w orzecznictwie 

24 Zob. szerzej A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 230 i nast.
25 Zob. tamże; M. Laskowska, Ochrona interesów sąsiadów w procesie budowlanym po nowe-

lizacji, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 5, s. 37.
26 W. Jakimowicz, Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, LEX nr 157758 i cyt. tam 

literatura.
27 Zob. m.in. B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z 10 IV 1997 r., II SA/Wr 1013/96, „OSP” 

1998, nr  7-8, poz. 131, s.  365; J.  Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z  2 II 1996  r., 
IV SA 846/95, „OSP” 1997, nr 4, poz. 83, s. 203.
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sądowym wskazuje się na pewne cechy, jakie charakteryzują interes prawny. 
Przyjmuje się, że powinien być on indywidualny (in. własny, osobisty), kon-
kretny, aktualny, bezpośredni i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie winno 
znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłanka-
mi zastosowania przepisu prawa materialnego28. Zarówno piśmiennictwo, jak 
i  judykatura przyjmują, że naruszenie tylko faktycznych (np. ekonomicznych) 
interesów danej jednostki przeważnie nie wystarcza do uzasadnienia statusu 
strony w postępowaniu29. Jednakże ocena, czy podmiot posiada interes prawny, 
czy jedynie faktyczny jest jednym z trudniejszych zadań organu administrujące-
go podczas orzekania i dokonywana jest zwykle ad causam, tj. w odniesieniu do 
stanu faktycznego i prawnego konkretnej sprawy administracyjnej.

W sprawie pozwolenia na budowę w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa wzajemny układ stron postępowania możemy określić mianem 
współuczestnictwa jednolitego. Na celowość wyodrębnienia współuczestnictwa 
jednolitego w polskiej nauce postępowania administracyjnego zwraca uwagę 
przede wszystkim T. Woś, uznając je za kwalifi kowany rodzaj współuczestnictwa 
materialnego, którego cechą charakterystyczną jest to, że poszczególne strony po-
zostają w jednakowym związku z przedmiotem postępowania, tj. z rozstrzyganą 
sprawą administracyjną30. Należy w całej rozciągłości podzielić pogląd tego au-
tora. Wprawdzie k.p.a. ani inne ustawy nie wprowadzają tego typu współuczest-
nictwa, nie łączą z nim również żadnych konsekwencji prawnych, jednak nie 
oznacza to, że nie może tego uczynić doktryna. Zdaniem T. Wosia, z przypad-
kami współuczestnictwa jednolitego możemy mieć do czynienia z reguły w tzw. 
sprawach, w których uczestniczy znaczna liczba podmiotów, których uprawnień 
i/lub obowiązków dotyczyć ma wspólnie i niepodzielnie decyzja rozstrzygająca 
spraw w tym m. in. w sprawach ochrony środowiska31. W takich przypadkach 
rozstrzygnięcie, z powodu jedności przedmiotu postępowania (gdyż przedmio-
tem postępowania jest jedna sprawa administracyjna) – niezależnie, czy jest ono 
pozytywne czy negatywne – powinno być koniecznie dla wszystkich stron (tj. 
wszystkich wnioskodawców i/lub przeciwników wniosku) jednolite32.

Jak już wspomniano, w analizowanej sprawie o wydanie pozwolenia na budo-
wę w postępowaniu z udziałem społeczeństwa o charakterze współuczestnictwa 
„jednolitego” decyduje istota administracyjnego stosunku materialnoprawnego, 
łączącego strony postępowania. Jednolitość współuczestnictwa wynika w tym 

28 Zob. W. Jakimowicz, Wolność zabudowy ..., i cyt. tam literatura; R. Kędziora, Ogólne postę-
powanie..., s. 64.

29 Zob. A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 236 i cytowana tam literatura.
30 Zob. T.  Woś, Postępowanie administracyjne..., s.  219–220; A.  Skóra, Współuczestnictwo 

w postępowaniu..., s. 291 i nast.
31 Zob. T. Woś, Postępowanie administracyjne..., s. 219–220.
32 Zob. A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 292.
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przypadku z faktu, iż w ramach tego stosunku istnieje prawna konieczność jed-
nolitego rozstrzygnięcia o uprawnieniach i/lub obowiązkach stron. W nauce pro-
cesu cywilnego przyjmuje się, że konieczność taka zachodzi zawsze wtedy, gdy 
w ramach konkretnego stosunku podmioty nie mają samodzielnych stanowisk 
procesowych33. Stwierdzenie to jest aktualne również na gruncie postępowania 
administracyjnego w udziałem społeczeństwa.

Dla niniejszych rozważań istotne są relacje łączące poszczególne strony postę-
powania o pozwolenie na budowę w postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz 
konieczność jednolitej i niepodzielnej konkretyzacji przez organ administrujący 
ich stosunków administracyjnoprawnych. Relacje te łączą wnioskodawcę (inwe-
stora) z innymi stronami, do których zaliczyć będzie można przede wszystkim 
przeciwników wniosku, a także częściowych lub całkowitych zwolenników wnio-
sku. Relacje te komplikują się – jak już wyżej wskazano – z powodu powiązania 
z interesami prawnymi stron, interesów podmiotów mających interes faktyczny 
oraz organizacji ekologicznych. Dla powyższego typu współuczestnictwa charak-
terystyczne będzie to, że akt administracyjny o uprawnieniach i/lub obowiązkach 
współuczestników rozstrzyga wspólnie i niepodzielnie34. Jednolitość rozstrzyg-
nięcia oznacza, że treść aktu (decyzji administracyjnej) nie może być odmienna 
w stosunku do poszczególnych współuczestników, tj. inwestora będącego wnio-
skodawcą i  innych podmiotów, których interes prawny znajdzie uzasadnienia 
w danej sprawie administracyjnej. Zaznaczyć tu też należy, że interes prawny 
inwestora (podmiotu składającego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę) 
może wynikać z norm prawa cywilnego, jak i w norm prawa administracyjnego. 
Pod względem procesowym wyraża się to w obowiązku takiego sformułowania 
rozstrzygnięcia (in. osnowy) decyzji administracyjnej, by było jednakowe dla 
wszystkich adresatów decyzji)35. Oznacza to precyzyjniej, że rozstrzygnięcie jako 
najważniejszy element decyzji administracyjnej powinno w jednakowy sposób 
kształtować uprawnienia i/lub obowiązki każdego ze współuczestników z osob-
na36, a zatem wnioskodawcy i innych podmiotów, których interes prawny znaj-
dzie uzasadnienia w danej sprawie administracyjnej, a którzy zwykle dzielą się 
na zwolenników i przeciwników wnioskodawcy. Jednakże w obrębie jednolitego 
rozstrzygnięcia można wyróżnić rozstrzygnięcia cząstkowe w zakresie determino-
wanym indywidualnymi uprawnieniami i/lub obowiązkami stron37, co w szcze-

33 Por. M.  Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe (Istota-zakres-rodzaje), Warszawa 
1975, s. 126.

34 Zob. W. Klonowiecki, Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938, s. 62.
35 Zob. szerzej A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 291 i nast.
36 Zob. A.  Toś, Wielopodmiotowość postępowania administracyjnego, niepublikowana rozpra-

wa doktorska, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2003, s. 17.
37 Zob. T.  Woś, Związki postępowania administracyjnego i  sądowoadministracyjnego, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze 1989, s.  137; tenże, Postępowa-
nie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 220.
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gólności może dotyczyć wnioskodawcy. Podkreślić także warto, że gdy chodzi 
o źródło interesów prawnych osób innych niż inwestor w będących przedmiotem 
postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa, to należy stwierdzić, 
że źródłem tych interesów powinny być normy prawne regulujące prawo włas-
ności lub inne prawa rzeczowe do nieruchomości, normy prawa ochrony środo-
wiska oraz ewentualnie inne normy prawne.

Współuczestnictwo jednolite w postępowaniu o pozwolenie na budowę w po-
stępowaniu z udziałem społeczeństwa będzie charakteryzowało się zwykle takimi 
więziami między stronami, w których mamy do czynienia z konfl iktem interesów 
kilku lub kilkunastu stron. Jednakże wyraźnie można zauważyć przeciwstawność 
między interesami prawnymi wnioskodawcy a interesami „pozostałymi stron” 
postępowania, czasem tworzącymi mniej lub bardziej jednolitą grupę przeciwni-
ków wnioskodawcy38. Można tu zatem dostrzec konfl ikty wielobiegunowe mię-
dzy stronami. Tego typu konfl ikty charakteryzują się tym, że uczestniczy w nich 
wiele podmiotów (w tym również i stron) o zróżnicowanych i nie dających się 
sprowadzić do wspólnego mianownika interesach39. W takim układzie można 
sformułować wniosek, iż stosunki te – jeżeli uznaje się je za tożsame pod wzglę-
dem przedmiotowym – składają się na jedną wielopodmiotową sprawę admini-
stracyjną. To z kolei pozwala to na stwierdzenie, że mamy tu do czynienia zwykle 
z wieloma stosunkami prawnymi w ramach jednej sprawy administracyjnej40.

Streszcz enie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka współuczestnictwa 
w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska. Ma ono na celu określenie re-
lacji pomiędzy stronami niniejszego postępowania, a także wskazać podstawowe 
cechy postępowania w sprawach ochrony środowiska, które zazwyczaj angażują 
dużą liczbę uczestników. W niniejszym postępowaniu uczestniczą bowiem za-
równo zainteresowane strony, jak i inni uczestnicy.

38 Zob. szerzej A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 246 i nast.
39 Zob. L.  Morawski, Proces sądowy a  instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cy-

wilnych), „Państwo i  Prawo” 1993, nr  1, s.  17; J.  Łętowski, Prawodawstwo w  czasach 
konfl iktów, „Państwo i  Prawo” 1990, nr  5, s.  26; Z.  Kmieciak, Rozstrzyganie konfl iktów 
w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1999, nr 12, s. 34; A Skóra, Współuczest-
nictwo w postępowaniu..., s. 246 i nast.

40 Por. m. in. A Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu..., s. 292 i nast.
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Summary

The subject of this paper is the problem of the participation of many parties in the 
proceedings for the protection of the environment. This is to determine the relationship 
between the parties to this proceeding. It is also to identify the characteristics of the pro-
ceedings in matters of environmental protection, which usually involved a large number 
of participants. In these proceedings the parties involved as well as other participants.

Słowa kluczowe: współuczestnictwo procesowe, ochrona środowiska
Key words: participation of many parties in the proceedings, environmental protection



  MAŁGORZATA SZALEWSKA* 

Ochrona obszarowa 
przed hałasem

SURFACE FORMS 
OF NOISE PROTECTION

Hałas stanowi jedno z najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń środowiska, 
wpływając w sposób istotny, nie tylko na bieżącą jakość życia, ale stanowiąc 
również istotne zagrożenie zdrowia człowieka. Hałas defi niowany jest jako zbyt 
głośne dźwięki, często określane jako bezcelowe, uciążliwe, przykre, dokuczli-
we lub szkodliwe.

W sensie prawnym hałas defi niowany jest jako dźwięki o określonym na-
tężeniu lub częstotliwości. Zgodnie z art. 3 pkt 5 u.u.p.o.ś., hałasem są dźwięki 
o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz. Hałas, obok ciepła, wibracji i pola elek-
tromagnetycznego, stanowi postać energii, której wprowadzenie bezpośrednio 
lub pośrednio w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody, gleby lub 
ziemi ustawodawca określa emisją. Z kolei emisja, która może być szkodliwa 
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolido-
wać z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, określana 
jest jako zanieczyszczenie.

Aktualna wiedza medyczna nie pozostawia żadnych wątpliwości co do szkod-
liwości hałasu dla zdrowia ludzi. Powszechnie wskazuje się na takie aspekty 
szkodliwości hałasu jak uszkodzenia słuchu, zakłócenia snu, efekty naczyniowo-

* DR MAŁGORZATA SZALEWSKA – Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i  Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, 
87-100 Toruń, mail: szalewska@wp.pl
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-sercowe, efekty psychofi zjologiczne i symptomy psychiatryczne.1 Hałas wywołuje 
ponadto szeroko rozpowszechnione efekty psychospołeczne, takie jak rozdrażnie-
nie, zmniejszenie osiągnięć, nasilenie zachowań agresywnych2, a poprzez zmiany 
w zakresie zdrowia fi zycznego (patologiczne reakcje układu krążenia, układu 
pokarmowego, chemicznego składu krwi) stanowi jeden z istotnych czynników 
rozwoju chorób cywilizacyjnych3. Szczególnie niepokojącym skutkiem hałasu 
komunalnego jest rozwój u osób narażonych stanu hiperstresu, wywołanego 
między innymi znikomą możliwością indywidualnego wpływania na jego emi-
sję, małym oswojeniu z jego źródłami, a przede wszystkim w jego znamiennej 
charakterystyce fi zykalnej i nagłości pojawiania się4.

Problem hałasu w środowisku jest problemem natury globalnej, związanym 
z postępem cywilizacyjnym i rozwojem technicznym. Dlatego też wysiłki związane 
ze zwalczaniem samego hałasu, jak i jego skutków podejmowane są zarówno na 
poziomie krajowym, jak i ponadkrajowym. Podstawowym aktem prawnym regu-
lującym na poziomie unijnym zagadnienie hałasu w środowisku jest dyrektywa 
2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w śro-
dowisku. Zdefi niowanym celem dyrektywy jest ustalenie wspólnego podejścia 
do unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na 
działanie hałasu, w tym jego dokuczliwości, na podstawie ustalonych priorytetów, 
poprzez stopniowe wdrożenie takich działań, jak: a) ustalenie stopnia narażenia 
na hałas w środowisku poprzez sporządzanie map hałasu przy zastosowaniu 
wspólnych dla Państw Członkowskich metod oceny, b) zapewnienie społeczeń-
stwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku i  jego skutków, 
c) przyjęcie przez Państwa Członkowskie, na podstawie danych uzyskanych z map 
hałasu, planów działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu 
w środowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwłaszcza 
tam, gdzie oddziaływanie hałasu może powodować szkodliwe skutki dla ludz-
kiego zdrowia, oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego środowiska tam, 
gdzie jest ona jeszcze właściwa.

Na gruncie prawa polskiego instrumentów ochrony przed hałasem można 
upatrywać w niesłychanie zróżnicowanych rozwiązaniach wynikających m.in. 
z prawa planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa pracy, tzw. pra-
wa sąsiedzkiego5, jednakże podstawowym aktem prawnym regulującym proble-

1 Zob. P. Szewczyk, Hałas a  jakość życia, [w:] Materiały konferencji naukowej Hałas w śro-
dowisku, Katowice 2005, s. 42.

2 Tamże, s. 42.
3 Zob. J. Grzesik, Medyczne aspekty hałasu w  środowisku pracy, [w:] Materiały konferencji 

naukowej Hałas w środowisku, Katowice 2005, s. 21.
4 Tamże, s. 21.
5 Zob. A. Lipiński, Niektóre prawne środki ochrony przed hałasem, [w:] Materiały konferen-

cji naukowej Hałas w środowisku, Katowice 2005, s. 10.
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matykę ochrony przed hałasem jest ustawa Prawo ochrony środowiska. Zgodnie 
z art. 112 u.u.p.o.ś. ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlep-
szego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 1) utrzymanie 
poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz 
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” wskazuje na 
przykładowe wyliczenie metod uzyskania zakładanego celu.

Analiza treści przepisów zawartych w dziale V tytułu II u.u.p.o.ś. zatytułowa-
nym „Ochrona przed hałasem” pozwala przyjąć, iż szczególną grupą rozwiązań 
prawnych realizujących przyjęte przez ustawodawcę założenia w zakresie ochro-
ny przed hałasem są konstrukcje normatywne stanowiące podstawę ustanowie-
nia ochrony obszarowej. Do rozwiązań tych należy zaliczyć przepisy dotyczące 
programów ochrony przed hałasem, obszarów ograniczonego użytkowania oraz 
obszarów cichych w aglomeracji i poza aglomeracją.

Zgodnie z art. 119 ust.1 u.p.o.ś. program ochrony środowiska przed hałasem 
tworzy się obligatoryjnie dla terenów, na których poziom hałasu przekracza po-
ziom dopuszczalny. Oznacza to, że jest to teren „zanieczyszczony hałasem”, a ce-
lem programu jest doprowadzenie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. 
Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 117 ust. 2 u.p.o.ś. obowiązkowej oceny 
stanu akustycznego środowiska dokonuje się dla aglomeracji o liczbie miesz-
kańców większej niż 100 tysięcy oraz terenów, na których eksploatacja takich 
obiektów jak drogi, linie kolejowe lotniska, zaliczonych do obiektów, których eks-
ploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 
obszarach, może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. Obowiązek dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska 
może ponadto wynikać z powiatowego programu ochrony środowiska. Organami 
zobowiązanymi do przyjęcia programu ochrony przed hałasem są odpowiednio 
rada powiatu dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz terenów wska-
zanych w powiatowym programie ochrony środowiska, i sejmik województwa dla 
terenów zajętych pod drogi, linie kolejowe i  lotniska6. Program ochrony przed 
hałasem jest programem, o którym mowa w art. 84 u.p.o.ś. Zgodnie z tym prze-
pisem, programy tworzone są w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami 
szczególnymi, w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości śro-
dowiska. W programie ustala się: obszar objęty zakresem jego obowiązywania, 
naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia, 
podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów 
jakości środowiska, harmonogram rzeczowo-fi nansowy planowanych działań, 

6 Por. A.  Wąsikowska, Organizacja ochrony środowiska przed hałasem, [w:] Ocena modelu 
prawnego organizacji ochrony środowiska w  Polsce i  na Słowacji, E.  Ura, J.  Stelmasiak, 
S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2012, s. 612.
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podmioty do których skierowane są obowiązki ustalone w programie, obowiązki 
organów administracji, sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji progra-
mu i  jego efektów, a także w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmiotów 
korzystających ze środowiska, związane z ograniczaniem oddziaływania na śro-
dowisko. Obowiązki te mogą dotyczyć prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
lub poziomów substancji lub energii w środowisku, przekazywania ze wskazaną 
częstotliwością wyników prowadzonych pomiarów oraz informacji dotyczących 
przestrzegania wymagań określonych w posiadanych pozwoleniach, ogranicze-
nia czasu obowiązywania posiadanych przez dany podmiot pozwoleń, nie kró-
cej jednak niż do 2 lat. Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać 
program ochrony przed hałasem określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 października 2002 r.7 Ustawodawca expressis verbis przyjął, iż progra-
my, o których mowa w art. 84 u.p.o.ś. są aktami prawa miejscowego. Oznacza 
to, że stanowią one przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W doktrynie 
prawa administracyjnego wskazuje się, że do istotnych cech norm powszechnie 
obowiązujących należą: związanie tymi normami ogólnie określonych kategorii 
podmiotów, bez względu na więź prawną i organizacyjną łączącą ich z normo-
dawcą, bezpośrednie określenie praw i obowiązków adresatów, powtarzalność 
(akty te nie konsumują się przez jednorazowe zastosowanie), ich działanie za-
bezpieczone jest możliwością zastosowania sankcji8.

Kolejnym narzędziem prawnym ochrony przed skutkami hałasu w środo-
wisku jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Specyfi ka tej formy 
ochrony polega na eliminacji (ograniczeniu) negatywnych skutków hałasu, a nie 
samego hałasu. Zgodnie z art. 135 u.p.o.ś. obszary ograniczonego użytkowa-
nia tworzy się, jeżeli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. Ustawodawca określił 
jednocześnie zamknięty katalog zakładów i obiektów, których funkcjonowanie 
może powodować konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowa-
nia9. Należą do nich oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, 
kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetycz-
ne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne oraz 
inne instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, dla których pozwolenie 
na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użyt-
kowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, po-

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem, 
Dz.U. Nr 179, poz. 1498.

8 Zob. D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 58.
9 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. II OSK 720/09, orzecze-

nia.nsa.gov.pl.
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mimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane 
dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu. Ustalenie przesłanek dla 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dokonywane jest wyłącznie na 
podstawie przeglądu ekologicznego, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko albo analizy porealizacyjnej. Oznacza to, że ustawodawca wprowadził 
zamknięty system dokumentacji potwierdzającej okoliczności faktyczne uzasad-
niające utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, co wyklucza możliwość 
dowodzenia tych okoliczności za pomocą innych środków dowodowych10. Obsza-
ry ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów bądź innych obiektów, 
gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifi kowana jako takie przedsię-
wzięcie, tworzone są w formie uchwały sejmiku województwa, a w pozostałych 
przypadkach w formie uchwały rady powiatu. Uchwała o ustanowieniu obszaru 
ograniczonego użytkowania określa granice obszaru, ograniczenia w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób 
korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko lub analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego11. O tre-
ści wprowadzanych ograniczeń decyduje organ tworzący obszar ograniczonego 
użytkowania, z tym że ograniczenia te nie mogą być dowolne, a organ tworzący 
obszar musi brać pod uwagę wyniki oceny, analizy lub przeglądu, co oznacza, że 
ograniczenia te muszą wynikać z ustaleń uzasadniających ich wprowadzenie12. 
Szczególnie istotne znaczenie dla prawidłowości podjętej uchwały ma określe-
nie granic obszaru ograniczonego użytkowania, jako wyznaczające przestrzenny 
zakres szczególnego reżimu prawnego tego obszaru.13 Uchwała o ustanowieniu 
obszaru ograniczonego użytkowania zawiera normy abstrakcyjne i generalne, co 
stanowi podstawę stwierdzenia, iż jest ona aktem prawa miejscowego i stano-
wi źródło prawa powszechnie obowiązującego14, a ustanowiony tą uchwałą ob-

10 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 16 listopada 2010  r., sygn. II OSK 1858/10, orze-
czenia.nsa.gov.pl.; wyrok WSA we Wrocławiu z  dnia 4 sierpnia 2011  r., sygn. II SA/Wr 
276/11, orzeczenia.nsa.gov.pl.

11 Zob. B.  Rakoczy, Postępowanie w  sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
w prawie polskim, „Prawo i Środowisko” 2013, Nr 2, s. 66.

12 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 września 2012 r., sygn. IV SA/Po 458/12, orzecze-
nia.nsa.gov.pl.

13 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 4 listopada 2004  r., sygn. OSK 1151/04, orze-
czenia.nsa.gov.pl; T. Suchar, Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku 
z ochroną środowiska (wybrane zagadnienia), „Casus” 2011, Nr 1, s. 18.

14 Zob. wyrok WSA w  Gliwicach z  dnia 24 sierpnia 2009  r., sygn. II SA/Gl 139/09, orze-
czenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 2 grudnia 2008  r., sygn. IV SA/Wa 
1391/08, orzeczenia.nsa.gov.pl.
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szar ograniczonego użytkowania to obszar charakteryzujący się ograniczeniami 
w sposobie korzystania z nieruchomości położonych w jego obrębie dotyczącymi 
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dla budynków, oraz sposobów ko-
rzystania z terenów15. Konsekwencją wprowadzonych ograniczeń jest powstanie 
odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu, którego działalność spowodo-
wała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograni-
czonego użytkowania. Kwestia dotycząca ustalenia takiego podmiotu wiąże się 
z ustaleniem legitymacji biernej w postępowaniu cywilnym i  jako taka należy 
do kompetencji sądów powszechnych. Dlatego też określenie zakresu podmio-
towego odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z utworzeniem obszaru 
ograniczonego użytkowania nie należy do sfery podlegającej regulacji w drodze 
uchwały rady powiatu lub sejmiku województwa, mających upoważnienie usta-
wowe jedynie do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie 
i w granicach określonych w art. 135 ust. 1 i 2 u.p.o.ś.16

Prawną formą ochrony obszarowej przed hałasem jest również wyznaczenie 
przez radę powiatu obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza 
aglomeracją. Zgodnie z art. 3 pkt 10a u.p.o.ś. obszarem cichym w aglomeracji 
jest obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu L

DWN, 
gdzie wskaźnik

 
L

DWN
 stanowi dłu-

gookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako prze-
dział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako prze-
dział czasu od godz. 2200 do godz. 600) 17. Obszarem cichym poza aglomeracją 
jest obszar, który nie jest narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, 
przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej (art. 
3 pkt 10b u.p.o.ś.). Przesłanką utworzenia obszaru cichego w aglomeracji lub 
poza aglomeracją jest szczególna potrzeba ochrony przed hałasem tych obszarów. 
Użycie przez ustawodawcę określenia „szczególna” oznacza kwalifi kowaną po-
stać wymogu ochrony danego obszaru przed hałasem. We współczesnym świecie, 
szczególnie w warunkach aglomeracji miejskich, można mówić o powszechnej 
potrzebie ochrony przed hałasem. W przypadku wyznaczenia obszaru cichego 
potrzeba ta musi mieć postać potrzeby szczególnej. Celem wyznaczenia obszaru 
cichego w aglomeracji lub poza aglomeracją jest zachowanie istniejących wa-

15 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 24 sierpnia 2009 r., II SA/Gl 139/09, orzeczenia.nsa.gov.
pl.

16 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 marca 2009  r., sygn. II OSK 1195/08, orzecze-
nia.nsa.gov.pl.

17 Sposób ustalania wskaźnika LDWN określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 li-
stopada 2010  r. w  sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN, Dz.U. 
Nr 215, poz. 1414.
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runków akustycznych, poprzez utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na ist-
niejącym poziomie. Obszar cichy w aglomeracji lub poza aglomeracją stanowi 
więc obszar chroniony18, którego istnienie uzasadnione jest potrzebą ochrony 
walorów środowiskowych, w postaci korzystnych warunków akustycznych (brak 
„zanieczyszczenia” hałasem) i stanowi realizację funkcji konserwacyjnej prawa 
ochrony środowiska19. Środkami służącymi utrzymaniu istniejących walorów 
środowiskowych są, ustalone w akcie wyznaczającym obszar cichy, wymagania 
zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie. 
Wymagania te mogą w istotny sposób ingerować w sferę praw i wolności obywa-
teli, w tym w szczególności stanowić ograniczenia prawa własności nieruchomo-
ści. Wyznaczenie obszaru cichego w aglomeracji lub poza aglomeracją zostało 
przez ustawodawcę zakwalifi kowane do tych form ochrony zasobów środowi-
ska, które mogą powodować ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, 
uzasadniające powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej względem właś-
cicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub osób, którym przysługują 
prawa rzeczowe do nieruchomości (art. 130 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 129 
u.p.o.ś.). Podmiotom tym przysługuje roszczenie o wykupienie nieruchomości 
lub jej części, w sytuacji gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania 
z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub 
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ogra-
niczone oraz roszczenie odszkodowawcze, w związku z ograniczeniem sposobu 
korzystania z nieruchomości. Ustanowienie obszaru cichego w aglomeracji lub 
poza aglomeracją należy do kompetencji rady powiatu, realizowanej w formie 
uchwały. Kompetencja ta jest ograniczona poprzez nałożenie na radę powiatu 
obowiązku współdziałania z organem wykonawczym gminy. Projekt uchwały 
o wyznaczeniu obszaru cichego w aglomeracji lub poza aglomeracją wymaga bo-
wiem uzgodnienia z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezyden-
tem miasta. Oznacza to, że brak akceptacji koncepcji utworzenia obszaru cichego 
w aglomeracji lub poza aglomeracją przez organ wykonawczy gminy, stanowić 
będzie prawną przeszkodę wyznaczenia takiego obszaru. Negatywne stanowisko 
organu wykonawczego gminy w tej sprawie musi zostać wyrażone w terminie 
30 dni, gdyż w przeciwnym wypadku (milczenia organu) uznaje się, że projekt 
uchwały został uzgodniony. Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „rada 
powiatu może” wskazuje jednoznacznie na fakultatywność analizowanego roz-
wiązania, a co się z tym wiąże brak roszczenia podmiotów spoza administracji, 

18 Zob. J.  Sommer, Obszary specjalne w  ochronie środowiska, [w:] Instytucje prawa ochro-
ny środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, W.  Radecki (red.), Warszawa 2010, s.  166 
i nast.

19 Zob. B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Kar-
pus, B. Rakoczy (red.), Warszawa 2013, s. 190.
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o ustanowienie obszaru cichego w aglomeracji lub poza nią. Biorąc pod uwagę 
treść uchwały (ustanowienie wymagań zapewniających utrzymanie hałasu co 
najmniej na dotychczasowym poziomie) oraz jej skutki (ingerencja w sferę praw-
ną obywateli) należy stwierdzić, iż uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego.

W doktrynie prawa administracyjnego obszar obejmujący oznaczoną prze-
strzeń, na której obowiązuje specyfi czny reżim prawny, wyłączający lub co naj-
mniej ograniczający dotychczasowy porządek prawny, określany jest mianem 
obszaru specjalnego20. Jak zauważa J. Stelmasiak, prawną istotą obszaru specjal-
nego jest powiązanie wyodrębnionej określonej przestrzeni ze swoistą regulacją 
prawną, wyłączającą lub ograniczającą unormowania powszechnie obowiązujące, 
wprowadzoną dla realizacji na danym, wyodrębnionym terenie stypizowanych 
celów i zadań państwa.21 Celem utworzenia obszarów specjalnych dla potrzeb 
ochrony środowiska jest dążenie do zapewnienia wzmożonej ochrony określonych 
jego walorów.22 W ocenie J. Sommera, cel ten może być realizowany poprzez: 
1) wprowadzenie określonych ograniczeń w wykonywaniu działalności, w tym 
w wykorzystywaniu nieruchomości na obszarze specjalnym w celu ochrony okre-
ślonych walorów środowiskowych tego obszaru, 2) wprowadzenie ograniczeń 
w wykonywaniu działalności na obszarze specjalnym w celu ochrony walorów 
środowiskowych występujących na terenie otoczonym danym obszarem spe-
cjalnym oraz 3) wprowadzenie ograniczeń w wykonywaniu działalności, w tym 
w korzystaniu z nieruchomości na obszarze specjalnym w celu umożliwienia 
funkcjonowania jakiegoś źródła zanieczyszczeń oraz ochrony terenów przyle-
głych do obszaru specjalnego.23 

Odnosząc powyższe ustalenia do regulowanych przepisami prawa ochrony 
środowiska obszarowych form ochrony przed hałasem należy stwierdzić, iż we 
wszystkich analizowanych przypadkach (program ochrony przez hałasem, obszar 
ograniczonego użytkowania, obszar cichy w aglomeracji lub poza aglomeracją) 
dochodzi do ustanowienia obszaru specjalnego. Obszar ten charakteryzuje się 
odmiennym od powszechnie obowiązującego reżimem prawnym, określającym 
zasady gospodarowania przestrzenią poprzez wprowadzenie nakazów i zakazów 
adresowanych do właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz obowiązków 
organów administracji publicznej. Nadrzędnym celem uzasadniającym ustano-
wienie obszaru specjalnego jest ochrona przed hałasem polegająca na zapew-
nieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Cel ten jest realizowany 

20 Zob. J.  Stelmasiak, Instytucja obszaru specjalnego w  materialnym prawie administracyj-
nym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] System prawa 
administracyjnego, Prawo administracyjne materialne, t. 7, R.  Hauser, Z.  Niewiadomski, 
A. Wróbel (red.), s. 652.

21 Tamże, s. 653.
22 Zob. J. Sommer, Obszary specjalne..., s. 165.
23 Tamże, s. 165.
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bądź to poprzez zachowanie istniejących, korzystnych walorów akustycznych 
środowiska (obszary ciche), bądź to poprzez działania naprawcze, zmierzające 
do poprawy stanu akustycznego środowiska (program ochrony przed hałasem), 
bądź też poprzez ograniczenie negatywnych skutków, niemożliwych do wyelimi-
nowania, „zanieczyszczeń” hałasem (strefy ograniczonego użytkowania). Przyjęte 
przez ustawodawcę formy ochrony przed hałasem pełnią tym samym funkcję 
konserwacyjną (obszary ciche), funkcję przekształcenia (program ochrony przed 
hałasem) oraz funkcję wyłączania (obszary ograniczonego użytkowania)24.

Streszcz enie

Jedną z podstawowych form ochrony przed hałasem jest ochrona obszarowa. 
Podstawą do jej ustanowienia jest zarówno program ochrony przed hałasem, jak 
i wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania oraz wyznaczenie obszaru ci-
chego w aglomeracji lub poza aglomeracją. Poprzez zastosowanie wskazanych 
form ochrony dochodzi do utworzenia obszaru specjalnego, rozumianego jako 
oznaczona przestrzeń, na której obowiązuje specyfi czny reżim prawny, wyłączają-
cy lub co najmniej ograniczający dotychczasowy porządek prawny. Szczególnym 
aspektem tegoż reżimu prawnego jest ograniczenie praw i wolności podmiotów 
korzystających nieruchomości objętych obszarem specjalnym.

Summary

One of the basic forms of protection against noise is an area protection. The basis 
for its establishment is a program of protection against noise but also setting up limited 
use area and a designation of a quiet area in an agglomeration or outside agglomera-
tion. Through the use of specifi ed forms of protection a special area is created which is 
defi ned as a designated space, with a particular legal regime, which excludes or at least 
limits the previous legal order. A particular aspect of that regime is limitation of the rights 
and freedoms of the users of real estate covered by the special area.

Słowa kluczowe: hałas, ochrona przed hałasem, obszary specjalne
Key words: noise, noise protection, special areas

24 Zob. P.  Otawski, Obszarowe instrumenty ochrony zasobów naturalnych środowiska, Po-
znań 2006, s.  149-159 (rozprawa doktorska, maszynopis powielony), cyt. za: J.  Stelma-
siak, Instytucja obszaru specjalnego..., s. 658.
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SOME REFLECTIONS ON ADMISSIBILITY OF TREATING LANDSCAPE 
AS A PERSONAL RIGHT IN THE CONTEXT OF BUSINESS ACTIVITY

Uwagi wstępne

W kategoriach truizmu można traktować twierdzenie, że prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej wpływa na ochronę dobra prawnego, jakim jest krajobraz. 
Jednocześnie odziaływanie to należy postrzegać w znaczącej mierze jako nieko-
rzystne. Patrząc przez pryzmat rozwoju gospodarczego, i co z tym związane coraz 
intensywniejszą ingerencję człowieka w krajobraz, można by uznać to oddzia-
ływanie za naturalną konsekwencję tego rozwoju. Bez wątpienia konieczne jest 
jednak istnienie granic prawnych tej ingerencji. Istniejący stan legislacji w tym 
zakresie wymaga ponownej oceny i weryfi kacji, do czego skłania brzmienie pro-
jektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, z dnia 21 maja 2013 r.1.

* DR HAB. EWA KATARZYNA CZECH, PROF. UWB – Zakład Prawa Ochrony Środowiska i  Nauki 
Administracji Publicznej, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 14, 15-212 Białystok, e-mail:e.czech@uwb.edu.pl ; MGR MARTA CZECH, Ka-
tedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w  Białymstoku, ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 14, 15-212 Białystok, e-mail: marta.czech@op.pl

1 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/E0EC31AF25E44523C1257BA4002A90F4/%24Fi
le/1525.pdf
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Należy rozważyć czy z punktu widzenia ochrony środowiska, realizowanej 
przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, istniejące instrumenta-
rium prawne rzeczywiście zapewnia skuteczną ochronę krajobrazu i czy nie 
staje się faktem wymykanie się spod kontroli ingerencji przedsiębiorców w to 
dobro chronione prawnie. W praktyce dostrzegalne jest to szczególnie na obsza-
rach większych miast, gdzie nie tylko incydentalnie działalność gospodarcza jest 
prowadzona na tych terenach, na których zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego nie powinna mieć ona miejsca. 

Z pewnością krajobraz może być rozpatrywany jako element środowiska trak-
towanego jako dobro wspólne, jak i tego, które nie jest środowiskiem postrzega-
nym jako dobro wspólne. Zagadnieniem istotnym, z punktu widzenia prowadzo-
nych rozważań, jest jednak to, jakie środki prawne służą ochronie krajobrazu nie 
będącego elementem środowiska postrzeganym jako dobro wspólne. W oparciu 
o analizy poglądów prezentowanych zarówno przez naukę prawa, jak i prakty-
kę jego stosowania, pojawia w związku z tym problem, czy krajobraz może być 
rozpatrywany również w kategorii dobra osobistego, a jego ochrona może być 
realizowana za pomocą norm cywilnoprawnych służących ochronie tych dóbr. 
Ta wątpliwość jest elementem szerszego zagadnienia podnoszonego już w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, dotyczącego pozycji prawa cywilnego i jego 
instrumentów w ochronie środowiska2. 

Przeprowadzone poniżej rozważania mają na celu zaprezentowanie zagad-
nienia sporności możliwości zakwalifi kowania krajobrazu jako dobra osobistego 
i prawa do krajobrazu jako prawa osobistego chronionego przez normy cywilno-
prawne. Spór w tym przedmiocie ma miejsce od kilkudziesięciu lat. Nie umożli-
wiają jego zażegnania zmieniające się przepisy prawa, a towarzyszą im nierzad-
ko skrajnie odmienne w stosunku do siebie poglądy nauki prawa i judykatury. 

Doktrynalne ujęcie środowiska jako dobra osobistego 
i prawa do środowiska jako dobra osobistego

Spór o to, czy traktować wartości środowiska jako dobro osobiste odbija się 
echem w nauce prawa. Zdecydowanie większa część podnoszonych argumentów 
formułowana była na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego, a mia-

2 W.  J.  Katner, Prawo człowieka do korzystania z  wartości środowiska to prawo obywatel-
skie czy także podmiotowe prawo cywilne?, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XLV, 1990, 
s.35-36.
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nowicie w oparciu o art. 71 Konstytucji z 1952 r.3, czy też art. 80-81 Ustawy 
o ochronie i kształtowaniu środowiska4. W nauce prawa wyrażony został pogląd, 
że prawo człowieka do korzystania z wartości środowiska nie jest prawem oso-
bistym, gdyż jest czymś więcej, stanowi nową kategorię praw podmiotowych5. 
Autor argumentuje to, wskazując na szereg cech charakteryzujących to prawo. 
Po pierwsze jest to prawo, które jako wspólne przynależy do całej społeczności, 
nie do określonego indywidualnego podmiotu lub grupy podmiotów, dlatego też 
jego ochrona dotyczy ogółu. O ile środowisko jest powiązane z dobrami zwią-
zanymi indywidualnie z człowiekiem, to powiązanie z interesem wspólnym, po-
wszechnym objawia się znacznie mocniej 6. Elementy składające się na całość 
środowiska są elementami świata przyrody i  istnieją autonomicznie, niezależ-
nie od tego, czy służą człowiekowi, czy nie7. Zupełnie inaczej jest z tradycyjnie 
postrzeganymi dobrami osobistymi, które są na tyle związane z osobą fi zyczną 
(i odpowiednio prawną), że w zasadzie nie istnieją w oderwaniu od niej (dla 
przykładu: nazwisko, wizerunek, zdrowie). W nauce prawa podkreślony został 
rozdźwięk między prawami osobistymi a prawem do korzystania z wartości śro-
dowiska, widoczny również w tym, że prawom osobistym przypisuje się cechę 
praw niemajątkowych, podczas gdy to drugie łączy w sobie cechy prawa niema-
jątkowego z majątkowym8. Wynika to z tego, że de facto prawo do korzystania 
z wartości środowiska jest ściśle powiązane z innymi prawami podmiotowymi, 
jak choćby z prawem własności. Autor opowiada się za potrzebą skonstruowania 
podmiotowego prawa do środowiska, dającego roszczenia cywilne9.

Z kolei inny przedstawiciel nauki prawa twierdził, że na gruncie ustawy 
o ochronie i kształtowaniu środowiska samoistne prawo podmiotowe do środo-
wiska nie istniało, gdyż ustawa pomijała określenie jego osobistego charakteru10. 
Problematyka ochrony dóbr osobistych została wyłączona z zakresu tej ustawy, 
nie ustanowiono w niej instrumentów ochrony tych dóbr, a jej przepisy nie re-
alizowały celu ustawy w sferze dóbr osobistych. W konsekwencji ich ochronę 
pozostawiono przepisom Kodeksu cywilnego11. Natomiast art. 71 Konstytucji 

3 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz. U. 1952, Nr 33, 
poz. 232 ze zm.

4 Ustawa z 31 stycznia 1980  r. o  ochronie i  kształtowaniu środowiska, Dz. U. 1980, Nr 3, 
poz. 6 ze zm.

5 W. J. Katner, op. cit., s. 45.
6 Ibidem, s. 46.
7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 47.
9 Ibidem, s. 42.
10 M.  Smólska-Korpała, Ochrona dóbr osobistych w  świetle ustawy o  ochronie i  kształtowa-

niu środowiska, Nowe Prawo 1981, nr 1-4, s. 5.
11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t. j. Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze 

zm., dalej k.c.
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z 1952 r., który przyznawał prawo do korzystania z wartości środowiska natu-
ralnego, nie mógł zdaniem Autorki przesądzać o istnieniu prawa podmiotowe-
go, skoro punkt ciężkości spoczywa na przepisach Kodeksu cywilnego12. O ile 
w jej opinii nie istnieje prawo do środowiska, wyróżnia się jednak wiele dóbr 
osobistych, które są prawnie chronione poprzez związek z ochroną środowiska13. 
Dlatego właśnie, jak twierdzi Autorka, art. 23 i 24 k.c. może mieć zastosowanie 
w zakresie ochrony środowiska tylko wtedy, gdy dojdzie do naruszenia bądź za-
grożenia prawa podmiotowego objętego hipotezą art. 23 k.c.

Na pytanie, czy wartości środowiska można traktować jako dobro osobiste 
człowieka, odpowiedzi twierdzącej udzielał inny przedstawiciel nauki prawa14. 
W jego opinii wskazywała na to wykładnia art. 23 i 24 k.c. w kontekście art. 71 
Konstytucji z 1952 r. W oparciu o te normy formułował on wniosek, że prawo do 
korzystania z wartości środowiska naturalnego jest objęte ochroną przewidzianą 
w przepisach prawa cywilnego. Kluczowym argumentem podniesionym w jego 
wywodzie jest twierdzenie, że z jednej strony zagrożenie środowiska godzi w in-
teres społeczny, ale z drugiej godzi w interes każdej osoby znajdującej się w za-
sięgu szkodliwych oddziaływań. Wobec tego każdy powinien mieć zapewnioną 
możliwość dochodzenia swych praw w drodze skargi popularnej, jednakże środki 
przewidziane w art. 24 k.c. powinny być stosowane pomocniczo 15. 

Wskazywane jest także istnienie wielu zalet w propagowaniu koncepcji oso-
bistego prawa do środowiska16. Wynikają one z tego, że art. 24 k.c. zapewnia 
szeroki zakres legitymacji czynnej i biernej, gdyż każdy, czyje bezprawne działanie 
negatywnie oddziałuje na środowisko i narusza dobra innych osób, może zostać 
pozwany na mocy przepisów k.c. przez każdego, kto żąda ochrony prawnej swo-
ich dóbr, które zostały naruszone bądź zagrożone. Po drugie, odpowiedzialność 
z tytułu naruszenia dóbr oderwana jest od zasady winy oraz nie jest zależna od 
wyrządzenia szkody na mieniu czy osobie, co w przeciwnym razie osłabiałoby 
ochronę środowiska. Możliwość stosowania art. 24 k.c. pozwala zdaniem Au-
tora na powszechną aktywność obywateli w dziedzinie cywilnoprawnej ochrony 
środowiska17.

Proponowane jest także rozumienie dobra osobistego jako „ogółu środków, 
które służą zapewnieniu egzystencji człowieka i rozwoju wszystkich jego cech 
osobowości dostępnych na danym etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego spo-
łeczeństwa” i zgodnie z tym, zdaniem tego przedstawiciela nauki prawa, prawo 

12 M. Smólska-Korpała, op. cit., s. 5.
13 Ibidem.
14 W.  Radecki, Cywilna actio popularis w  ochronie środowiska naturalnego, Palestra 1979, 

nr 11-12, s. 11.
15 Ibidem, s. 12.
16 P. Mazur, op. cit., s. 60-61.
17 Ibidem.
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do korzystania z wartości środowiska zawiera się w takim rozumieniu18. Ponadto 
sugeruje on, z czym należy się zgodzić, że na gruncie prawa cywilnego istnieje 
szereg przepisów, które de facto są podstawą roszczeń zmierzających mniej lub 
bardziej bezpośrednio, do ochrony prawa człowieka do nieskażonego środowiska. 
Oprócz powoływania się na treść art. 23 i 24 k.c. mogą to być również podstawy 
obligacyjne jak np. art. 415, 435, 439 k.c. czy też wynikające z prawa rzeczo-
wego, zawarte w art. 140, 144, 222, 251 k.c. Wniosek z powyższego wypływa 
taki, że normy cywilnoprawne mają powszechne zastosowanie w wypadkach 
naruszenia praw podmiotowych następujących przez naruszenie środowiska19. 
Nie należy tracić także z pola widzenia tych regulacji cywilnoprawnych, w któ-
rych uregulowana została odpowiedzialność w ochronie środowiska, a które są 
zawarte w normach ustawy Prawo ochrony środowiska20.

Definiowalność prawna krajobrazu

Kluczowym zagadnieniem, z punktu widzenia prowadzenia dalszych rozwa-
żań, jest określenie czym jest krajobraz w sensie prawnym.

Na gruncie regulacji prawa międzynarodowego defi nicję krajobrazu odnaj-
dujemy w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej21. Zgodnie z unormowaniami 
w niej zawartymi krajobraz oznacza obszar, postrzegany przez mieszkańców, któ-
rego charakter jest wynikiem działań i interakcji czynników naturalnych i (lub) 
ludzkich.

Natomiast w obszarze prawa krajowego, o ile wejdzie w życie powoływany 
już projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem na-
rzędzi ochrony krajobrazu, to zgodnie z art. 6 projektu, który wprowadza punkt 
8d do art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, przez krajobraz należy rozumieć 
postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wy-
twory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub 
działalności człowieka. Dotychczas Ustawodawca sformułował defi nicję legalną 
tylko krajobrazu kulturowego, określając go jako przestrzeń historyczną ukształ-

18 J.  J.  Skoczylas, Ochrona środowiska według przepisów o dobrach osobistych, Nowe Prawo 
1980, nr 7-8, s. 27-40.

19 Ibidem, s. 38.
20 Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska, t. j. Dz. U.  z  2008  r. 

Nr 25, poz. 150 ze zm.
21 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 

2000 r. , Dz. U. 2006 nr 14 poz. 98.
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towaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz 
elementy przyrodnicze22. Na jej gruncie sformułowany został pogląd, że muszą 
w tym wypadku jednocześnie wystąpić elementy przyrodnicze i antropogeniczne, 
natomiast krajobraz pojmowany ogólnie może obejmować tylko elementy na-
turalne, tylko elementy antropogeniczne, bądź i jedne i drugie23. Ustawodawca 
na gruncie ustawy Prawo ochrony środowiska traktuje krajobraz jako element 
środowiska, poprzez wymienienie go wprost wśród elementów przyrodniczych, 
które je tworzą. Daje temu wyraz w defi nicji legalnej środowiska zawartej w tym 
akcie normatywnym w art. 3 pkt 39.

 Z powyższych sposobów określania przez legislatora międzynarodowego 
i krajowego (zarówno w prawie już obowiązującym jak i tym, które ewentualnie 
w przyszłości stanie się częścią obowiązującego porządku prawnego), czym jest 
krajobraz, wynika, że działania podmiotów prawa oddziałujące na to dobro chro-
nione prawnie, w tym jego przekształcanie przez działalność gospodarczą, nie są 
w sposób generalny zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, ewentualnie 
przez projekty ustaw. W pływ działalności podmiotów prawa jest traktowany jako 
naturalna konsekwencja rozwoju gospodarczego. Jednakże by nie dopuścić do 
degradacji krajobrazu, która może być wywołana nadmierną ingerencją podmio-
tów prawa, w tym głównie przedsiębiorców, ten element środowiska powinien 
być przedmiotem ochrony prawnej gwarantowanej normami przynależnymi do 
różnych gałęzi prawa, w tym prawa cywilnego. 

Podkreślenia wymaga także okoliczność, że w dwóch z trzech powołanych 
defi nicji krajobrazu, jej elementem jest „postrzeganie” obszaru czy przestrzeni 
przez podmioty prawa, co wskazuje na silne związki między istnieniem krajo-
brazu a tymi podmiotami z punktu widzenia obowiązujących norm prawa i pro-
jektu regulacji prawnych.

Jeżeli traktujemy krajobraz jako element środowiska (co w świetle defi nicji 
legalnej środowiska zwartej w art. 3 pkt 39 ustawy Prawo ochrony środowiska 
nie może podlegać dyskusji), to rozważania dotyczące istnienia prawa do śro-
dowiska dotyczą tym samym istnienia prawa do krajobrazu. W związku z tym, 
skoro podmiotom prawa przysługuje prawo do środowiska, a to powinno być już 
traktowane jako pogląd ugruntowany w nauce prawa, to przysługuje im także 
prawo do jednego z elementów tego środowiska, tj. krajobrazu. Innym zagad-
nieniem jest czy jest to prawo osobiste i czy możliwe jest wykorzystywanie do 
jego ochrony roszczeń z tytułu naruszenia lub bezpośredniego zagrożenia dóbr 

22 Ustawa z  dnia 23 lipca 2007  r. o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami, Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.

23 M.  Kistowski [w:] J.  Ciechanowicz-McLean (red.), Leksykon ochrony środowiska, Warsza-
wa 2009, s. 103.
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osobistych, bez konieczności wiązania ochrony krajobrazu z naruszeniem takich 
przykładowo dóbr osobistych jak zdrowie czy życie.

Charakter prawny krajobrazu w kontekście istoty 
dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka są jedną z kluczowych instytucji prawa cywil-
nego. Zostały one uregulowane w aktach prawa międzynarodowego takich jak 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka24, Międzynarodowy Pakt Praw Obywa-
telskich i Politycznych25, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności26. Natomiast w ustawodawstwie krajowym ujęto je uregulowane 
zostały w przepisach Konstytucji RP z 1997r.27, a także w art. 23, 24, 43 i 448 
Kodeksu cywilnego. Ustawodawca nie zawarł w tym ostatnim akcie normatyw-
nym defi nicji legalnej dóbr osobistych. W normie art. 23 k.c. zawarty został nato-
miast otwarty katalog dóbr osobistych. Jednak nauka prawa wypracowała szereg 
poglądów i stanowisk dotyczących tej instytucji prawnej. Początkowo funkcjo-
nowało subiektywne podejście do zagadnienia dóbr osobistych w nauce prawa. 
Proponowano, by określać je jako „indywidualne wartości świata uczuć, stanu 
życia psychicznego człowieka”28. Współcześnie natomiast dominuje pogląd, że 
zarówno przy wyjaśnianiu istoty dobra osobistego, jak i jego naruszenia należy 
posługiwać się kryterium obiektywnym, odwołującym się do przyjętych w społe-
czeństwie ocen, a nie do odczuć indywidualnych29. Do ochrony dóbr osobistych, 
jak wskazuje treść art. 24 k.c., służą normy prawa cywilnego, ale jest to ochrona 
niezależna od tej, która przewidziana jest w innych przepisach.

W nauce prawa cywilnego dominuje sposób defi niowania dóbr osobistych 
jako atrybutu każdej osoby fi zycznej oraz jako powszechnie uznane przez społe-
czeństwo i system prawny wartości obejmujące fi zyczną i psychiczną integralność 

24 http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/pdpc.pdf
25 http:// ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/ sprawozdawczosc- przed-organa-

mi-traktatowymi/miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-i-politycznych/
26 http:// bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/ tekst-europejskiej-

konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi/
27 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. Dz. U.  1997 nr  78 poz. 

483 ze zm., m. in. art.  5 – wolności i  prawa człowieka, art.  30 – godność człowieka, 
art. 41 – nietykalność i wolność osobista, art. 47 – ochrona życia prywatnego, rodzinnego, 
czci, art. 50 – nienaruszalność mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu.

28 M. Pazdan [w:] M. Safj an (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, 
tom 1, Warszawa 2012, s. 1233.

29 Ibidem.
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człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie, wiążące 
się z osobowością człowieka30. Dobra mają charakter uniwersalny i przysługują 
każdemu człowiekowi w sposób przyrodzony, z samego faktu bycia człowiekiem. 
Istnieje ścisły związek dóbr z podmiotem, któremu one przysługują. Mają one 
charakter niematerialny – nie dają się wyrazić wprost w kategoriach ekonomicz-
nych, mogą jednak pośrednio wpływać na sytuację ekonomiczną człowieka, mogą 
też być przedmiotem zjawiska komercjalizacji dóbr osobistych, czyli traktowania 
ich jako reprezentujących wartość rynkową31. Należy mieć jednak na uwadze, że 
w obowiązującym prawie, zgodnie z treścią art. 43 k.c. przepisy o ochronie dóbr 
osobistych osób fi zycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Zgod-
nie ze stanowiskiem wyrażonym w nauce prawa sformułowanie „odpowiednio” 
oznacza, że do kręgu dóbr osobistych osób prawnych, nie będą należały te, któ-
re związane są ściśle z naturą ludzką (np. życie czy zdrowie), ale odpowiedniki 
związane z naturą osobowości prawnej (np. nazwa, nietykalność pomieszczeń)32. 

Ze względu na posługiwanie się przez ustawodawcę otwartym katalogiem 
dóbr osobistych, lista dóbr może być uzupełniana nowymi wartościami i do-
stosowywana do zmieniających się standardów w stosunkach społecznych. Po-
twierdzania słuszności takiego podejścia do tego zagadnienia należy poszukiwać 
w stanowisku Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 16 lipca 1993 r. 33.
Judykatura stanęła w nim na stanowisku, że pojęcie dóbr osobistych powinno 
być odnoszone do określonego poziomu rozwoju technologicznego i cywiliza-
cyjnego, przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i prawnych, istniejącego 
rodzaju stosunków społecznych, gospodarczych, nawet politycznych. W świetle 
powołanych poglądów nauki i judykatury, należy poddać pod rozwagę możliwość 
traktowania krajobrazu jako dobra osobistego. 

Krajobraz ma ścisły, wręcz nieodłączny związek z podmiotami prawa, jako że 
jest tym, co je otacza. Nie da się rozdzielić sfery życia i działalności podmiotów 
prawa od krajobrazu. Świadczy o tym to, że krajobraz zawsze stanowi element 
rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek, jak też fakt powtarzania w przy-
toczonych wcześniej defi nicjach krajobrazu elementu postrzegania przestrzeni 
przez podmioty prawa. Jest to wartość powszechnie uznana przez społeczeństwo, 
podobnie jak inne dobra osobiste społecznie uznane za takie, ale nie wyrażone 
expressis verbis w przepisach prawa. Sporne jest już jednak czy obejmuje fi zycz-
ną i psychiczną integralność człowieka. Z pewnością może oddziaływać na jego 

30 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, s. 157-158. 
Tak też A. Szpunar, J. Panowicz-Lipska, M. Pazdan, S. Rudnicki.

31 Ibidem, s. 158.
32 Ibidem, s. 187-188.
33 Uchwała składu 7 sędziów SN z 16 lipca 1993, I PZP 28/93, OSNCP 1994, nr 1, poz. 2, 

nr LEX 11868.
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zdrowie fi zyczne i psychiczne. Wydaje się, że zeszpecenie krajobrazu może od-
działywać na stan psychiczny człowieka i może przy długotrwałym istnieniu tego 
źródła stresu wpływać na zdrowie psychiczne, a także fi zyczne jednostek. Istotną 
kwestią jest także jego majątkowy bądź niemajątkowy charakter. To zagadnienie 
należy uznać za wymagające szerszej dyskusji, przekraczającej ramy tego opraco-
wania. Problematyczne pozostają także inne elementy tworzące kategorie dobra 
osobistego. Sporność traktowania krajobrazu jako dobra osobistego potwierdza 
analiza stanowisk judykatury i przedstawicieli nauki prawa.

Spór w orzecznictwie o możliwość objęcia krajobrazu 
zakresem dóbr osobistych

Spór o to, czy prawo do środowiska jest prawem osobistym, oraz czy śro-
dowisko, a w tym i krajobraz może być objęte zakresem dóbr osobistych, zaist-
niał jeszcze w latach siedemdziesiątych, czyli przed wejściem w życie ustawy 
z 1980 r. Znamiennym orzeczeniem z tego okresu jest wyrok Sądu Najwyższego 
z 10 lipca 1975 r.34. Sąd stwierdził w nim, że prawo człowieka do korzystania 
z piękna krajobrazu, choć stanowi naturalne uprawnienie zbiorowości ludzkiej, 
nie jest osobistym prawem podmiotowym w ujęciu abstrakcyjnym. Z oceny stanu 
faktycznego przedmiotowej sprawy wynika, że zanieczyszczenie terenów przyle-
głych do rzeki i jeziora znajdujących się na terenie miasta, które spowodowało 
utratę przez nie charakteru rekreacyjnego poprzez zeszpecenie krajobrazu, o ile 
godzi w sferę uczuć psychicznych, to nie stanowi naruszenia prawa osobistego 
powoda. Jednakże Sąd przyznał w sentencji, że prawo człowieka do nieskażo-
nego środowiska biologicznego i do zaspokajania uczuć estetycznych pięknem 
krajobrazu może być chronione środkami przewidzianymi w art. 24 k.c. wtedy, 
gdy pogwałcenie tego prawa stanowi równocześnie naruszenie lub zagrożenie 
praw osobistych, których przedmiotem są dobra osobiste w rozumieniu 23 k.c. 
Przykładowe wyliczenie dóbr osobistych w tym artykule nie oznacza, zdaniem 
Sądu, intencji ochrony każdego uczucia ludzkiego, dobro musi być ściśle skon-
kretyzowane i zindywidualizowane, nierozerwalnie związane z osobowością czło-
wieka. Jak zauważone zostało w nauce prawa w glosie do omawianego wyroku, 
w uzasadnieniu widoczna jest wyraźna sprzeczność, gdyż sąd z jednej strony 

34 Wyrok Sądu Najwyższego z  10 lipca 1975  r., I  CR 356/75, OSP 1976, nr  12, poz. 232, 
nr LEX 344144.
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przyznaje prawo, ale jednocześnie odmawia jego ochrony35. Autor tego poglądu 
nie zgadza się również z argumentem, że dobro powoda nie zostało skonkrety-
zowane i zindywidualizowane. Należy się zgodzić z powoływanym stanowiskiem 
wyrażonym w nauce prawa. Podkreślenia wymaga także okoliczność, że charakter 
dobra prawnego jakim jest środowisko umożliwia co do zasady jego konkretyza-
cję i indywidualizację. Okoliczność, że krajobraz odnosi się nawet do znacznych 
rozmiarów przestrzeni nie powoduje, że dany podmiot nie odczuwa jego naru-
szenia. Nierzadko też przedmiotem sporów cywilnych są te stany faktyczne, gdzie 
naruszenie krajobrazu może być odnoszone wyłącznie do jednego, konkretnego 
podmiotu prawa. Należy zatem uznać, że w odniesieniu do niego należy przyjąć 
istnienia skonkretyzowanego dobra prawnego, które zostało naruszone.

Orzeczeniem, w którym zaprezentowany został nieco odmienny pogląd, jest 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1984 r.36, w którym przyznał 
on, że działalność gospodarcza pozwanych naruszyła prawa osobiste powoda. 
Tym samym, choć nie expressis verbis, Sąd przyznał istnienie prawa do korzy-
stania z walorów nieskażonego środowiska jako podmiotowego prawa osobistego 
w rozumieniu art. 23 k.c.37. W argumentacji uzasadnienia Sąd podnosił, że przed 
obowiązywaniem ustawy z 1980 r. w przypadku naruszenia jednocześnie i prawa 
podmiotowego i środowiska, normy prawa cywilnego chroniły zarówno to prawo, 
jak i w sposób wtórny środowisko. W odniesieniu do prezentowanego stanowi-
ska judykatury konieczne jest przytoczenie poglądu przedstawiciela nauki prawa 
zaprezentowanego w glosie krytykującej to postanowienie38. Wskazywał on, że 
Sąd Najwyższy, przyznając, że działalność gospodarcza naruszyła dobro osobiste 
powoda, po raz pierwszy na gruncie ustawy z 1980 r. przyjął konstrukcję prawa 
do nieskażonego środowiska jako podmiotowego prawa osobistego (do tej pory 
na mocy jej przepisów chroniono prawo własności albo zdrowie) i tym samym 
odrzucił prostsze, w jego opinii, rozwiązanie, jakim byłoby oddalenie żądania.

Na uwagę zasługuje kolejne stanowisko judykatury wyrażone w wyroku z dnia 
24 lutego 1971 r. Sąd Najwyższy wydał w tej dacie wyrok w sprawie, w której 
powodowie zarzucali prowadzącemu w bliskiej odległości od ich domu kopal-
nię, że emitowany z wentylatorów hałas uniemożliwia im korzystanie z budynku 
mieszkalnego oraz niekorzystnie wpływa na stan ich zdrowia39. Sąd Wojewódz-

35 S. Grzybowski, Glosa do wyroku SN z dnia 10 lipca 1975  r., OSP 1976/12/232, nr LEX 
3068.

36 Postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 20 lipca 1984  r. II CR 5/84, niepublikowane, 
nr LEX 8606.

37 Ibidem.
38 B.  Kordasiewicz, Glosa do postanowienia z  20.07.1984, II CR 5/84, Państwo i  Prawo, 

1988, nr 2.
39 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 24.02.1971 r., II CR 619/70, opubl. Orzeczni-

ctwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1971, nr 10, poz. 
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ki stwierdził, że uzasadnione jest roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie 
art. 23, 24 i 445 k.c., ponieważ „hałas wytwarzany pracą wentylatora pozwanej 
przez okres 13 lat zatruwał im życie”. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy 
podniósł, że dolegliwości, jakie odczuwali powodowie w związku z hałasem emi-
towanym przez wentylator pozwanej kopalni nie uzasadniają przyznania odszko-
dowania na mocy art. 23 i 24 k.c., bo dotyczą one szkody majątkowej, a z usta-
leń nie wynikało by takowa nastąpiła. Natomiast Sąd Wojewódzki nie zauważył 
wpływu hałasu na zdrowie psychiczne pozwanych, co ujawniało się w postaci 
stanów depresyjnych i zdaniem Sądu Najwyższego powinno uzasadniać zasto-
sowanie przepisów artykułów 444§1 k.c. i 445§1 k.c. Pokazuje to, że związek, 
jaki istnieje pomiędzy dobrem, jakim jest środowisko o określonym standar-
dzie, tj. w tym wypadku wolnym od hałasu przekraczającego określone prawem 
normy, a dobrami wymienionymi przykładowo w otwartym katalogu art. 23 k.c. 
jest ścisły i naruszenie środowiska oddziałuje na sferę dóbr osobistych człowie-
ka. Mimo że Sąd Najwyższy odniósł się tu do skutków, jakie wywołuje hałas na 
zdrowie i życie osób fi zycznych, nie można nie zauważać analogii w tym zakre-
sie, że także zeszpecony krajobraz może wywoływać niekorzystne konsekwencje 
w zdrowiu i życiu podmiotów prawa.

Z dotychczas przeprowadzonej analizy orzecznictwa wynika, że prawo czło-
wieka do estetycznych walorów krajobrazu nie jest bezpośrednio przedmiotem 
ochrony prawnej w oparciu o roszczenia określone w art. 24 k.c. 

Z kolei Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 2 lipca 1991 r. 40 oddalił 
roszczenie powódki o zmianę usytuowania osiedlowego ciepłociągu położonego 
w pobliżu jej nieruchomości. Jednym z argumentów przez nią podnoszonych było 
oszpecenie krajobrazu przez tę instalację. Sąd jednak stwierdził w uzasadnieniu, 
że „oszpecenie krajobrazu jest kosztem ułatwienia warunków zamieszkiwania 
wielu rodzinom i są to skutki cywilizacji, za którą płaci społeczeństwo w wielu 
krajach”. Ponadto zarówno sąd pierwszej jak i drugiej instancji zgodnie przyznały, 
że stojąc przed wyborem między przywróceniem krajobrazowych walorów dział-
ki a doprowadzeniem ciepła do osiedla mieszkaniowego, należy uznać koniecz-
ność wyboru drugiego z działań. Brzmienie stanowisk judykatury, wyrażonych 
na gruncie tego stanu faktycznego, prowadzą do wniosku, że uznała ona prymat 
innych wartości niż ochrona dobra prawnego jakim jest krajobraz. Jednocześnie 
jednak sąd podniósł, że powódka powinna wykazać, że korzystanie z nierucho-
mości jest uciążliwe, a uciążliwości te są skutkiem naruszenia przepisów ustawy 
z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, czego nie uczyniła. Jej obawy 
o awarię rurociągu w świetle opinii biegłych były bezpodstawne, budowa ruro-

182.
40 Wyrok Sądu Apelacyjnego w  Poznaniu z  2 lipca 1991  r. I  ACr 191/91, OSA 1992/1/1, 

nr LEX 5428.
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ciągu nie powodowała stanu sprzecznego z prawem, a wartość nieruchomości 
powódki nie uległa zmniejszeniu. Powołane stanowisko biegłych, a także brak 
wykazania, zdaniem sądu przez powódkę tego, że korzystanie z nieruchomości 
jest uciążliwe, z pewnością wpłynęło na możliwość przyjęcia przez sąd, że prawo 
do krajobrazu zasługiwało na gruncie tego stanu faktycznego na ochronę prawną.

Uwagi końcowe

Przegląd stanowisk judykatury i nauki prowadzi do wniosku o spornym 
charakterze nie tylko prawa do krajobrazu, ale także prawa do środowiska jako 
dobra osobistego. Należy przyjąć, że uznanie tego ostatniego za osobiste prawo 
podmiotowe jednocześnie powoduje konieczność uznania także prawa do kra-
jobrazu za osobiste prawo podmiotowe. Jest to spowodowane tym, że prawo do 
krajobrazu zawiera się w szerszym prawie do środowiska. Sam zaś krajobraz jest 
jednym z elementów przyrodniczych tworzących środowisko.

Z pewnością dążenie do tego, by podmioty prawa widziały w ochronie środo-
wiska nie tylko ochronę interesu powszechnego, ale także interesu indywidual-
nego przemawia za tym, by w drodze norm prawa cywilnego wzmacniać ochro-
nę tak środowiska, jak i wchodzącego w jego zakres krajobrazu. Jednocześnie 
należy mieć na uwadze, że dalece rzadziej środowisko wymaga ochrony w tych 
przypadkach, gdy nie dochodzi do oddziaływania na podmioty prawa cywilnego, 
niż w tych sytuacjach, gdy to oddziaływanie ma miejsce. 

W istniejącym sporze istotne znaczenie odgrywa funkcjonowanie w polskim 
prawodawstwie zarówno prawa do środowiska będącego dobrem wspólnym, jak 
również prawa do środowiska niebędącego dobrem wspólnym. W zakresie pierw-
szej z kategorii dominującą rolę odgrywają środki określone w prawie administra-
cyjnym służące głównie ochronie interesu publicznego. W przypadku natomiast 
prawa do środowiska niebędącego dobrem wspólnym nie do przecenienia jest 
rola instrumentów prawa cywilnego. Jednocześnie nie zawsze to ostanie prawo 
będzie związane np. z prawem własności czy innymi prawami rzeczowymi. Odno-
sząc te spostrzeżenia do krajobrazu należy zauważyć, że jego zeszpecenie poprzez 
prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku traktowania go jako dobra 
osobistego danego podmiotu, nie zawsze musi być związane z wykonywaniem 
przez niego prawa własności czy innych praw rzeczowych, choć rzeczywiście 
często będzie to związane z wykonywaniem tych praw. Należy też uznać, że kra-
jobraz to, zgodnie z większością powołanych defi nicji, określona przestrzeń czy 
obszar postrzegana przez podmioty prawa. Element postrzegania wskazuje na to, 
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że bez istnienia tych podmiotów i wykonywania przez nich działania w formie 
postrzegania wskazywana wartość, tj. przestrzeń, nie wypełnia wszystkich ele-
mentów defi nicji krajobrazu. Czy zatem nie można by zaryzykować twierdzenia, 
że w przypadku krajobrazu, odmiennie niż w odniesieniu do innych elementów 
przyrodniczych, uwidaczniają się silniejsze związki z tym, co rozumiemy przez 
dobra osobiste. Z pewnością zagadnienie jest sporne z uwagi na dyskusyjność 
możliwości odniesienia także innych elementów tworzących konstrukcję do-
bra osobistego do istoty krajobrazu. Z uwagi na kontrowersyjność zagadnienia, 
wciąż najłatwiej chronić środowisko poprzez ochronę takich dóbr osobistych jak 
zdrowie czy życie. Tylko czy powinno być to kryterium wystarczające, by rezyg-
nować z innych rozwiązań. Z pewnością odpowiedź powinna być tu przecząca. 
Jednocześnie należy mieć na uwadze okoliczność, że naruszenie krajobrazu po-
przez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób sprzeczny z prawem po-
woduje w przypadku przegrywania spraw przez powodów, wcale nie w sposób 
incydentalny jak pokazuje praktyka prawa, konieczność przeniesienia miejsca 
swej aktywności życiowej. To zaś wskazuje na to, że związki między egzystencją 
człowieka a krajobrazem o odpowiednim standardzie są wręcz nierozerwalne 
i mogą odnosić się do zindywidualizowanego podmiotu.

Streszcz enie

W niniejszym opracowaniu Autorzy ukazują, jak bardzo skomplikowane jest 
zagadnienie możliwości traktowania krajobrazu jako dobra osobistego w rozu-
mieniu art. 23 Kodeksu cywilnego, wywołujące spór zarówno na gruncie judyka-
tury, jak i nauki prawa na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Negatywnym aspektem 
rozwoju gospodarczego jest ingerowanie przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą w dobro chronione prawnie, jakim jest krajobraz. Istniejące regu-
lacje prawne wydają się nie być w zakresie ochrony krajobrazu wystarczające, 
w związku z czym z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego po-
wstał projekt nowej ustawy wzmacniającej ochronę krajobrazu. Problem, czy 
krajobraz może być rozpatrywany również w kategorii dobra osobistego, a jego 
ochrona może być realizowana za pomocą norm cywilnoprawnych służących 
ochronie tych dóbr, jest elementem szerszego zagadnienia dotyczącego pozycji 
prawa cywilnego i jego instrumentów w ochronie środowiska. 
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Summary

In this paper the Authors present how complicated is the issue of possibility of con-
cerning the landscape as a personal right as defi ned in article 23 of Civil Code. It raises 
the dispute on the ground of both judicature and the science of law within some decades. 
The negative aspect of economic development is interference by the entities conducting 
business activity in the landscape as the value protected by law. It seems that present 
legal regulations in the scope of landscape protection are not suffi  cient, and that is why 
the President of Poland Bronislaw Komorowski initiated the bill of a new act that may 
strengthen the landscape protection. The problem, whether the landscape can be con-
cerned as personal right, and its protection can be realized by means of norms of civil 
law aiming to protect these rights, is a part of wider issue related to the position of civil 
law and its instruments in environmental protection.

Słowa kluczowe: krajobraz, dobra osobiste, prawo do środowiska, prawo do krajo-
brazu, działalność gospodarcza

Keywords: landscape, personal rights, right to the environment, right to the land-
scape, business activity
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Ograniczanie możliwości 
inwestowania a ochrona walorów 

krajobrazowych obszarów 
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lIMITATIONS OF INVESTMENT OPPORTUNITIES AND THE 
PROTECTION OF PROTECTED AREAS LANDSCAPE VALUES ON THE 

EXAMPLE OF INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY

Prawne uwarunkowania ochrony krajobrazu

Ochrona i kształtowanie krajobrazu jest ściśle powiązana z dwoma obsza-
rami działania administracji publicznej: planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz sferą reglamentacyjną, związaną z ochroną wartości przyrod-
niczych i kulturowo-zabytkowych. Planowanie i zagospodarowanie przestrzen-
ne dotyczy określenia dopuszczalnego przeznaczenia terenu. Teren, rozumiany 
jako przestrzeń, przede wszystkim powierzchnia gruntu, to dobro o wymiernym 
i ograniczonym charakterze. Każde przekształcenie terenu oddziałuje – w spo-
sób bezpośredni lub pośredni – na tereny sąsiednie. Dotyczy to zarówno od-
działywania fi zycznego (zmiana stosunków wodnych, walorów przyrodniczych, 
zacienienie), jak i oddziaływania w sferze percepcji wizualnej. Ten element za-

* DR ANNA FOGEL – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-
728 Warszawa, e-mail: fogel.kancelaria@gmail.com
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gospodarowania przestrzennego bezpośrednio związany jest z ochroną i kształ-
towaniem krajobrazu, jak również mieści się w pojęciu „ładu przestrzennego”. 
W art. 2 u.p.z.p. zawarto taką defi nicję, wskazując że przez „ład przestrzenny” 
należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną ca-
łość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne.

Jednym z trudniejszych do obiektywnej identyfi kacji elementów terenu jest 
krajobraz. Jest to pojęcie prawnie niedookreślone, przez co wymaga dokonania 
jego odkodowania w procesie stanowienia i stosowania prawa. Pojęcie „krajo-
brazu” nie jest zdefi niowane w polskim ustawodawstwie, należy jednak wskazać 
na defi nicję „walorów krajobrazowych”, zawartą w ustawie o ochronie przyrody, 
przez co rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru 
oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane 
przez siły przyrody lub działalność człowieka. Przez „ochronę krajobrazu” ro-
zumie się, zgodnie z tą ustawą, zachowanie cech charakterystycznych danego 
krajobrazu. Natomiast zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami przez krajobraz kulturowy rozumie się przestrzeń historycznie ukształ-
towaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz 
elementy przyrodnicze.

Niewątpliwy walor interpretacyjny ma również defi nicja krajobrazu zawar-
ta w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, zgodnie z którą przez „krajobraz” 
rozumie się obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem 
działania i  interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Jak wskazuje 
się w literaturze przedmiotu, intencją Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
jest więc traktowanie krajobrazu jako jednej całości. Krajobraz, wedle zapisów 
Konwencji, jest podstawowym elementem europejskiego dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego. Jest więc tym elementem, który odzwierciedla zarówno 
walory przyrodnicze i kulturowe, jak i ich wzajemne związki1.

Defi nicja krajobrazu została ponadto zaproponowana w zgłoszonym przez 
Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem narzędzi ochrony krajobrazu2, poprzez jej wprowadzenie do ustawy 
Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tą propozycją, przez krajobraz rozumie 
się postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub 

1 Zob. R.  Giedych, Uwarunkowania prawne planowania, ochrony i  zarządzania krajobra-
zem w  Polsce w  świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, [w:] Studia ekologiczno-
-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń 
u progu integracji z Unią Europejską, M. Kistowski (red.), Gdańsk 2004, s. 31.

2 Druk sejmowy nr 1525.
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wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych 
lub działalności człowieka.

Krajobraz zaliczyć należy do wartości zasługujących na szczególną ochronę, 
z uwagi na jego znaczenie dla całej społeczności. Celowe jest przywołanie w tym 
miejscu defi nicji prawa administracyjnego zaproponowanej przez Z. Cieślaka, ak-
centującej jego aspekty aksjologiczne i prakseologiczne. Według defi nicji tej „pra-
wo administracyjne to zespół norm prawnych, których racją obowiązywania jest 
bezpośrednia realizacja przez podmioty administrujące wartości wyróżnionych 
ze względu na dobro wspólne”3. Ze względu na skończony charakter przestrze-
ni, którą dysponujemy, państwo ogranicza swobodę gospodarowania nią, chcąc 
chronić określone wartości mające istotne znaczenie dla interesu publicznego 
oraz dążąc do efektywnego i racjonalnego korzystania z nieruchomości. Ele-
menty takiej regulacji znaleźć można w różnych ustawach, które wskazują, jakie 
wartości wysoko cenione chce chronić ustawodawca4. Nie oznacza to jednak, że 
warunkiem uznania w procesie stanowienia i stosowania prawa zakres ten wy-
nika wyłącznie z obowiązującego ustawodawstwa, gdyż pierwszeństwo w tym 
przypadku mają uwarunkowania konstytucyjne, zwłaszcza art. 5 Konstytucji RP.

Dlatego też istotą zachowania i prawidłowego kształtowania wartości krajo-
brazowych jest ich właściwa identyfi kacja, a następnie poddanie ochronie, zależ-
nej od określonego stopnia cenności. Ponieważ ochrona krajobrazu może kolido-
wać z innymi wartościami i prawami (w pierwszym rzędzie z prawem własności 
ale również np. z wymogami ochrony przeciwpowodziowej czy przeciwpożarowej), 
należy dokonać oceny konieczności ograniczeń w innych prawach i wartościach, 
z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgod-
nie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 
Ograniczenie praw i wolności jednostki jest dopuszczalne tylko z enumeratywnie 
wymienionych przyczyn, tylko w drodze ustawy i tylko, jeśli jest to konieczne 
w demokratycznym państwie prawnym.

Ingerencja taka w pierwszym rzędzie następuje poprzez tworzenie form ochro-
ny przyrody i form ochrony zabytków. Ich uwzględnienie w aktach planistycz-
nych, a więc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

3 Z.  Cieślak, [w:] Prawo administracyjne, część ogólna, Z.  Cieślak, I.  Lipowicz, Z.  Niewia-
domski, Warszawa 2000, s. 55.

4 M. Kotulski, Problemy w kształtowaniu przestrzeni w procesie planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego, [w:] Przestrzeń i  nieruchomości jako przedmiot prawa administra-
cyjnego, I. Niżnik- Dobosz (red.), Warszawa 2012 s. 38.
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nego gminy, jak i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest 
warunkiem zgodności tych aktów z prawem. Taki sam wymóg istnieje wobec 
decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji, w tym pozwolenia 
na budowę. Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.z.p. w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uwzględnia się między innymi wymagania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wyma-
gania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych oraz wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej.

Przepisy art. 1 u.p.z.p. mają charakter bezpośrednio obowiązujący organy 
w procesie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Stanowią one 
katalog zasad obowiązujących organ w zakresie kształtowania polityki prze-
strzennej. Uwzględnienie powyższych zasad jest więc warunkiem uznania aktu 
planistycznego za podjęty zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym5.

Ochrona krajobrazu uregulowana jest przede wszystkim w dwóch ustawach 
– u.o.p. i u.o.z.o.z.. Spowodowało to dualistyczne podejście do tych zagadnień. 
Osobno bowiem ujmowane są elementy związane z ochroną wartości przyrod-
niczych, a osobno kulturowych. Rozdzielone są również kompetencje, pomiędzy 
organy ochrony przyrody i organy ochrony zabytków. Powoduje to z jednej stro-
ny fragmentaryczne spojrzenie na krajobraz, z drugiej natomiast komplikacje 
w związku z nakładaniem się form ochrony tworzonych zgodnie z u.o.p. oraz 
u.o.z.o.z. Dodatkowo niejasne są kompetencje poszczególnych organów w za-
kresie ochrony krajobrazu. Tytułem przykładu – w prognozie oddziaływania na 
środowisko uwzględnia się zagadnienia ochrony zabytków, ale służby ochrony 
zabytków nie uczestniczą w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko6. Należy również mieć na względzie, że bardzo często w celu ochro-
ny obszarów i obiektów kulturowych konieczne jest wykonanie zabiegów, które 
trudno określić jako proekologiczne, z drugiej zaś strony ochrona środowiska 
przyrodniczego może wymagać „poświęcenia” obiektów kulturowych7.

5 Zob. Z.  Niewiadomski., Wartości w  planowaniu przestrzennym w  świetle orzecznictwa 
NSA, [w:], Wartości w  planowaniu przestrzennym, A.  Fogel, Z.  Cieślak (red.), Warszawa 
2010, s. 20.

6 Zob. A. Fogel, Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych, [w:] Wartości w  planowa-
niu przestrzennym, Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Warszawa 2010, s.107.

7 Zob. M.  Milecka, Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o  wartościach kulturo-
wych, [w:] Planowanie przestrzenne – szanse i  zagrożenia społeczno-środowiskowe, S. Ko-
złowski, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007, s. 205.
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Formy ochrony związane z krajobrazem

Jednym z głównych powodów utrudniających skuteczną ochronę i zarządza-
nie krajobrazem jest wielość form i instrumentów ochrony krajobrazu, opartych 
na przepisach u.o.p., u.o.z.o.z. oraz u.p.z.p. Niemal wszystkie formy ochrony prze-
widziane w u.o.p. powiązane są z ochroną krajobrazu. Park narodowy obejmuje 
obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowy-
mi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 
1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, 
siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieoży-
wionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Park krajobrazowy obejmuje obszar 
chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz wa-
lory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. W trzech wskazanych wyżej formach ochrony zwraca 
jednak uwagę rozłączne traktowanie elementów przyrodniczych oraz walorów 
krajobrazowych a także elementów kulturowych i walorów krajobrazowych.

Pozostałymi formami ochrony związanymi z ochroną krajobrazu, przewi-
dzianymi w u.o.p., są:
– obszar chronionego krajobrazu, obejmujący tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypo-
czynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych;

– zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, czyli fragmenty krajobrazu naturalnego 
i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe 
lub estetyczne.
Również pozostałe indywidualne formy ochrony przyrody, to jest pomniki 

przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne, jakkolwiek literalnie 
nie są związane z ochroną zidentyfi kowanych wartości krajobrazowych, w oczy-
wisty sposób umożliwiają ochronę krajobrazu.

Dotyczy to również parku gminnego, czyli terenu położonego poza obrębem 
miast i wsi o zwartej zabudowie, pokrytego drzewostanem i nieobjętego ochroną 
na podstawie u.o.z.o.z., lecz w oparciu o uchwałę rady gminy.

Pewne elementy związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu zawiera-
ją w sobie również formy ochrony zabytków. Art. 7 u.o.z.o.z. wprowadza cztery 
formy ochrony zabytków: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, 
utworzenie parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w planie miejscowym albo 
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w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warun-
kach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub w decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Dodatkowo, zgodnie z art. 
16 u.o.z.o.z., rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochro-
ny krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo 
terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej.

Do zabytków przestrzennych zaliczyć należy również historyczne układy 
urbanistyczne, ruralistyczne oraz zespoły budowlane (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b 
u.o.z.o.z.). Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny to przestrzenne 
założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze bu-
dynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych 
podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i ich nazw lub sieci dróg, 
określony widok, a także inne elementy wpływające na nastrój danego miejsca 
(art. 3 pkt 12 u.o.z.o.z.).

Elementy ochrony krajobrazu można zidentyfi kować również w pozostałych 
przepisach. Przykładem może być zakaz prowadzenia na terenie stref uzdrowi-
skowych działań mających negatywny wpływ na fi zjografi ę uzdrowiska i  jego 
układ urbanistyczny (art. 38 u.l.u.).

Tak liczna wielość form ochrony powoduje rozproszenie kompetencji do 
tworzenia, nadzorowania i monitorowania utworzonych form ochrony, a także 
znaczące utrudnienia w generowaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych, 
dających podstawę do waloryzacji krajobrazu.

Ograniczenia możliwości inwestowania na 
obszarach chronionych

Ochrona krajobrazu realizowana jest w procesie inwestycyjno-budowlanym 
przez zapewnienie zgodności z przepisami wprowadzającymi ograniczenia w moż-
liwym zagospodarowaniu terenu.

Art. 15 ust. 1. u.o.p, wprowadza obligatoryjny katalog nakazów i zakazów 
obowiązujących w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody. Znaczenie 
dla dopuszczalnego zagospodarowania terenu mają zakazy:
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pkt 1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicz-
nych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody;

pkt 6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania 
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów 
i składników przyrody;

pkt 8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

pkt 9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
pkt 11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjąt-

kiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
pkt 19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych zna-

ków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu 
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków 
związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

pkt 22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.
Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza przy tym wyłączenia i odstępstwa 

spod tych zakazów, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 5 i art. 15 ust. 3 i 4.
Katalog nakazów i zakazów obowiązujących w parku krajobrazowym okre-

ślony został w art. 17 ust 1 u.o.p. i ma charakter fakultatywny.
Znaczenie dla dopuszczalnego zagospodarowania terenu mają możliwe do 

wprowadzenia zakazy:
pkt 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-

sko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko;

pkt. 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

pkt 4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz ska-
mieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów 
i bursztynu;

pkt 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

pkt 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m 
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów 
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
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pkt 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od 
krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;

pkt 9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.

Również w tym przypadku przewidziane zostały wyłączenia stosowania za-
kazów. Zgodnie z ust. 2 pkt 2) 3) i 4) nie dotyczą one wykonywania zadań na 
rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; prowadzenia akcji ratowni-
czej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz realizacji 
inwestycji celu publicznego.

Natomiast zakaz określony w ust. 1 pkt 1 (realizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko) nie dotyczy realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Oznacza to, że w tym przypadku 
to ustalenia dokonane w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsię-
wzięcia warunkują możliwość jego realizacji.

Zgodnie z art. 16 ust 6 u.o.p. grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości 
znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym 
wykorzystaniu. Przepis ten – w odróżnieniu od przepisów dotyczących parków 
narodowych i rezerwatów – nie nakłada wymogu kontynuacji sposobu gospodar-
czego wykorzystania, co otwiera znaczenie szersze możliwości zagospodarowania.

Szczególnym instrumentem określania celów ochrony przyrody na obszarach 
chronionych są plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i par-
ków krajobrazowych. Jak jednak wskazuje się w orzecznictwie, nie zawierają one 
norm powszechnie obowiązujących mogących stanowić podstawę bezpośrednich 
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu8.

Katalog nakazów i zakazów obowiązujących w obszarze chronionego kra-
jobrazu określony został w art. 24 ust 1 u.o.p. i również ma charakter fakul-
tatywny. Dla określenia możliwości zagospodarowania terenu znaczenia mają 
następujące zakazy:

pkt 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko w rozumieniu przepisów u.u.i.o.ś., chyba że przeprowadzona ocena oddziały-
wania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

8 Zob. por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2008  r., sygn. II SA/Bk 793/07, 
LEX nr  340451. Odmienne stanowisko zajmuje B.  Majchrzak, Glosa do wyroku Woje-
wódzkiego Sądy Administracyjnego w  Białymstoku z  24.01.2008  r., II SA/Bk 793/07, 
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 1-2, s. 274.
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pkt 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

pkt 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz ska-
mieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów 
i bursztynu;

pkt 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, 
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

pkt 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

pkt 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obsza-
rów wodno-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wod-
nych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 
lub rybackiej;

pkt 9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od 
linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Również w tym przypadku u.o.p. przewiduje wyłączenia od zakazów.
Na terenie obszarów włączonych do sieci Natura 2000 nie obowiązują skon-

kretyzowane nakazy i zakazy odnoszące się do możliwego inwestowania. Jednak 
dopuszczalne zagospodarowanie terenu – zarówno na terenie Natura 2000, jak 
i poza takim terenem, ale mogące mieć wpływ na tę sieć poddane jest daleko 
idącej reglamentacji, zgodnie z art. 33 u.o.p.9.

Znaczenie wyżej wymienionego przepisu dla ochrony i kształtowania krajo-
brazu jest jednak ograniczone – w istocie odnosi się ono jedynie do wizualnie 
identyfi kowalnych elementów powierzchni ziemi, powiązanych z siedliskami bądź 
chronionymi gatunkami roślin. Przepis ten jest jednak trudny do zastosowania  

9 Zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w  połączeniu z  innymi dzia-
łaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w  tym 
w szczególności:

 1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla któ-
rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

 2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, lub

 3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z  innymi obszarami.
 Wyjątki od tych zakazów określone zostały w art. 34 u.o.p.
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w przypadku małych obiektów budowlanych, które znacząco oddziałują na wi-
zualny aspekt przestrzeni, gdyż oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 
2000 są w tym przypadku albo znikome albo bardzo trudne do identyfi kacji.

Zgodnie z art. 45 ust 1 u.o.p. w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazo-
wego mogą być wprowadzone między innymi zakazy:

pkt 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
pkt 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę tere-

nu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych;

pkt 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
pkt 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników 

wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
pkt 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
pkt 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz ska-

mieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów 
i bursztynu;

pkt 11) umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy te nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z orga-
nem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawia-
jącym daną formę ochrony przyrody;

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa;

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia 
akcji ratowniczych.
Dla form ochrony zabytków ograniczenia w możliwym zagospodarowaniu 

realizowane są przede wszystkim przez wymogu proceduralne – obowiązku uzy-
skiwania zezwoleń służb ochrony zabytków.

Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy 
i ograniczenia dotyczące (art. 17 u.o.z.o.z.):
1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 

hodowlanej, handlowej lub usługowej;
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie-

związanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych 
i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznegoł

4) składowania lub magazynowania odpadów.
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Przedstawiony powyżej katalog zakazów, wpływających na ograniczenie moż-
liwości inwestowania w związku z ochroną krajobrazu, skłania ku refl eksji na ile 
przewidziane w ustawach środki prawne są rzeczywiście konieczne, a więc nie 
ograniczają nadmiernie własności i zasady wolności gospodarczej, a także, jeżeli 
są zasadne, czy rzeczywiście mogą skutecznie prowadzić do ochrony i właściwe-
go kształtowania krajobrazu.

W pierwszej kolejności należy podkreślić trudności w ochronie krajobrazu 
obszarów teoretycznie „ukierunkowanych” właśnie na jego ochronę – jak parki 
krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Żaden z możliwych do wprowa-
dzenia zakazów nie odnosi się wprost do przekształceń tego elementu środowiska. 
Co istotne, z przepisów u.o.p. nie wynika wprost, że przewidziane zakazy mogą 
dotyczyć otuliny parku krajobrazowego wyłącznie z uwagi na oddziaływanie wi-
zualne planowanych inwestycji. W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje 
się, że otulina również podlega ochronie, na podstawie przepisów u.o.p., z uwa-
gi na jej funkcję ochronną10. Aby jednak wyprowadzać takie ograniczenia, ko-
nieczne byłoby zidentyfi kowanie walorów krajobrazowych obszaru chronionego.

Dla ochrony krajobrazu istotna jest przyjęta przez sądy administracyjne wy-
kładnia zakazu zmiany sposobu użytkowania ziemi, która może by wprowadzona 
dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz użytków ekologicznych. W prze-
ważającej większości orzeczeń uznaje się, że jest to pojęcie tożsame ze zmianą 
sposobu przeznaczenia gruntów rolnych i  leśnych na cele nierolnicze i nieleś-
ne11. Jeżeli więc jakieś tereny nie mają statusu gruntów rolnych i  leśnych, to 
praktycznie każda zabudowa czy też zmiana sposobu zagospodarowania jest do-
puszczalna, o ile nie narusza pozostałych zakazów obowiązujących w przypadku 
konkretnej formy ochrony przyrody. Oznacza to, że w praktyce silniejsza ochrona 
przed lokalizacją inwestycji na terenach dotychczas rolnych przewidziana jest 
dla tych form ochrony przyrody niż dla parków krajobrazowych.

Zgodnie z art. 6 u.o.g.r.l., na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać 
przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w ra-
zie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Ponadto przy 
budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością 
przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie roz-
wiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty. 

10 Zob. M. Borowiak, Obszarowe formy ochrony przyrody w ocenie oddziaływania na środo-
wisko – potrzeba harmonizacji wewnątrz prawa polskiego [w:] Europeizacja prawa ochrony 
środowiska, M.  Rudnicki, A.  Haładyj, K.  Sobieraj (red.), Lublin 2011 s.  149-151 i  przy-
wołane tam orzecznictwo.

11 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 12 maja 2011  r., sygn. II OSK 815/10, LEX 
nr  1081917; wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 1 czerwca 2012  r., sygn. II OSK 471/11, 
LEX nr 1215566.
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Podstawowym instrumentem kształtowania zagospodarowania terenu, po-
przez zakaz innego niż rolniczy lub leśny wykorzystywania gruntów rolnych 
i leśnych, jest procedura zmiany przeznaczenia tych gruntów. Zgodnie z art. 7 
ust. 2 u.o.g.r.l. przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych sta-
nowiących użytki rolne klas I-III, (w obecnie obowiązującym stanie prawnym 
– niezależnie od ich powierzchni) oraz gruntów leśnych wymaga zgody właści-
wych organów. Dla tych kategorii gruntu ustawodawca wprowadza dodatkowy 
istotny wymóg, aby dokonanie zmiany przeznaczenia terenu nastąpiło w planie 
miejscowym. Warunkiem dokonania takiej zmiany przeznaczenia jest przy tym 
zgoda właściwych organów, wyrażona w odrębnej procedurze.

Należy jednak zauważyć, że system ten nie jest całościowy i zawiera szereg 
wyjątków umożliwiających dokonywanie zmian przeznaczenia gruntów Zgodnie 
z art. 5b u.o.g.r.l., jej przepisów nie stosuje się do gruntów rolnych stanowią-
cych użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Powoduje 
to możliwość łatwego przekształcania rozległych terenów, przeznaczonych do-
tychczas na cele rolnicze, na inne cele, w tym pod zabudowę również w sytuacji, 
gdy specyfi ką miasta jest bardzo rozproszony układ osadniczy, typowy dla wsi, 
z rozległymi terenami otwartymi.

Identyfikacja cenności krajobrazu

Dla uwzględnienia i właściwego kształtowania warunków ochrony wartości 
krajobrazowych niezbędne jest dokonanie waloryzacji przestrzeni. Istotne zna-
czenie merytoryczne mają liczne opracowania eksperckie na poziomie gminnym 
i ponadgminnym. Mogą one mieć jednak tylko charakter pomocniczy, z uwagi 
na brak osadzenia w systemie prawnym. Natomiast dla procesów planistycznych 
i lokalizacyjnych istotne znaczenie mają takie dokumenty, jak opracowania eko-
fi zjografi czne, program ochrony środowiska, program ochrony zabytków i pro-
gnoza oddziaływania na środowisko. Z kolei w postępowaniach lokalizacyjnych 
rolę taką przejmuje karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport oddziaływa-
nia na środowisko. Określenie walorów krajobrazowych jest podstawowym ele-
mentem uzasadnienia wprowadzenia ograniczeń w możliwym zainwestowaniu 
terenu. Z tego powodu na aprobatę zasługuje zaproponowanie w przywołanym 
wcześniej prezydenckim projekcie ustawy przeprowadzenia audytów krajobra-
zowych oraz wprowadzenia aktów prawa miejscowego na poziomie wojewódz-
kim. Pozwoliłoby to ujednolicić metody i zasady predestynowania terenów do 
objęcia ochroną z uwagi na walory krajobrazowe oraz wprowadzić do porządku 
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prawnego powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony i kształ-
towania krajobrazu.

Równie istotnym problemem jest uprawnienie do określania stopnia „cen-
ności” krajobrazu z punktu widzenia percepcji człowieka. Nie można pominąć 
w tym zakresie znaczenia lokalnych społeczności, które w swoisty sposób iden-
tyfi kują cenność, jak również oczekiwań społeczeństwa na poziomie krajowym 
(lub nawet europejskim). Dlatego też elementem koniecznym przy prawidłowym 
kształtowaniu polityki ochrony krajobrazu jest zapewnienie szerokiej partycypa-
cji społecznej.

Ochrona krajobrazu a lokalizacja inwestycji 
związanych z energią odnawialną

Znamiennym przykładem związanym z presją na krajobraz są inwestycje 
w obiekty i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii – przede wszyst-
kim tak znaczące akcenty wizualne jak elektrownie wiatrowe oraz farmy foto-
woltaiczne. Słupy i posadowione na nich turbiny widoczne są z dużej odległości, 
stanowiąc niezwykle wyrazisty, a przy tym „obcy” dla dotychczasowego krajobrazu 
jego element. Problem ten występował już wcześniej również w innych krajach, 
w których rozwijano takie inwestycje12. Jest jednak szczególnie trudny do roz-
strzygnięcia na płaszczyźnie aksjologicznej, gdyż inwestycje w odnawialne źród-
ła energii również służą realizacji celów środowiskowych – głównie związanych 
z przeciwdziałaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza i zmianom klimatu13. 
Lokalizacja ferm wiatrowych bardzo liczne wątpliwości i jest przedmiotem za-
równo nacisku inwestorów, jak i protestów, które często nie są poparte uzasad-
nionymi argumentami.

Jak wskazano wyżej, ograniczenia lokalizacji silnych dominant krajobrazo-
wych na obszarach chronionych ograniczane są do niewielu przypadków. Dopusz-
czalność lokalizacji takich obiektów i urządzeń powinna być jednak określana 
przez władze gminne, w ramach władztwa planistycznego, przy sporządzaniu 

12 Por. I.  Lindblom, Dziedzictwo kulturowe w  norweskiej ocenie oddziaływania na środowi-
sko (ocena oddziaływania na środowisko – environmental impact assessement i  strategicz-
na ocena oddziaływania na środowisko – strategic impact assessement. Polityka i praktyka, 
[w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobra-
zów kulturowych, K. Gawroński, J. Hernik (red.), Bydgoszcz-Kraków 2010, s. 244-254.

13 Zob. szerzej: J.  Szuma, Uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w  Pol-
sce [w:] Prawo ochrony środowiska a wolność gospodarcza, M. Górski (red.), Łódź-Poznań 
2011, s. 360-361.
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak pamiętać, 
że ograniczenia w takim przypadku muszą być oparte na wyważeniu sprzecznych 
interesów, na podstawie obiektywnie kreślonych przesłanek. O ile możliwe od-
działywania elektrowni wiatrowych jest powszechnie stosowane, to wprowadzenie 
kryterium wizualnego wymaga stwarza znacznie większe problemy. W niektórych 
planach miejscowych określana jest ochrona osi widokowych. Jednak znaczna 
część powierzchni Polski, zwłaszcza terenów poza miastami i terenami zabudo-
wanymi, nie jest pokryta planami miejscowymi. Dotyczy to przede wszystkim 
terenów rolniczych. Tymczasem właśnie na takich terenach bardzo często mogą 
być lokalizowane inwestycje z zakresu energii odnawialnej, przede wszystkim 
elektrownie wiatrowe, zarówno w postaci pojedynczych turbin, jak i zespołów 
takich turbin (farm wiatrowych).

Należy w takim przypadku określić dopuszczalność i warunki lokalizacji tych 
inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ponieważ budowa turbiny 
wiatrowej nie jest celem publicznym, nie mają zastosowania przepisy dotyczące 
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma co do zasady związany charak-
ter. Oznacza to, że organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy 
jest obowiązany ją wydać, jeżeli spełnione zostały wymogi określone w art. 61 
u.p.z.p. oraz wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest zgodny z przepisami 
odrębnymi. W szczególności, podstawą odmowy wydania tej decyzji nie może 
być wyłącznie naruszenie zasady ładu przestrzennego14. Zgodnie z art. 61 ust. 
1 u.p.z.p. wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przy-
padku łącznego spełnienia między innymi następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, 

jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących 
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gaba-
rytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz 
intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej.
Przepisów powyższych nie stosuje jednak się do linii kolejowych, obiektów 

liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. Jeżeli zatem elektrownie (tur-
biny) wiatrowe oraz urządzenia fotowoltaiczne zostałyby uznane za urządzenia 
infrastruktury technicznej, będą mogły być one lokalizowane również na terenach 

14 Istotne elementy ładu przestrzennego zawarte są jednak w wymogu tzw. „dobrego sąsiedz-
twa”, co niesłusznie jest pomijane w praktyce organów administracji i orzecznictwie sądo-
woadministracyjnym. Zob. szerzej A. Fogel, Instytucja „dobrego sąsiedztwa” przy ustalaniu 
warunków zabudowy – ewolucja poglądów doktryny i  orzecznictwa, „Człowiek i  Środowi-
sko” 2010, nr 3-4.
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niezagospodarowanych, położonych w znacznym oddaleniu od jakiejkolwiek za-
budowy o podobnej funkcji. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezen-
towane są liczne stanowiska, zgodnie z którymi turbina wiatrowa jest elemen-
tem takiej infrastruktury technicznej15. Stanowisko takie wyrażone jest również 
w literaturze przedmiotu16. Jakkolwiek jest to przeważająca linia orzecznicza, 
nadal budzi ona wątpliwości17. Przepisy u.p.z.p. nie zawierają bowiem legalnej 
defi nicji pojęcia „infrastruktura techniczna”.

W sytuacji, gdy lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych nie jest uzależnione od spełnienia wymogu „dobrego sąsiedz-
twa”, a nie zakazują tego przepisy odrębne wobec u.p.z.p., jedynym instrumen-
tem umożliwiającym odmowę wydania decyzji staje się wymóg uzyskania zgo-
dy na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, który dotyczy 
gruntów o klasach bonitacyjnych I-III. W obecnym brzmieniu u.o.g.r.l. wymóg 
taki obowiązuje niezależnie od powierzchni gruntów przeznaczonych do zmiany 
przeznaczenia. W praktyce działania administracji ma więc miejsce spełnianie 
przez przepisy zupełnie innych funkcji, niż pierwotne założone (to jest ochrona 
gruntów rolnych o wysokich możliwościach produkcyjnych).

Wnioski

Dokonana analiza wskazuje na bardzo duże luki w regulacjach prawnych 
dotyczących ochrony krajobrazu. Ograniczenia, które mogą być w tym zakresie 
wykorzystane, nie mają spójnego charakteru i nie odnoszą się adekwatnie do 
przedmiotu ochrony, powodując że często tereny o potencjalnie mniej cennym 
charakterze (jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) korzystają z mechanizmów 
ostrzejszych, niż parki krajobrazowe, które z defi nicji powinny służyć właśnie 
ochronie krajobrazu. Niejasne relacje pomiędzy ochroną przyrody i ochroną 
zabytków potęgują nieefektywność prawno-organizacyjną w tym zakresie. Prze-

15 Zob. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 21 kwietnia 2010  r., sygn. II OSK 310/10, LEX 
nr 597535; wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 marca 2011 r., sygn. II OSK 2251/10, LEX 
nr  1080221; Wyrok WSA w  Łodzi z  dnia 8  listopada 2012  r., sygn. II SA/Łd 598/12, 
LEX nr 1241637.

16 Zob. J. Szuma, Uwarunkowania prawne..., s. 735-736.
17 Zob. A.  Ostrowska, Lokalizacja inwestycji w  postaci wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii alternatyw-
nej a  obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – głos 
w  dyskusji, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr  7-8, s.  37-38 i  przywołane tam orzeczni-
ctwo.



272   ANNA FOGEL  

pisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, które powinny 
umożliwiać ramowe i kompleksowe określanie przeznaczenia terenów w Polsce, 
również są w tym zakresie nieskuteczne, gdyż większość powierzchni Polski nie 
jest pokryta planami miejscowymi, a zasady lokalizowania inwestycji na tere-
nach pozbawionych planów miejscowych w praktyce uniemożliwiają ochronę 
i kształtowanie krajobrazu, co szczególnie dobitnie uwidacznia się w przypadku 
inwestycji w energię odnawialną.

Tym bardziej wskazuje to na zasadność objęcia kompleksową regulacją moż-
liwości lokalizacji obiektów tak silenie ingerujących w krajobraz, jak fermy wia-
trowe i panele fotowoltaiczne. Mechanizmy w tym zakresie zostały zapropono-
wane we wskazanym wcześniej projekcie ustawy, skierowanym do Sejmu przez 
Prezydenta RP. Na uwagę zasługują przede wszystkim postulaty przeprowadzenia 
audytów krajobrazowych, wprowadzenia urbanistycznych zasad ochrony kra-
jobrazu oraz zasad lokalizacji obiektów budowlanych o charakterze dominant 
krajobrazowych. Jakkolwiek jest to ustawa o charakterze cząstkowym i nie może 
być w pełni skuteczna bez całościowej zmiany systemu planowania i zagospo-
darowania przestrzennego, to stanowi istotną próbę poprawy istniejącego stanu 
prawnego w zakresie ochrony krajobrazu.

Na koniec należy zaznaczyć, że znaczącą rolę w określaniu dopuszczalności 
określonego zainwestowania terenu, w tym dopuszczalności lokalizacji urządzeń 
wykorzystujących energię odnawialną, odgrywają oceny oddziała na środowisko. 
Jednak z uwagi na ramy niniejszego artykułu oraz żywe zainteresowanie doktry-
ny tymi zagadnieniami, zostały one pominięte w niniejszym artykule.

Streszcz enie

Przedmiotem artykułu jest analiza skuteczności prawnych uwarunkowań 
ochrony krajobrazu w procesie inwestycyjnym. Obejmuje ona przede wszystkim 
materialnoprawne podstawy wprowadzania ograniczeń a także wzajemną spój-
ność i skuteczność przepisów. Szczególne uwarunkowania lokalizacyjne dotyczą 
obiektów i urządzeń związanych z wykorzystywaniem energii odnawialnej, które 
zarazem w bardzo wyraźny sposób – zarówno gabarytowy jak i percepcyjny – 
oddziałują na krajobraz.
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Summary

The article provides an analysis of the eff ectiveness of legal provisions related to the 
protection of landscape during an investment process. The analysis focuses primarily on 
the substantive basis of the restrictions and on mutual consistency of the regulations. 
Special location conditions apply to the facilities and equipment related to the use of 
renewable energy which very clearly – mostly because of their size – aff ect perception 
of landscape.

Słowa kluczowe: krajobraz, proces budowlany, planowanie przestrzenne, ochrona 
przyrody

Key words: landscape, building process, spatial planning, nature protection





  BARTOSZ KUŚ* 

Działalność gospodarcza 
na obszarze parku krajobrazowego

BUSINESS ACTIVITY IN THE AREA OF LANDSCAPE PARK

Obowiązujący model ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej został 
określony przez ustawodawcę konstytucyjnego mianem społecznej gospodarki 
rynkowej. Gospodarka ta oparta została na następujących elementach: wolno-
ści działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych (art. 20 Konstytucji RP).

Konstytucja nie defi niuje pojęcia działalności gospodarczej. Czyni to ustawo-
dawca zwykły rozwijając postanowienia Konstytucji i stanowiąc, że działalnoś-
cią gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, 
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły 
(art. 2 u.s.d.g.).

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest 
wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określo-
nych przepisami prawa. Zasada wolności gospodarczej stanowi uszczegółowie-
nie ogólnej konstytucyjnej zasady równości wobec prawa w zakresie działalności 
gospodarczej i oznacza swobodę podejmowania i prowadzenia tej działalności 
w dowolnie wybranych formach prawnych oraz na zasadzie samodzielności, jed-
nak bez naruszenia interesów publicznych. Wolność ta oznacza więc możliwość 

* DR BARTOSZ KUŚ – Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanoniczne-
go i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, 
20-074 Lublin, e-mail: bartosz.kus@kul.pl
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wyboru rodzaju działalności gospodarczej oraz swobodę wykonywania, jak i za-
przestania wykonywania wybranej działalności gospodarczej1.

Deklarując wolność działalności gospodarczej ustawodawca konstytucyjny 
wskazuje również na możliwość jej ograniczenia uzależnioną od spełnienia dwóch 
warunków. Pierwszy warunek polega na zastosowaniu drogi ustawowej. Ogra-
niczenia wolności działalności gospodarczej nie mogą być wprowadzane innym 
aktem prawnym niż ustawa, np. przez organy władzy wykonawczej w drodze 
rozporządzeń. Drugi warunek polega na tym, że ograniczenie wolności działal-
ności gospodarczej dopuszczalne jest tylko ze względu na ważny interes publicz-
ny. Nie ma żadnych innych uwarunkowań, które by pozwalały wprowadzić tego 
rodzaju ograniczenia. Należy zauważyć, że Konstytucja RP nie defi niuje pojęcia 
„interesu publicznego”, ale w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w na-
uce przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje między innymi ochronę środowiska, 
a ponadto także bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, zdrowie publiczne 
oraz moralność publiczną2.

Z możliwością ograniczania wolności działalności gospodarczej ze względu 
na ochronę środowiska wiąże się zagadnienie form ochrony przyrody. Polski 
ustawodawca ustanowił w postaci katalogu zamkniętego następujące formy tej 
ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chro-
nionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska doku-
mentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów (art. 6 ust. 1 u.o.p.).

Obszary objęte ochroną zajmują w Polsce ponad trzydzieści procent po-
wierzchni kraju, z czego parki narodowe i rezerwaty stanowią tylko niewielką 
część, a znaczna większość to parki krajobrazowe i obszary chronionego kra-
jobrazu, czyli formy ochrony utworzone – w przeciwieństwie do parków naro-
dowych – stosunkowo niedawno. Objęcie danego obszaru ochroną ustawową 
wiąże się z wprowadzeniem szeregu ograniczeń służących zachowaniu walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, a w pewnym stopniu także kulturowych i hi-
storycznych. Ograniczenia te są zróżnicowane w zależności od tego, jaką formą 
ochrony został objęty dany obszar i jakie są główne cele ochrony. Tylko objęcie 

1 Zob. art.  32 Konstytucji RP, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy 
mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przy-
czyny. Zob. także art. 6 u.s.d.g.; M. Biliński, A. Żurawik, [w:] System Prawa Administracyj-
nego, Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), 
Wydawnictwo C.H.  Beck, Warszawa 2013, s.  9 i  nast. Zob. także Komentarz do art.  20 
Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, B.  Banaszak (red.), 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 161.

2 Zob. W.  Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013, 
nr  8778; Komentarz do art.  22 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, B. Banaszak (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 173.
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ochroną ścisłą oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Brak ści-
słej ochrony danego obszaru daje zatem możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej w określonym zakresie. Na większości obszarów chronionych pro-
wadzenie działalności gospodarczej jest dopuszczalne i w różnych formach ma 
miejsce. Stanowi to konsekwencje tego, że w większości są to rejony zamieszkane 
przez ludzi. Niewątpliwie działalność taka stanowi obciążenie dla środowiska 
obszarów chronionych, trudno jednak wyobrazić sobie, aby nie prowadzono jej 
w ogóle na 1/

3
 powierzchni Polski3.

Z istoty formy ochrony obszarowej wynika wprowadzenie szczególnego re-
żimu prawnego składającego się z szeregu zakazów i nakazów administracyjno-
-prawnych w zakresie korzystania z danego obszaru, co związane jest z pojęciem 
obszarów specjalnych. Obszar specjalny to pojęcie z zakresu nauki prawa admi-
nistracyjnego, którego istotą jest wyodrębnienie pewnej przestrzeni z uwagi na 
potrzebę realizacji określonych zadań i celów publicznych4.

Jedną z ustanowionych przez polskiego ustawodawcę form ochrony przyro-
dy stanowią wspomniane wyżej parki krajobrazowe (art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 16 
ust. 1 u.o.p.). Aby dany obszar mógł zostać uznany za park krajobrazowy musi 
się on charakteryzować określonymi cechami w postaci wartości przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Takie szerokie spek-
trum chronionych elementów stanowi konsekwencję pojęcia krajobrazu. Pojęcie 
to nie zostało zdefi niowane na gruncie prawa. Defi nicja krajobrazu została sfor-
mułowana w naukach przyrodniczych, gdzie wyróżniono dwa kierunki jego poj-
mowania. „Pierwszy reprezentowany jest najdawniej przez geografów, a później 
uzupełniony poglądami biologów, traktuje krajobraz jako pojęcie przyrodnicze 
odnoszące się do podstawowych elementów składowych środowiska przyrodni-
czo-geografi cznego. Drugi kierunek, którego zwolennikami są głównie architekci, 
ogranicza treść i zakres tego pojęcia tylko do cech zewnętrznych, widokowych 
i wartości estetycznych, właściwych dla danego obszaru”5. Takie pojmowanie 
krajobrazu nie wyklucza ingerencji człowieka, rzadko bowiem występuje krajo-
braz naturalny. Częściej dominującym typem krajobrazu jest krajobraz kulturowy, 
tzn. wyjątkowy i ukształtowany przez człowieka, chociaż oparty w większym lub 
mniejszym stopniu na elementach przyrodniczych6.

3 Zob. tekst. pt. System obszarów chronionych a  działalność gospodarcza człowieka, http://
www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.43277.2 (15.11. 2013).

4 Zob. K.  Stanik-Filipowska, Park krajobrazowy a  park kulturowy – analiza administracyj-
no-prawna, [w:] Człowiek a  środowisko. Aspekty prawno-społeczne, E.  Ura, J.  Stelmasiak, 
S.  Pieprzny (red.), Rzeszów 2010, s.  176; J.  Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej jako 
prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1986, s. 133.

5 T. Szczęsny, Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa 1977, s. 96. 
6 Zob. K.  Buchwald, Krajobraz kulturalny – pojęcia ogólne, [w:] K.  Buchwald, W.  Engel-

hardt, Kształtowanie krajobrazu a  ochrona przyrody, Warszawa 1975, s.  149 i  nast., cyt. 
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Istotny element powoływania parku krajobrazowego stanowi cel w jakim 
może zostać on ustanowiony. Celem tym jest zachowanie i popularyzacja wartości 
występujących na terenie parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju nakazuje integrowanie działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrod-
niczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych7.

Utworzenie opisywanej formy ochrony przyrody lub powiększenie jej ob-
szaru następuje w drodze aktu prawa miejscowego w postaci uchwały sejmiku 
województwa. Uchwała taka obligatoryjnie określa nazwę parku krajobrazowe-
go, jego obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne 
cele ochrony, a także zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub 
jego części, wybrane spośród zakazów, które mogą zostać wprowadzone na ob-
szarze opisywanej formy ochrony przyrody, wynikające z potrzeb jego ochrony. 
Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze 
uchwały sejmiku województwa, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo rada-
mi gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do 
wyłączenia spod ochrony. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utwo-
rzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnie-
nia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. Sejmik województwa w drodze uchwały nadaje statut par-
ku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający ich struk-
turę organizacyjną. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się 
w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzysta-
niu (art. 16 ust. 1 i 3-6 u.o.p.).

Ustawodawca dopuścił możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na 
obszarze parku krajobrazowego jednocześnie ograniczając swobodę tej działalno-
ści. W określeniu reżimu prawnego parku krajobrazowego istotne są ustawowe 

za K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, LEX/el. 2013 nr 8827.
7 Zasada zrównoważonego rozwoju na gruncie prawa polskiego jest przedmiotem regula-

cji Konstytucji RP. Art.  5 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże nie-
podległości i  nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i  prawa człowieka 
i  obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapew-
nia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju –Defi nicję legalną 
zrównoważonego rozwoju zawiera natomiast art.  3 pkt  50 u.p.o.ś., wskazując że przez 
zrównoważony rozwój należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w  którym na-
stępuje integrowania działań politycznych, gospodarczych i  społecznych, z  zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w  celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub oby-
wateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i  przyszłych pokoleń. Zob. J.  Jerzmański, 
[w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, M.  Górski, M.  Pchałek, W.  Radecki, J.  Jerz-
mański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka (red.), Warszawa 2011, s. 116-117.
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ograniczenia, które wobec opisywanej formy ochrony przyrody mogą, lecz nie 
muszą zostać wprowadzone. Organ kreujący park krajobrazowy może wprowadzić 
wybrane zakazy, korzystając z ich zestawu umieszczonego w ustawie o ochronie 
przyrody. Zbiór zakazów został zawarty w przepisach tej ustawy w formie kata-
logu zamkniętego8.

Na obszarze opisywanej formy ochrony przyrody ustawodawca umożliwił 
wprowadzanie następujących zakazów (art. 17 ust. 1 u.o.p.):
– realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ro-

zumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko,

– umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, le-
gowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wy-
jątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej,

– likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

– pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzyma-
niem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

– dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

– budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od li-
nii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów 
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,

– lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi 
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego,

– likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorze-
czy oraz obszarów wodno-błotnych,

8 Zob. A.  Habuda, Oceny oddziaływania przedsięwzięć na przyrodę parku krajobrazowe-
go, [w]: Europeizacja prawa ochrony środowiska, M.  Rudnicki, A.  Haładyj, K.  Sobieraj 
(red.), Lublin 2011, s. 35-36; uzasadnienie wyroku WSA w Białymstoku z dnia 24 stycz-
nia 2007  r., sygn. II SA/Bk 793/07, LEX nr  340451. W  wyroku tym Sąd stwierdził, że 
ustawa nie uprawnia do rozszerzania katalogu zakazów zawartych w art. 17 ust. 1 u.o.p., 
a  rozszerzenie takie stanowiłoby działanie nieważne z mocy prawa.
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– wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
– utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych,
– organizowania rajdów motorowych i samochodowych,
– używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbior-

nikach wodnych.
Ustawodawca przewidział również wyjątki dotyczące wymienionych zakazów. 

Oznacza to, że w przypadku gdy zakazy te zostały wprowadzone, to w razie wy-
stąpienia okoliczności wskazanych w ustawie o ochronie przyrody nie mogą one 
być egzekwowane. Wyjątki związane są z wykonywaniem zadań wynikających 
z planu ochrony, wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeń-
stwa państwa, prowadzeniem akcji ratowniczej oraz działań związanych z bez-
pieczeństwem powszechnym, a także inwestycji celu publicznego w rozumieniu 
przepisów u.p.z.p.9. Dotyczą one wszystkich z wymienionych zakazów i nie po-
zwalają one na wyegzekwowanie żadnego z nich. Ponadto zakaz realizacji przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy tych spośród 
tej kategorii przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziały-
wania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 
krajobrazowego. Natomiast zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu 
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych nie dotyczy statków jednostek 
ratowniczych, jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wod-
nych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej 
i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony 
przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego (art. 17 ust. 2-4 u.o.p.).

Właściwa ochrona przyrody wymaga podejmowania działań o charakterze 
planowym, a instrument służący realizacji tych działań stanowi wspomniany 
wyżej plan ochrony. Ustanawiany jest on obligatoryjnie w terminie pięciu lat 
od utworzenia parku krajobrazowego. Plan ten określa zasady postępowania na 
objętym nim obszarze, jednocześnie w znaczący sposób determinując postano-
wienia aktów planowania przestrzennego uchwalonych na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu ochrony spo-
rządza dyrektor parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych. 
Wymaga on zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin. Sejmik woje-

9 Art. 2 ust. 5 u.p.z.p., który stanowi że przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć 
działania o  znaczeniu lokalnym (gminnym) i  ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim 
i  krajowym), a  także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i  po-
nadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła 
ich fi nansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 u.g.n.
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wództwa w drodze uchwały podjętej w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzy-
mania projektu planu ustanawia lub odmawia ustanowienia planu ochrony dla 
parku krajobrazowego10. Przesłanką odmowy uchwalenia planu ochrony jest 
niezgodność projektu planu z celami ochrony przyrody. Plan ochrony dla par-
ku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw ustanawia sejmik 
województwa właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w porozumie-
niu z pozostałymi sejmikami województw. Opisywany plan sporządzany jest na 
okres dwudziestu lat z uwzględnieniem charakterystyki i oceny stanu przyrody, 
identyfi kacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i ze-
wnętrznych charakterystyki oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych, 
analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony oraz charakterystyki 
i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. W literaturze podkreśla się, że 
ustanowiony przez ustawodawcę dwudziestoletni termin nie oznacza, że plan 
ochrony jest wprowadzany na czas określony. Z gramatycznej wykładni przepi-
su art. 20 u.o.p. wynika, że czas obowiązywania tego aktu prawnego nie został 
określony, zaś posłużenie się przez ustawodawcę w odniesieniu do procedury 
kreowania planu ochrony sformułowaniem, że jest on „sporządzany” wskazuje 
jedynie, że dokument ten powinien uwzględniać perspektywę najbliższych lat11.

Adresatami postanowień planu ochrony w zakresie dotyczącym planowania 
i zagospodarowania przestrzennego są organy administracji publicznej. Organy 
te powinny uwzględniać postanowienia planów ochrony przyrody w procesie 
uchwalania studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planów zagospo-
darowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych12. W przypadku braku takiego uwzględnienia w treści wskazanych 
dokumentów planistycznych, postanowienia planu ochrony nie mogą stanowić 
samoistnych zakazów realizacji określonych zamierzeń budowlanych, odnoszą-
cych skutki bezpośrednio do osób, które zrealizowały zamierzenie budowlane 
w związku rozstrzygnięciem podjętym przez właściwy organ administracji (np. 

10 Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw ustana-
wia sejmik województwa właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w  porozumie-
niu z pozostałymi sejmikami województw (art. 19 ust. 8 u.o.p.).

11 Plan ochrony sporządzany jest także dla parków narodowych oraz rezerwatów przyrody – 
zob. art. 18-20 ust. 1 u.o.p.

12 Zob. art.  1 ust. 2 pkt  3, art.  10 ust. 2 pkt  3, art.  15 ust. 2 pkt  7, art.  54 pkt  2 lit. b 
u.p.z.p.
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decyzją udzielająca pozwolenia na budowę lub brakiem sprzeciwu organu w od-
niesieniu do inwestycji wymagającej dokonania zgłoszenia)13.

Ustawodawca określił obligatoryjne elementy planu ochrony parku krajobra-
zowego, spośród których, ze względu na temat niniejszego tekstu znaczenie mają 
przede wszystkim wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla in-
nych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obsza-
rów, a także ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospo-
darowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych (art. 20 ust. 4 u.o.p.)14. Podmiot kompetentny 
do sporządzenia projektu planu ochrony parku krajobrazowego zobowiązany 
jest dokonać charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodar-
czych ochrony parku krajobrazowego, w szczególności w zakresie dotychczas 
prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki przestrzennej 
oraz turystyki i rekreacji. Jego obowiązkiem jest również opracowanie koncep-
cji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych 
parku krajobrazowego. Koncepcja ta określa m.in. zasady i kierunki prowadze-
nia gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej oraz zagospodarowania przestrzennego, 
umożliwiających realizację celów parku krajobrazowego oraz sposoby korzystania 
z obszarów parku krajobrazowego udostępnianych dla celów naukowych, eduka-
cyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form 
gospodarowania. Plan ochrony dla parku krajobrazowego w części pokrywającej 
się z terenem objętym formą ochrony w postaci obszaru Natura 2000 powinien 
uwzględniać zakresy planów sporządzanych dla tego obszaru15.

Należy wskazać, że prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze par-
ku krajobrazowego bez uwzględniania opisanych zakazów i postanowień pla-
nów ochrony podlega sankcji prawno-karnej. Prowadzenie wbrew przepisom 

13 Zob. uzasadnienie wyroku WSA w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. II SA/Bk 
793/07, LEX nr 340451.

14 Pozostałe elementy planu ochrony parku krajobrazowego to: cele ochrony przyrody oraz 
przyrodnicze, społeczne i  gospodarcze uwarunkowania ich realizacji, identyfi kacja oraz 
określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i  potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i  zewnętrznych oraz ich skutków, wskazanie obszarów realizacji działań 
ochronnych, określenie zakresu prac związanych z  ochroną przyrody i  kształtowaniem 
krajobrazu.

15 § 14 ust. 1 pkt. 6 i  10 rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 12 maja 2005  r. 
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyro-
dy i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, two-
rów i składników przyrody, Dz.U. z 2005 r., Nr 94, poz. 794 oraz art. 20 ust. 5 u.o.p.
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działalności gospodarczej zagrażającej środowisku na terenie objętym ochroną 
ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu 
stanowi występek, którego sprawca podlega, grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Penalizacji podlega jedynie taka 
działalność gospodarcza, której rodzaj i charakter stanowi zagrożenie dla środo-
wiska. Nie jest natomiast konieczne ustalanie efektywnych szkód w środowisku. 
Jest to więc przestępstwo formalne z narażeniem16.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że jedną z przewi-
dzianych przez ustawodawcę form ochrony przyrody stanowią parki krajobra-
zowe. Na ich obszarze dopuszczalne jest prowadzenie działalności gospodar-
czej. Prowadzenie takiej działalności wymaga jednak uwzględnienia szeregu 
ograniczeń. Ograniczenia te zostały przede wszystkim sformułowane w postaci 
katalogu zamkniętego w treści ustawy o ochronie przyrody. Poszczególne zakazy 
z tego katalogu mogą być wprowadzane na terenie danego parku krajobrazowego 
w drodze uchwały sejmiku województwa. Wolność podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w przypadku opisanej formy ochrony przyrody może 
być przedmiotem ograniczeń wynikających z postanowień planów ochrony spo-
rządzonych dla danego parku krajobrazowego. Adresatami planów ochrony są 
z jednej strony organy administracji publicznej, zobowiązane do uwzględniania 
jego postanowień w treści uchwalanych aktów o charakterze planistycznym. Po-
nadto postanowienia planów ochrony muszą być przestrzegane przez wszystkie 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze parku krajobrazo-
wego. Prowadzenie działalności gospodarczej wbrew opisanym ograniczeniom 
stanowi występek spenalizowany w Kodeksie karnym.

Streszcz enie

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest 
wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych 
przepisami prawa. Deklarując wolność działalności gospodarczej ustawodawca 
konstytucyjny wskazuje również na możliwość jej ograniczenia m.in. ze względu 
na ochronę środowiska. Z możliwością ograniczania wolności działalności gospo-
darczej ze względu na ochronę środowiska wiąże się zagadnienie form ochrony 
przyrody. Jedną z ustanowionych przez polskiego ustawodawcę w postaci katalogu 
zamkniętego form ochrony przyrody stanowią parki krajobrazowe charakteryzu-
jące się określonymi cechami w postaci wartości przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Na ich obszarze dopuszczalne jest 

16 Art. 188 k.k.; zob. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX/el. 2013 nr 59876.
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prowadzenie działalności gospodarczej, wymagające uwzględnienia szeregu ogra-
niczeń. Prowadzenie działalności gospodarczej wbrew opisanym ograniczeniom 
stanowi występek spenalizowany w Kodeksie karnym.

Summary

According to Polish law every kind of business activity is allowed on the same con-
ditions for everyone if it’s not against the law. There are many causes for limitation free-
dom of business activity. One of them is environmental protection what is connected 
with environmental protection ways. One of these ways called the landscape parks has 
specifi c features like natural, historical, cultural and landscape values. Limited business 
activity is allowed in the lanscape park areas. Breaking these limits is a crime penalized 
by the Polish Criminal Code.

Słowa kluczowe: prawo, ochrona środowiska, działalność gospodarcza, park kra-
jobrazowy

Key words: law, environmental protection, business activity, landscape park
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Układ urbanistyczny wpisany 
do rejestru zabytków 

jako nienazwana forma 
ochrony przyrody

INTRODUCTION OF AN URBAN LAYOUT TO THE REGISTER 
OF HISTORICAL MONUMENTS AS AN UNNAMED LEGAL FORM 

OF NATURE PROTECTION

Wprowadzenie

Pomimo zamkniętego katalogu form ochrony przyrody, wskazanego w art. 6 
u.o.p., należy zauważyć, iż poza tą ustawą istnieją inne instytucje prawne, które 
pełnią podobne funkcje, jak określone w tym katalogu. Jedną z nich jest układ 
urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków na podstawie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Celem artykułu jest ukazanie normatywne-
go wpływu, jaki wywiera wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego 
na ochronę przyrody oraz ukazanie wybranego zakresu wzajemnego wpływu 
regulacji dwóch różnych obszarów – ochrony przyrody oraz ochrony zabytków.

Jedną z przesłanek kształtujących środowisko człowieka jest prawo, a zwłasz-
cza te normy, które określają reguły przeciwdziałania biodegradacji zieleni miej-
skiej. Przykładem regulacji mających wpływ na rozwój miasta jest prawo ochrony 
zabytków, w którym szczególną rolę odgrywają normy dotyczące wpisu układu 

* DR TOMASZ SIENKIEWICZ – radca prawny, adiunkt, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 
20-950 Lublin, e-mail: sienkiewicz@kul.pl
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urbanistycznego do rejestru zabytków. Zanim jednak zostaną one szczegółowo 
omówione, warto zwrócić uwagę na fakt, że o tym, jak będzie wyglądać przestrzeń 
urbanistyczna decydować będą poszczególni inwestorzy realizujący swoje lub cu-
dze uprawnienia do nieruchomości, najczęściej wynikające z prawa własności, 
których wolność korzystania z obiektów budowlanych ograniczana jest w formie 
prawnej. Z tego powodu, w niniejszym artykule zastosowana zostanie głównie 
metoda dogmatyczna, gdyż analiza logiczno-językowa aktów normatywnych da 
najpełniejszy obraz prawnych aspektów wpisu do rejestru zabytków układu ur-
banistycznego. Należy jednocześnie nadmienić, że tematyka prawnej ochrony 
historycznej przestrzeni miejskiej podejmowana była w literaturze głównie przez 
H. Landecką1 i K. Zalasińską2. Jest ona również przedmiotem nie tylko unormo-
wań krajowych, ale także dokumentów o randze międzynarodowej3. Niniejszy 
artykuł prezentuje jedynie wybrane problemy w aspekcie wpływu wpisu układu 
urbanistycznego do rejestru zabytków na ochronę środowiska.

Wojewódzki konserwator zabytków jako nienazwany 
organ ochrony przyrody

Zgodnie z art. 91 u.o.p., organami w zakresie ochrony przyrody są:
1) minister właściwy do spraw środowiska;
 1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
2) wojewoda;
 2a) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 2b) marszałek województwa;
 2c) dyrektor parku narodowego;
3) starosta;
4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Natomiast w tej samej ustawie należy odnotować niespójność terminolo-
giczną, ponieważ pomimo pozornie zamkniętego katalogu organów wskazanych 
w art. 91, zadania w zakresie ochrony przyrody posiada ponadto wojewódzki 

1 Zob. H.  Landecka, Miasta historyczne w  prawnym systemie ochrony zabytków w  Polsce. 
[w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza. A. Dębiński, L. Pietrasz-
ko (red.), Lublin 2011.

2 Zob. K.  Zalasińska, Ochrona prawna historycznych założeń przestrzennych. [w:] Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, A. Dębiński, L. Pietraszko (red.), Lub-
lin 2011.

3 Zob. ICOMOS, Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych, Waszyngton 1987.
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konserwator zabytków. Pisanie o wpływie wpisu do rejestru zabytków układu 
urbanistycznego na ochronę przyrody jest tym bardziej uprawnione, iż zgod-
nie z art. 83 ust 2 u.o.p., zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator 
zabytków. Na uwagę zasługuje fakt, iż przepis ten zawiera na tyle niejasne sfor-
mułowania, że o wykładni tego przepisu decyduje orzecznictwo sądowe. Prob-
lem polega na tym, czy układ urbanistyczny jest nieruchomością? Naczelny Sąd 
Administracyjny rozpatrując spór kompetencyjny w oparciu o tą normę wypo-
wiedział się w następujący sposób. „Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast w art. 83 ust. 2 
ustawy wprowadzono wyjątek od tej reguły, przyznający uprawnienia do wyda-
nia zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków w przypadku, gdy przedmiotem postępowania są drzewa lub krzewy 
rosnące na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Istota sporu sprowadza się w niniejszej sprawie do tego, czy sam fakt wpi-
sania do rejestru zabytków układu urbanistycznego, w skład którego wchodzi 
nieruchomość, na której znajdują się drzewa objęte wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na ich usunięcie, przesądza o właściwości wojewódzkiego konserwatora 
zabytków do wydania takiego zezwolenia. (...)

Należy także zwrócić uwagę, że innemu celowi służy objęcie ochroną ukła-
dów urbanistycznych, a innemu objęcie ochroną konkretnej nieruchomości. 
Gdyby cele te były tożsame, to nie byłoby potrzeby obejmowania poszczególnych 
obiektów ochroną jeżeli znajdują się one na terenie, na którym są już chronione 
układy urbanistyczne. Ponadto, przekazanie spraw do właściwości wojewódz-
kich konserwatorów zabytków stanowi wyjątek od reguły, w związku z tym nie 
może on być interpretowany rozszerzająco. W art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody jest natomiast precyzyjnie mowa o tym, że do właściwości tego organu 
zostały przekazane jedynie sprawy zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów 
z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Układy urbanistyczne 
nie są zaś tożsame z nieruchomością w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje 
się w prawie cywilnym, w związku z tym nie mogą one mieć takiego samego 
znaczenia w zakresie ochrony przyrody (por. K. Gruszecki, Ustawa o ochronie 
przyrody. Komentarz. Lex).

W konsekwencji, należy podzielić stanowisko (...) że kompetencja wojewódz-
kiego konserwatora zabytków do wydawania zezwolenia na wycinkę drzew lub 
krzewów w oparciu o art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody rosnących na 
obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków zachodziłaby 
wówczas, gdyby w decyzji o wpisie do rejestru danego układu urbanistycznego 
wymieniono zieleń jako przedmiot prawnej ochrony. Nadto organ ten byłby kom-
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petentny do rozpatrzenia omawianej sprawy wówczas, gdyby drzewa objęte wnio-
skiem rosły na nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków”4.

Ochrona form zaprojektowanej zieleni w zabytkowym 
układzie urbanistycznym

Zakres prawa do korzystania z rzeczy nie jest zawsze niezmienny. Prawo do 
korzystania z rzeczy wyznacza zakres prawa własności. W granicach określonych 
przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem 
innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznacze-
niem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rze-
czy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą (art. 140 k.c.). Zatem 
akty normatywne, takie jak ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz ustawa o ochronie przyrody, mogą takie granice wyznaczać.

Prawne ograniczenia w kreowaniu zieleni miejskiej znajdują swój wyraz 
najczęściej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile został 
uchwalony oraz wynikają z wpisu do rejestru zabytków układu urbanistyczne-
go. Należy zatem zapytać, kiedy układ urbanistyczny staje się zabytkiem? Nale-
ży zwrócić uwagę, że prawo wielokrotnie posługuje się sformułowaniami, które 
mają odniesienie do zachowania historycznego wyglądu miasta. Zgodnie z art. 
3 pkt. 1 u.o.z.o.z., użyte w ustawie określenie „zabytek” oznacza nieruchomość 
lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub zwią-
zane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarze-
nia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ustawa ta wyróżnia ponadto 
w art. 3 pkt 2 zabytek nieruchomy jako nieruchomość, jej część lub zespół nie-
ruchomości, o których mowa w pkt 1 (w defi nicji zabytku). Ponadto wyróżniają 
zabytek ruchomy (art. 3 pkt 3 u.o.z.o.z.) i archeologiczny (art. 3 pkt 4 u.o.z.o.z.). 
Ustawa ta wskazuje również defi nicję historycznego układu urbanistycznego lub 
ruralistycznego jako przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające 
zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, roz-
mieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonal-
nych, w tym ulic lub sieci dróg” (art. 3 pkt 12 u.o.z.o.z.), defi niuje historyczny 
zespół budowlany jako powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną 
ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas 

4 Postanowienie NSA z dnia 20 lipca 2012 r., II OW 82/12, LEX nr 1252253.



UKŁAD URBANISTYCZNY WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW   289

powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi (art. 3 pkt. 13 u.o.z.o.z.), 
krajobraz kulturowy nakazuje rozumieć jako przestrzeń historycznie ukształ-
towaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz 
elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14 u.o.z.o.z.), natomiast otoczenie jako teren 
wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru 
zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (art. 3 pkt 15 u.o.z.o.z) 
[podkr. T.S.].

Jak wynika z wyżej wskazanych defi nicji, „zabytek” to przede wszystkim stan 
faktyczny, a nie stan prawny. O tym, czy rzecz jest zabytkiem nie stanowi orze-
czenie władzy konserwatorskiej, lecz cechy tej rzeczy wpisujące się w defi nicję 
zabytku. Stawia to w niekorzystnym świetle bezpieczeństwo prawne właścicieli 
i dysponentów zabytków, gdyż intuicyjne rozumienie „zabytkowości” nie musi 
pokrywać się z rozumieniem urzędowym. Ochrona przyrody defi niowana usta-
wowo polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu 
zasobów, tworów i składników przyrody, w tym również krajobrazu oraz zieleni 
w miastach i wsiach (art. 2 ust. 1 pkt 7-8 u.o.p.). Jak widać, cele ochrony przyrody 
i ochrony zabytków bywają czasem podobne. Celem ochrony przyrody jest m. in. 
ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień 
(art. 2 ust. 2 pkt 5 u.o.p.). Wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego 
(czy ruralistycznego) ma na celu zachowanie wartości krajobrazowych, widoko-
wych, lecz z punktu widzenia ochrony zabytków. Natomiast skutek w postaci 
ograniczeń prawnych w przekształcaniu krajobrazu kreuje również stany prawne 
korzystne z uwagi na ochronę przyrody. Miedzy innymi z tego względu można 
o takim wpisie mówić, że spełnia on funkcję nienazwanej formy ochrony przy-
rody. Nazwanymi w art. 6 u.o.p. formami ochrony przyrody są: parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekolo-
giczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 
i grzybów, a ponadto w drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być 
wyznaczane przygraniczne obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu 
ich wspólnej ochrony.

Należy zatem zadać pytanie, czy formy zaprojektowanej zieleni mogą podlegać 
ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Na 
tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, gdyż zgodnie z art. 
6 u.o.z. wiele takich i podobnych elementów przestrzeni miejskiej powiązanych 
z ochroną przyrody może stanowić przedmiot ochrony. Między innymi ochronie 
i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome będą-
ce w szczególności:
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a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakładami przemysłowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni [podkr. 

T.S.].
Wszystkie te wymienione wyżej elementy stanowią o walorach wizualno-hi-

storycznych przestrzeni miejskiej. Zresztą, problematyka ochrony „zabytkowej” 
przyrody w aktach normatywnych dotyczących ochrony zabytków ma swoje stałe 
miejsce od wielu lat. Zgodnie z art. 12 lit. g) Dekretu Rady Regencyjnej o opie-
ce nad zabytkami sztuki i kultury5, za zabytki nieruchome mogły być uznane 
m. in. ogrody ozdobne oraz aleje stare cmentarne i przydrożne; drzewa sędziwe 
i okazałe, otaczające zamczyska. Podobnie sprawy te regulowało Rozporządze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o opiece nad zabytkami6, w którym 
w art. 2 pkt 7 przyjęto, że za zabytki mogą być uznane ogrody ozdobne, oraz 
aleje cmentarne i przydrożne, drzewa sędziwe i okazałe i t. p. Zgodnie zaś z art. 
5 pkt 7 ustawy o ochronie dóbr kultury7, w aspekcie rzeczowym przedmiotem 
ochrony mogły być m. in. rzadkie okazy przyrody żywej lub martwej, jeżeli nie 
podlegały przepisom o ochronie przyrody, a ponadto (zgodnie z art. 5 pkt 12) 
krajobraz kulturowy w formie ustanawianych stref ochrony konserwatorskiej, 
rezerwatów i parków kulturowych.

Skoro państwo jest zaangażowane w działania policyjno-reglamentacyjne 
w tym zakresie, należy zastanowić się z jakiego powodu jest ono zainteresowane 
ochroną wyżej wskazanych elementów urbanistycznych, krótko rzecz ujmując, 
dlaczego państwo chroni również „miejskie” zabytki? Jaka wartość jest na tyle 
istotna, że w konfl ikcie o charakterze aksjologicznym własność może doznać 
ograniczeń w związku z uprawnieniami związanymi z wpisem do rejestru zabyt-
ków? Odpowiedzi należy szukać w umacnianiu tożsamości narodowej. Ochrona 
zabytków jest szczególnym wyrazem wskazanej w Preambule Konstytucji RP 
wdzięczności przodkom za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie 
Narodu i ogólnoludzkich wartościach. Wskazuje ona, że jesteśmy zobowiązani, 

5 Dekret Rady Regencyjnej o  opiece nad zabytkami sztuki i  kultury, Dz.Pr.P.  z  1918  r., 
Nr 16, poz. 36.

6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytka-
mi, Dz.U. z 1928 r., Nr 29, poz. 265.

7 Ustawa z  dnia 15 lutego 1962  r. o  ochronie dóbr kultury, tekst jedn. Dz.U.  z  1999  r., 
Nr 98, poz. 1150 ze zm.
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by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego 
dorobku. Zgodnie z jej art. 5 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nie-
naruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i oby-
watela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 
[podkr. T.S.]. Art. 6 Konstytucji RP nakłada z kolei obowiązek stwarzania wa-
runków upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źród-
łem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju, a także udzielania 
pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z na-
rodowym dziedzictwem kulturalnym8 [podkr. T.S.]. Ustawa zasadnicza określa 
ponadto w art. 73 m.in. zasadę wolności korzystania z dóbr kultury.

Badając zakres ograniczeń praw podmiotowych właściciela lub dysponenta 
zabytku należy zadać pytanie: co to jest ochrona zabytków? Odpowiedzi udziela 
treść art. 4 u.o.z.o.z. Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowa-
niu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:
1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych umożliwia-

jących trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków;
3. udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4. przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków 

za granicę;
5. kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6. uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz przy kształtowaniu środowiska [podkr. T.S.].

8 Zob. K.  Complak [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP 
z  1997 roku, J.  Boć. (red.), Wrocław 1998, s.  23 – „Artykuł 5 otwiera te dość liczne 
postanowienia Konstytucji, które zaliczane są do norm programowych. Postanowienia 
konstytucyjne o  charakterze programowym są normami prawnymi wyznaczającymi cele 
i  etapy działania państwa oraz środki ich realizacji. Można je odróżniać od norm ustawy 
zasadniczej zawierających podstawowe zasady (np. demokratycznego państwa prawnego), 
nakazy konstytucyjne (np. zapewnienie równouprawnienia kobiet i  mężczyzn) czy norm 
wymagających rozwinięcia w  ustawie np. prawa matek z  dziećmi (przed i  po urodzeniu) 
do szczególnej pomocy władz publicznych. Zwane są niekiedy przepisami o  odroczonym 
czy niebezpośrednim stosowaniu. Dotyczą bardziej nakazów ocennych niż nakazów po-
winnościowych. Nadają elastyczność porządkowi konstytucyjnemu, a  ich głównym adre-
satem jest parlament. Od organu ustawodawczego zależy tempo i narzędzia ich realizacji. 
Postanowienia programowe nie pozwalają obywatelom czy innym pojedynczym podmiotom 
na ich powoływanie się w  celu sądowego zapewnienia ich wykonania. Odzwierciedlają 
swoją treścią najczęściej oczekiwania, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych, ale nie for-
mułują praw podmiotowych. Wyrażają zwykle pojęcia niedookreślone lub częściowo nie-
określone”.
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Użycie w tej defi nicji zwrotu „w szczególności” oznacza katalog otwarty, a co 
za tym następuje, nie pozwala to właścicielowi zabytku czuć się zbyt bezpiecznie 
w kontaktach z administracją ochrony zabytków, gdyż kompetencje tejże admi-
nistracji nie zostały dookreślone we właściwy sposób, co rodzi możliwość ich 
nadużycia. W tej sytuacji faktycznej, która występuje obecnie, przesłanką uzasad-
niającą ingerencję administracji ochrony zabytków w zakres praw podmiotowych 
dysponenta zabytku (nie wyrażoną wprost) będą wszelkie działania stanowiące 
w świetle interesu społecznego istotne zagrożenie dla walorów ekspozycyjnych 
zabytku, samej substancji zabytkowej lub zachowania substancji zabytkowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z aktów prawnych określających prawne determinanty rozwoju mia-
sta jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jej normy na-
kazują uwzględniać ochronę zabytków w wielu przejawach prawnego działania 
administracji. Zgodnie z art. 18 u.p.z.p. ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 
uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zago-
spodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz 
i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwo-
ju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabu-
dowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustale-
niu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto stwierdza się, że w koncepcji, 
strategiach, analizach, planach i studiach w szczególności:
1. uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2. określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabyt-

ków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania 
zabytków do jak najlepszego stanu;

3. ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające 
opiekę” nad zabytkami.
Określając prawne determinanty dla studium, w art. 19 ust. 1 u.o.z.o.z. wska-

zuje, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia 
się, w szczególności ochronę:
1. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2. innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji za-

bytków;
3. parków kulturowych.
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Ponadto, zgodnie z ust. 1a w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 
uwzględnia się w szczególności: ochronę zabytków nieruchomych wpisanych 
do rejestru i  ich otoczenia; innych zabytków nieruchomych, znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków. W myśl ust. 2, w przypadku gdy gmina posiada 
gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się 
w studium i planie, o których mowa w ust. 1. Natomiast ust. 3 stanowi, iż w stu-
dium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy 
ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone 
ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znaj-
dujących się na tym obszarze zabytków.

Administracja ochrony zabytków bierze udział w licznych postępowaniach, 
w których w trybie wyrażenia opinii lub uzgodnienia, ukazuje swoją aprobatę dla 
działania innego rodzaju administracji. Zgodnie z art. 20 u.p.z.p., projekty i zmia-
ny planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga w art. 
11 aby po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
studium wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wystąpił m. in. o uzgodnienie 
projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustale-
niami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i z wojewodą w za-
kresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 
1 u.o.p.z.p. oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie 
studium do m. in. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podob-
nie, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania pla-
nu miejscowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o uzgodnie-
nie projektu planu m. in. z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
(art. 17 pkt 6 lit. b u.p.z.p.).

Uzgodnieniu podlegają również decyzje w sprawach ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Są one wydawane w uzgodnieniu m. in. z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów 
objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 u.o.z.o.z. oraz 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, a także dyrektorem właściwego urzędu 
morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego 
oraz morskich portów i przystani (art. 53 ust. 4 w zw. z art. 51 ust. 1 u.p.z.p.).
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Formami ochrony zabytków, wskazanymi w art. 7 u.o.z.o.z. są:
1. wpis do rejestru zabytków;
2. uznanie za pomnik historii;
3. utworzenie parku kulturowego;
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego [podkr. T.S.].
Rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków (art. 8 u.o.z.o.z.). Zabytkowy układ 
urbanistyczny wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy zauważyć, że do rejestru 
może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także 
nazwa geografi czna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpis do rejestru 
historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespo-
łu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru 
wchodzących w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych. Wpis 
zabytku nieruchomego (którym zgodnie z art. 6 u.o.z.o.z. jest również układ urba-
nistyczny) do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na 
wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie 
do rejestru tego zabytku, co w przypadku układu urbanistycznego może wzbu-
dzać wątpliwości, gdyż rzadko kiedy układ jako całość będzie stanowił jedną 
nieruchomość w rozumieniu k.c.9, która będzie posiadać własną księgę wieczystą. 
Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości. Na 
wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację o wpisie zabytku 
nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego, który potwierdza „zabyt-
kowość” danego fragmentu miasta będzie budzić konsekwencje prawne polega-
jące na konieczności uzyskiwania uprzedniej akceptacji administracji na szereg 
działań. Ograniczenia administracyjnoprawne w związku z wpisem wynikają 
głównie z art. 36 u.o.z.o.z.

Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru;
2. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

9 Zob.. Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2012  r., sygn. II OW 82/12, LEX 
nr 1252253.
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3. prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4. prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5. prowadzenie badań archeologicznych;
6. przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7. trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z narusze-

niem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znaj-
duje;

8. dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9. zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzysta-

nia z tego zabytku;
10. umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tab-

lic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11. podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia sub-

stancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
12. poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym za-

bytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektro-
nicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
Pozwolenia mogą określać warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub znisz-

czeniu zabytku.
W przypadku pozwoleń na „przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisa-

nego do rejestru, zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub spo-
sobu korzystania z tego zabytku, podejmowanie innych działań, które mogłyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do 
rejestru”, wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwole-
nia na podejmowanie tych działań, od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, 
niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. 
Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie wojewódzkie-
mu konserwatorowi zabytków. Zgodnie z art. 36 ust. 5-7 u.o.z.o.z., pozwolenia 
wydaje się na wniosek osoby fi zycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej 
tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa 
rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fi zycznej lub jednostki organi-
zacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczo-
nego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Pozwolenie na prowa-
dzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do 
rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych 
zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na 
wniosek osób fi zycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowa-
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dzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela 
lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań 
przepisy art. 30 ust. 1 i 2 u.o.z.o.z. stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 36 
ust. 8 u.o.z.o.z., uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia 
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach 
określonych przepisami Prawa budowlanego.

Przedmiot ochrony w układzie urbanistycznym 
wpisanym do rejestru zabytków

W art. 5 pkt 23 u.o.p. zdefi niowane zostały wartości krajobrazowe jako war-
tości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeź-
bę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub 
działalność człowieka. Na tym tle trzeba odnotować wzajemne oddziaływania 
regulacji dotyczących ochrony przyrody i ochrony zabytków, choć nie zawsze 
przedmiot ochrony został przez legislatora wystarczająco dookreślony. Obie te 
rzeczywistości mają czasem wspólną rzecz chronioną, choć określany z punktu 
widzenia różnych dyscyplin pozaprawnych oraz różnych przesłanek zastosowa-
nia ochrony prawnej. Jednym z przykładów takiego przenikania może być i to, 
że w ustawie o ochronie przyrody wartości krajobrazowe to również wartości 
kulturowe, a w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zab ytkami ochronie 
podlega również zaprojektowana „zabytkowa” zieleń. Biorąc pod uwagę fakt, że 
obie regulacje (u.o.p. i u.o.z.o.z.) znajdują się w tej samej gałęzi prawa – prawie 
administracyjnym, warto odnotować te systemowe powiązania, mogące stanowić 
pomoc w wykładni klauzul generalnych, zgodnie z zasadami niesprzeczności pra-
wa oraz racjonalnego prawodawcy. Należy zauważyć, że przedmiotem ochrony, nie 
wyrażonym ustawowo wprost, będzie wygląd układu urbanistycznego „będący 
dziełem człowieka lub związany z jego działalnością i stanowiący świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Ele-
menty podlegające ochronie, to głównie
– sieć ulic, placów, rynków,
– zabudowa, linia zabudowy, skala zabudowy,
– panorama, relacje przestrzenne, sylweta miasta,
– dominanty, akcenty,
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– zadrzewienie, zieleń,
– woda, system wodny,
– ukształtowanie terenu, krajobraz, układ gruntów, działek,
– warstwy archeologiczne.

A dodatkowo mogą być wymienione budowle lub zespoły architektoniczne 
lub ochrona według załączonego planu10.

Wyżej wskazane elementy ochrony mają mniejszy lub większy wpływ na kra-
jobraz urbanistyczny. Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobra-
zu miejskiego defi niuje ten krajobraz jako „obszar urbanistyczny rozumiany jako 
efekt nawarstwiania się na przestrzeni dziejów wartości kulturowych i przyrodni-
czych oraz występowania atrybutów, wykraczający poza pojęcie »historyczne cen-
trum« czy »zespół« postrzegany w szerszym kontekście miasta i uwzględniający 
jego położenie geografi czne (...) Ten szerszy kontekst obejmuje przede wszystkim 
topografi ę, geomorfologię, hydrologię i cechy przyrodnicze danego miejsca; jego 
zabudowę, zarówno historyczną, jak i współczesną; infrastrukturę podziemną 
i naziemną; otwarte przestrzenie i tereny zielone; formy użytkowania terenu 
i organizację przestrzenną; percepcję i relacje widokowe, a także wszystkie inne 
elementy struktury miejskiej. Obejmuje również działania i wartości społeczne 
i kulturowe, procesy ekonomiczne oraz niematerialny wymiar dziedzictwa jako 
wyznacznik różnorodności i tożsamości”11.

Wpis układu urbanistycznego do rejestru zabytków może prowadzić do po-
dejmowania czynności z zakresu nadzoru konserwatorskiego. Natomiast należy 
zauważyć, iż wobec właścicieli nieruchomości położonych w takim układzie, 
a niewpisanych indywidualnie do rejestru zabytków nie wszystkie środki nadzoru 
konserwatorskiego12 będą mogły być podejmowane i nie wszystkie obowiązki uzy-
skania wstępnej akceptacji administracji w formie pozwolenia13 wymagalne. Na-
leży zauważyć niespójność terminologiczną ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Z jednej strony defi niuje ona zabytkowy układ urbanistyczny jako 

10 Zob. H.  Landecka, Skuteczność ochrony prawnej zabytkowych układów urbanistycznych 
Lubelszczyzny. „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” 2002, T.  IV, 
s.  178-179. Przykładem na zastosowanie uznania administracyjnego w  oparciu o  pojęcia 
niedookreślone z  art. 36 ust. 1 pkt  1 i  11 u.o.z.o.z, stanowiącym o  zmianie wyglądu za-
bytku, w tym przypadku przez umiejscowienie stacji bazowej telefonii komórkowej w San-
domierzu, jest uzasadnienie wyroku NSA w  Warszawie z  dnia 18 grudnia 2012  r., sygn. 
II OSK 1441/11, LEX nr 1232718.

11 Rekomendacja UNESCO w  sprawie historycznego krajobrazu miejskiego. [w:] Rekomen-
dacja UNESCO w  sprawie historycznego krajobrazu miejskiego (2011). Warszawa 2013, 
s. 18.

12 Zob. u.o.z.o.z. art. 43 pkt 1-3; art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12, w zw. z art. 43 pkt 4; art. 44 
ust. 1 pkt 1, porównaj z  treścią art. 44 ust. 2 oraz art. 45 ust 1 pkt. 1; art. 44 ust. 1 pkt. 
2 i 3; art. 45 ust. 1 pkt. 2; art. 46 ust. 1; art. 49 ust. 1 por. ust. 2-4; art. 50 ust. 3 i 4.

13 Por. u.o.z., art. 36.
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zabytek nieruchomy, z drugiej strony kreuje sytuację prawną zabytku nierucho-
mego w sposób nie do końca kompatybilny z możliwościami prawnymi jakie ma 
administracja wobec wyglądu układu urbanistycznego. Biorąc pod uwagę istotę 
ochrony w układzie urbanistycznym, normy policyjno-administracyjne mogą stać 
się nieproporcjonalnym ograniczeniem w świetle przedmiotu ochrony, jak i nie-
wykonalnym de facto prawem, które trudno wykonać w sytuacji takiego rodzaju 
zabytku nieruchomego, jakim jest układ urbanistyczny. Przykładem jest wyrok 
NSA z dnia 8 stycznia 2008 r. dotyczący wykładni art. 36 ust 1 pkt 10 u.o.z.o.z. 
Zgodnie z tym przepisem, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wymaga „umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, 
tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1” (u.o.z., wyjątek doty-
czy umieszczania przez starostę, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego, 
że zabytek podlega ochronie). „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie ma 
zastosowania do wszystkich budynków znajdujących się na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny, niezależnie od tego 
czy są one odrębnie wpisane do rejestru zabytków. Po pierwsze przepis ten, jako 
zawierający ograniczenia wykonywania prawa własności, nie może być wykłada-
ny rozszerzająco. Po drugie zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami wpisanie do rejestru historycznego układu urbanistycz-
nego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących 
w skład tego układu zabytków nieruchomych. Po trzecie użyte w nim sformu-
łowanie »umieszczanie na zabytku« powiązane z wyczerpująco wyliczonymi 
przedmiotami (urządzenia techniczne, tablice, reklamy i napisy) wskazuje na 
jego zastosowanie do zabytków, na których ze względu na ich charakter można 
wymienione przedmioty umieścić, a nie do zabytków, będących historycznymi 
układami urbanistycznymi, czyli, jak wynika to z art. 3 pkt 12 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, przestrzennymi założeniami miejskimi, 
zawierającymi zespoły budowlane i pojedyncze budynki rozmieszczone w ukła-
dzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych”14.

Inaczej w ocenie NSA wygląda stosowanie art. 36 ust. 1 pkt 11 u.o.z.o.z. 
w odniesieniu do reklam wielkogabarytowych. „Zgodnie z tym przepisem po-
zwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych 
działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 
zabytku wpisanego do rejestru. W ocenie Sądu pierwszej instancji, jak wynika 
z uzasadnienia zaskarżonego wyroku, takim innym działaniem mogącym prowa-

14 Wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 8 stycznia 2008  r., sygn. II OSK 1808/06, LEX 
nr 456293.
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dzić do zmiany wyglądu zabytku, którym jest historyczny zespół urbanistyczny 
Starego Miasta w W., było umieszczenie na jego terenie wielkogabarytowej rekla-
my. Przy stosowaniu art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami nie wchodziło zatem w grę zagadnienie występujące przy stoso-
waniu art. 36 ust. 1 pkt 10 tej ustawy. Uwzględnienie przez Sąd pierwszej in-
stancji, iż w sprawie chodzi nie o każdą reklamę, tylko o szczególny jej rodzaj, 
mianowicie reklamę wielkogabarytową, mogło uzasadniać zastosowanie art. 36 
ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami w ustalonym stanie faktycznym, gdzie taką reklamę umieszczono na 
terenie historycznego zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. 
W okolicznościach faktycznych sprawy zasadne bowiem mogło być twierdzenie 
Sądu pierwszej instancji, że taka szczególna reklama wpływa na wygląd tego 
rodzaju zabytku”15.

Zasada proporcjonalności w ingerencji administracji ma wymiar prawny16. 
Jest zasadą wskazaną w ustawie zasadniczej. Ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko 
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Ponadto, Konstytucja RP 
wskazuje na tę zasadę również przy reglamentacji działalności gospodarczej, 
w art. 22, w którym stanowi, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej 
jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 
publiczny. Natomiast zasada ta dotyczy również innych dziedzin ingerencji ad-
ministracji. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie 
nakazuje – stanowi art. 31 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP. Obowiązki podmiotu pod-
porządkowanego w stosunku administracyjno-prawnym muszą być jednoznacz-
nie określone, a sytuacja kreowana wpisem układu urbanistycznego do rejestru 
zabytków w wielu wypadkach nie jest jednoznaczna, co na wyżej wskazanych 
fragmentach uzasadnienia wyroku NSA widać. Z tego też powodu stosowanie 
policji administracyjnej w sytuacji prawnej wpisu układu urbanistycznego do 
rejestru zabytków jest trudne i wymaga wysokiego stopnia profesjonalizmu od 
pracownika administracji, gdyż w tym wypadku łatwo o wyjście poza prawo. 
Należy zgodzić się z D. R. Kijowskim, iż „zastosowanie techniki prawa opartej 

15 Tamże.
16 Zob. wyrok TK z  dnia 13 marca 2007  r., sygn. K 8/07, LEX nr  257767. Szerzej o  zasa-

dzie proporcjonalności w ochronie zabytków: T. Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie zabyt-
ków. Lublin 2013, s. 58 i nast.
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na pozwoleniach powinno być uzależnione od pozytywnej oceny jej określoności 
i współmierności”17.

Istotnym uzupełnieniem uprawnień jest umocowanie wojewódzkiego konser-
watora zabytków jako: podmiotu na prawach strony w postępowaniu administra-
cyjnym i cywilnym, oskarżyciela – posiłkowego w postępowaniu karnym, publicz-
nego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia18. Zatem nie dość, że posiada 
on szereg kompetencji policyjno-administracyjnych, to ponadto jest umocowany 
w innych postępowaniach. Składa się to na bardzo rozbudowaną sytuację prawną 
tego organu administracji publicznej i umożliwia podejmowanie szerokiego zakre-
su czynności w zakresie faktycznej ochrony zabytków. Należy również nadmienić, 
iż cytowana wyżej ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera 
również w rozdziale 11 sankcje karne, a także sankcje realizowane w oparciu 
o przepisy dotyczące postępowania w sprawach o wykroczenia19. W kontekście 
omawiania skuteczności uprawnień policyjno-administracyjnych należy zwrócić 
uwagę, iż wzmacniają one skuteczność stosowania przymusu administracyjnego. 
Jako przykład niech posłuży art. 117 u.o.z.o.z., wskazujący iż kto bez pozwolenia 
albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restaura-
torskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo ba-
dania archeologiczne, podlega karze grzywny. Całość unormowań związanych 
z czynnościami policyjno-administracyjnymi określonymi w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami jest przykładem aktu normatywnego, w którym 
elementy prawne dotyczące skuteczności działania administracji zostały, choć 
w różnym stopniu, zachowane, włącznie z przymusem wyrażającym się nawet 
sankcjami nie tylko administracyjnymi, ale też karnymi, lecz w znacznej części 
niewykonalne dla ochrony zabytkowego układu urbanistycznego z uwagi na istotę 
przedmiotu ochrony oraz konstytucyjną zasadę proporcjonalności.

Zakończenie

Na koniec warto wspomnieć, iż prawo przeważnie nie jest sztywną instruk-
cją obsługi jakiegoś zagadnienia i nie eliminuje sytuacji wątpliwych, które będą 

17 D.R.  Kijowski, Pozwolenia w  administracji publicznej. Białystok 2000, s.  237-238; por. 
T. Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie..., s. 59-60.

18 Zob. u.o.z., art.  95, uprawnienia te przysługują również ministrowi właściwemu do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

19 Zob. art. 120, u.o.z.o.z.
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musiały być rozpatrywane indywidualnie. W sytuacji pozwoleń wydawanych na 
podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków istnieją przypadki genero-
wania luzu decyzyjnego przez błędy legislacyjne. Natomiast obok nich istnieje, 
jak na wyżej wskazanych przykładach widać, wiele innych, zamierzonych przez 
ustawodawcę stanów prawnych, w których luz decyzyjny i oceny pozaprawne 
będą wpisane w swoiste cechy opisywanej regulacji. Wymaga to od pracowni-
ków administracji wysokiego stopnia profesjonalizmu w dokonywaniu wykładni.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić szeroki zakres oddzia-
ływania regulacji wykraczającej poza jedną ustawę. Skutki stosowania ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody 
prowadzą do wniosku, że realizacja ochrony zabytków w układzie urbanistycz-
nym wpisanym do rejestru zabytków często będzie prowadzić w rezultacie rów-
nież do ochrony przyrody. Natomiast ochrona przyrody wynikająca z ochrony 
walorów krajobrazowych, zachowania wartości kulturowych, może wspomagać 
ochronę zabytkowego układu urbanistycznego lub ruralistycznego. Najważniej-
szymi wadami prawa ochrony zabytków, szczególnie widocznym przy próbie 
systemowego podejścia do sytuacji prawnej kreowanej przez wpis do rejestru 
zabytków układu urbanistycznego, jest niedookreślony zakres ograniczenia praw 
podmiotowych posiadaczy zabytków wynikający m. in. z traktowania przez usta-
wodawcę układu urbanistycznego jak zabytku nieruchomego, nie odróżniając 
wyraźnie skutków takiego wpisu od wpisu indywidualnej nieruchomości, co 
może wprowadzać w błąd20.

Streszcz enie

Celem artykułu jest ukazanie normatywnego wpływu, jaki wywiera wpis do 
rejestru zabytków układu urbanistycznego na ochronę przyrody. Ukazuje ogra-
niczenie realizacji praw właściciela nieruchomości, gdy obiekt ten położony jest 
w granicach tego wpisu. Artykuł ukazuje wybrany zakresu wzajemnego wpływu 
regulacji ochrony przyrody oraz ochrony zabytków. Wyważanie zakresu obo-
wiązków w ochronie zabytków pomiędzy obywatelem a państwem jest sprawą 
trudną. W świetle konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej nakłada-
nie na posiadacza zabytku obowiązków nie może oznaczać nałożenia ciężarów 
publicznych będących ukrytą formą wywłaszczenia lub zniechęcania do opieki 
nad zabytkami. Zgodnie z art. 5. Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska m. in. 
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 

20 Por. wyrok NSA w  Warszawie z  dnia 8 stycznia 2008  r., sygn. II OSK 1808/06, LEX 
nr 456293.
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zasadą zrównoważonego rozwoju. O tym, czy obecne normy prawne pozwala-
ją skutecznie chronić przyrodę przy użyciu wpisu do rejestru zabytków układu 
urbanistycznego, traktuje niniejszy artykuł.

Summary

The purpose of this article is to present normative infl uence of the entry of an ur-
ban environment in the Register of Historical Monuments on environment protection. 
It demonstrates limitations as regards exercising the rights by the owner of a property 
located within the area covered by this entry. This article shows infl uence between na-
ture protection and heritage protection, in selected area. Balancing the scope of obliga-
tions in historical monuments protection between a citizen and the state is diffi  cult. In 
the light of the constitutional rule of social justice imposing obligations on an owner of 
a historical object cannot mean imposing public burden which is a concealed form of 
dispossession of historical objects or discouragement from their preservation.Pursuant 
to Article 5 of the Constitution of the Republic of Poland, the Republic of Poland, in-
ter alia, “safeguard the national heritage and shall ensure the protection of the natural 
environment pursuant to the principles of sustainable development.” This article dis-
cusses whether present legal principles make nature protection possible to eff ectively 
put this assumption into practice using the entering an urban layout in the Register of 
Historical Monuments.

Słowa kluczowe: ochrona zabytków, ochrona przyrody, wpis do rejestru zabytków 
układu urbanistycznego.

Key words: heritage protection, environment protection, introducing an urban en-
vironment to the Register of Historical Monuments.
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Ograniczenie wolności działalności 
gospodarczej prowadzonej 

z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii ze względu 

na prawną ochronę krajobrazu

LIMITATION OF FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY CONDUCTED 
WITH THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES DUE TO THE 

LEGAL PROTECTION OF THE LANDSCAPE

Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych wiąże się 
często z ograniczeniami wprowadzanymi dla przedsiębiorców. Ograniczenia te 
zwykle mają także związek z ochroną krajobrazu. Z uwagi na fakt, że ustawo-
dawca włoski traktuje krajobraz jako element środowiska, ochrona krajobrazu 
wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących środowiska jako 
całości1. Nie ulega więc wątpliwości, że krajobraz jest elementem środowiska 
i może stać się powodem restrykcyjnych ograniczeń w zakresie prowadzenia 
inwestycji np. na obszarach o znaczeniu wspólnotowym i obszarach specjalnej 
ochrony czy obszarach Natura 2000.

Należy zwrócić uwagę, że prawodawca włoski stanowi o ochronie krajobrazu 
w Konstytucji Republiki Włoskiej2. W art. 9 tego aktu prawodawca stanowi, że 

* DR KAROLINA SZUMA – radca prawny
1 Zob. A.  M., Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, “Rivista Giuridica 

dell’Edilizia” 1967, nr 1, s. 70.
2 Konstytucja została uchwalona dnia 22 grudnia 1947  r., w  dniu 27 grudnia 1947  r. zo-

stała ogłoszona w Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica Italiana – G. U. nr 298. Konstytucja 
weszła w życie w dniu 1 stycznia 1948 r.
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Republika Włoska chroni krajobraz3, narodowe dziedzictwo historyczne i arty-
styczne. Wszystkie akty niższej rangi muszą być zgodne z normami konstytu-
cyjnymi4 oraz muszą być podporządkowane ich założeniom.

W doktrynie włoskiej wskazuje się, że istotną kwestią związaną z ochroną kra-
jobrazu jest zabezpieczenie terenów w aktach planowania przestrzennego, w tym 
również w codziennej praktyce realizacji tych aktów. Konieczne jest znalezienie 
rozwiązań ochrony i kształtowania krajobrazu, tak by działalność gospodarcza 
nie powodowała powstawania sytuacji konfl iktowych, w których z jednej strony 
mamy do czynienia z interesem społecznym związanym z ochroną krajobrazu, 
a z drugiej strony z nieprzemyślanymi inwestycjami ingerującymi w krajobraz5.

Najważniejszym założeniem jest dbałość o kształtowanie środowiska w spo-
sób planowy, a nie żywiołowy. W ten sposób kształtowanie się krajobrazu jawi 
się jako wypadkowa wielu działań pojedynczych podmiotów prywatnych i więk-
szych przedsiębiorców. Działania te powinny być skoordynowane i muszą stano-
wić wymierny rezultat uczestników procesu kształtowania walorów środowiska, 
w tym krajobrazu. Niezbędna jest kompleksowość działania. Stąd zamierzenia 
prawodawcy unijnego w połączeniu z założeniami prawa międzynarodowego 
i krajowego stanowią zwarty system pozwalający na całościowe a nie selektywne 
spojrzenie na problem ochrony walorów krajobrazowych. Efektem tego jest ko-
nieczność takiego kształtowania elementów środowiska, by harmonizowały one 
z działalnością człowieka, co podkreślają także przedstawiciele doktryny polskiej6.

Istnieją obecnie światowe tendencje związane z wykorzystaniem energii od-
nawialnej. Rozwój energetyki odnawialnej nakłada na państwa członkowskie UE 
obowiązki m.in. osiągnięcia określonego procentowego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie powinny zagwarantować skuteczne me-
chanizmy pozwalające na realizację inwestycji z wykorzystaniem energii odna-
wialnej. Mechanizmy te powinny być zgodne ze wskazaniami prawa unijnego, 
przede wszystkim powinny sprostać wymaganiom ochrony środowiska, zwłaszcza 

3 Na temat pojęcia „krajobraz” oraz różnych możliwości jego rozumienia i  ochrony zob. 
R.  Gambino, Maniere di intendere il paesaggio, [w:] Interpretazioni di paesaggio, A.  Cle-
menti (red.), Rzym 2002.

4 Zob. F. Merusi, Commento all’art. 9, [w:] Commentario della Costituzione, G. Branca (red.), 
Bolonia 1975.

5 Zob. A. Predieri, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Mediolan 1969, s. 124.
6 Zob. A.  Ciborowski, Polityka kształtowania środowiska, Warszawa 1981, s.  20. Autor 

wskazuje na szczególnie złożone potrzeby człowieka żyjącego w  środowisku i  na zagroże-
nia m.in. walorów kulturowych i estetycznych powstałe w związku z działalnością człowie-
ka. Stąd konieczne jest wysunięcie postulatów ochrony wszystkich elementów środowiska. 
Przy czym standard tej ochrony powinien obejmować możliwie szerokie obszary, ponieważ 
środowiska, w  tym krajobrazu nie można zamknąć w  granicach jednego miasta czy pań-
stwa – por. W. Brzeziński, Ochrona prawna biologicznego środowiska człowieka, Warszawa 
1971, s. 69. Ważne jest zatem planowanie strukturalne.
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w wymiarze lokalnym7. Takie założenia wiążą się nierozerwalnie z ograniczeniami 
na rzecz ochrony środowiska, w tym krajobrazu nakładanymi na podmioty zain-
teresowane wykorzystaniem energii odnawialnej, ponieważ inwestycje związane 
z wykorzystaniem takiej energii wiążą się z ingerencją w krajobraz.

Przedmiotem opracowania będzie analiza możliwości lokalizacji elektrowni 
wiatrowej i związanych z tym ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej 
ze względu na ochronę walorów krajobrazowych we Włoszech w kontekście 
prawa unijnego.

W pierwszej kolejności przytoczone będą najważniejsze regulacje prawa unij-
nego i krajowego w zakresie prowadzenia działalności z wykorzystaniem energii 
odnawialnej. Analizie zostaną również poddane możliwości różnej interpretacji 
przepisów w kontekście prowadzenia działalności z wykorzystaniem turbin wia-
trowych i ograniczeń jej prowadzenia z powodu ochrony krajobrazu.

Ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej należy doszukiwać się 
w pierwszej kolejności w unijnym prawie pierwotnym. Stanowisko w tym ob-
szarze zajął prawodawca unijny, który w pierwszej kolejności nakazuje chronić 
środowisko (gdzie poziom ochrony ma być wysoki z uwzględnieniem różno-
rodności poszczególnych regionów UE) i człowieka, racjonalnie wykorzystywać 
zasoby naturalne i promować środki zmierzające do rozwiązywania problemów 
środowiskowych. W art. 191 t.f.u.e. (dawniej art. 174 t.w.e.) prawodawca unij-
ny postanowił, że polityka UE w dziedzinie środowiska przyczynia się m.in. do 
zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz ostrożnego 
i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych czy promowania na płasz-
czyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regional-
nych lub światowych problemów środowiska naturalnego. Ponadto polityka UE 
w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględ-
nieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie 
ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody 
w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

Po pierwsze zaznaczyć należy, że powyższa regulacja odnosi się do środowi-
ska jako całości, a więc również do krajobrazu.

Po drugie ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, które 
w sposób rozsądny i przemyślany podchodzi do zużywania źródeł nieodnawial-
nych jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszą-

7 Zob. J.  Szuma, Uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w  Polsce, [w:] 
Prawo ochrony środowiska a  wolność gospodarcza, M.  Górski (red.), Łódź-Poznań 2011, 
s. 359 i nast.
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cym wymierne efekty ekologiczne, uwzględniającym potrzeby przyszłych pokoleń, 
a więc mającym na względzie ograniczoną ilość tych zasobów8.

Z kolei promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierza-
jących do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska 
naturalnego oznacza, że prawodawca unijny celowo nie wymienił chociażby jed-
nego problemu regionalnego czy światowego w dziedzinie środowiska ani też nie 
wskazał środków zmierzających do rozwiązywania tych problemów. Zatem w jego 
zamyśle tkwiło dwojakie ujęcie problematyki promowania środków zwalczają-
cych problemy regionalne i światowe w dziedzinie szeroko pojętego środowiska. 
W tym kontekście środki harmonizujące odpowiadające wymogom w dziedzinie 
ochrony środowiska obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę zabez-
pieczającą, która pozwala Państwom Członkowskim na podejmowanie, z poza-
gospodarczych względów związanych ze środowiskiem naturalnym, środków 
tymczasowych, podlegających unijnej procedurze kontrolnej.

Prawodawca wspomina o zasadzie ostrożności9. Zgodnie z jej założeniami, 
możliwe jest podjęcie działań jedynie w sytuacjach, o których nie można powie-
dzieć, że powodują zagrożenie dla środowiska naturalnego albo które pomimo 
ich podjęcia spowodują po jakimś czasie negatywne skutki w środowisku10. Te 
negatywne skutki odnosić się mogą nie tylko do spowodowania zanieczyszczeń, 
ale również prowadzić mogą do nieodwracalnej zmiany krajobrazu. Tak więc od-
wołanie się do tej zasady jako podstawy funkcjonowania polityki unijnej w dzie-
dzinie środowiska oznacza dbałość prawodawcy unijnego o interesy wszystkich 
państw członkowskich w zakresie ochrony poszczególnych elementów środowi-
ska, w tym krajobrazu. Zasada ta była stosowana wielokrotnie przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE11.

Osiągnięcie celu ochrony środowiska opiera się także na zasadzie prewencji 
określanej jako stosowanie działań zapobiegawczych. Zasada ta nakazuje zapo-
biegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko każdemu, kto zamierza pod-
jąć działania mogące negatywnie na nie oddziaływać. Stanowi ona, że najlepsza 
polityka w zakresie ochrony środowiska polega na zapobieganiu uciążliwości, 
a nie na późniejszym próbom przeciwdziałania ich skutkom. Chodzi bowiem 

8 Zob. B.  Pozzo, Le Politiche Energetiche Comuniatrie. Un’analisi degli incentivi allo svi-
luppo delle fonti rinnovabili, Mediolan 2009, s.  11; A.  Checchi, La politica energetica 
dell’Unione europea. Contributi di Istituti di ricerca specializzati, Senato della Repubblica, 
Rzym 2009, nr 109, s. 3 i nast.

9 Zasada ta ujmowana jest często jako zasada przezorności – precautionary principle.
10 Por. L.  Krämer, EC environmental law, London 2003, s.  22 i  nast. W  publikacji Autor 

podkreśla, że zgodnie z  tą zasadą podjęcie działań jest usprawiedliwione tylko wtedy, gdy 
brak jest jednoznacznych ocen naukowych odnośnie przyczyn powodujących określone za-
grożenie i  jego skutki.

11 Zob. wyrok ETS z dnia 5 maja 1998 r., sygn. C-157/96, ECR 1998/6/I-2211; wyrok ETS 
z dnia 5 maja 1998 r., sygn. 180/96, ECR 1998/6/I-2265.
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o takie prowadzenie przedsięwzięć, które nie będą destruktywnie oddziaływać 
na środowisko, w tym na krajobraz.

Omówienie zasad polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska miało na 
celu nakreślenie zamierzeń, które UE chce osiągnąć, a które to zamierzenia nie 
zawsze wyrażone są w sposób bezpośredni i tylko dogłębna analiza treści źró-
deł prawa pierwotnego i wtórnego pozwala na rozpoznanie podstawowych celów 
ochrony środowiska, w tym krajobrazu.

Nie bez znaczenia jest też art. 192 t.f.u.e. (dawniej art. 175 t.w.e.), który sta-
nowi, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Ko-
mitetem Regionów, decydują o działaniu służącym osiągnięciu celów określonych 
w artykule 191, które ma być podjęte przez Unię.

Tryb tej procedury umożliwia wzięcie pod uwagę różnych informacji płyną-
cych z konsultacji z wymienionymi powyżej Komitetami i zapewnia w ten sposób 
najefektywniejsze wprowadzenie w życie założeń dotyczących ochrony środowi-
ska rozumianego jako całość.

Ponadto nie może umknąć analizie art. 193 t.f.u.e. (dawniej art. 176 t.w.e.), 
który stanowi, że środki ochronne przyjęte na podstawie artykułu 192 nie sta-
nowią przeszkody dla państwa członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawia-
niu bardziej rygorystycznych środków ochronnych. Środki te muszą być zgodne 
z traktatami. Są one notyfi kowane Komisji.

Państwa członkowskie mają możliwość stosowania bardziej rygorystycznych 
środków ochronnych, jako instrumentów służących ochronie środowiska, niż te, 
które obowiązują w danym zakresie w prawie unijnym.

Wreszcie na podstawie art. 194 ust. 1 t.f.u.e. w ramach ustanawiania lub 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zacho-
wania i poprawy stanu środowiska polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na 
celu, w duchu solidarności między państwami członkowskimi:
a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii;
b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii;
c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również 

rozwoju nowych i odnawialnych form energii;
d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

Należy podkreślić, że przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem energii 
odnawialnej bardzo często powodują liczne trudności, które napotykają przed-
siębiorcy. Te trudności często wynikają z innego postrzegania ładu przestrzenne-
go, który tworzy krajobraz z jednej strony przez przedsiębiorcę, z drugiej przez 
społeczność lokalną. Ta ostania postrzega często inwestycje z wykorzystaniem 
energii odnawialnej jako uciążliwe, powodujące pogorszenie jakości życia. Szkod-
liwość inwestycji tego rodzaju wiąże się m.in. z pogorszeniem walorów krajo-
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brazu. Faktem jest, że inwestycje ingerujące w krajobraz muszą powstać, jeśli 
nie w jednym miejscu, to w innym. Jednakże praktycznie zawsze z inwestycja-
mi z wykorzystaniem energii odnawialnej wiążą się konfl ikty, w których dobro 
społeczności ściera się z dobrem ogółu. W efekcie konkretna społeczność lo-
kalna ponosi konsekwencje realizacji inwestycji celu publicznego. Z obserwacji 
konkretnych inwestycji, jak również z analizy literatury wynika, że najbardziej 
istotnym czynnikiem, którego wystąpienie prowadzi do protestów społecznych, 
jest ingerencja zlokalizowanych farm wiatrowych w krajobraz. Im większy jest 
zakres spodziewanych zmian w krajobrazie, wywołany budową farm wiatrowych, 
tym trudniejsza akceptacja tego źródła energii przez społeczeństwo12.

Stąd prawodawca unijny wykorzystując źródła wtórnego prawa unijnego 
skonstruował instrumenty i zasady, którymi należy się kierować w trakcie plano-
wania inwestycji, tak by ta ostatnia była przyjazna środowisku, zgodna z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, opłacalna ekonomicznie i akceptowana w społeczno-
ści lokalnej, w której ta inwestycja ma powstać13.

W tym kontekście należy przeanalizować wytyczne, które zawarł prawodawca 
unijny w dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych, a także w dyrektywie 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa i dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i fl ory.

Natomiast art. 13 dyrektywy 2009/28/WE stanowi, że państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certy-
fi kacji i licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających 
energię elektryczną były proporcjonalne i niezbędne, a także pastwa te powinny 
dążyć do usprawnienia i przyspieszenia procedur administracyjnych na odpo-
wiednim poziomie administracyjnym; obiektywności, przejrzystości, proporcjo-
nalności i niedyskryminacyjnego charakteru zasad autoryzacji.

Wskazać też należy na art. 2 dyrektywy ptasiej, który stanowi, że państwa 
członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zachowania populacji 
gatunków określonych w art. 1 na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do 
tego poziomu. Z dyrektywy tej wynika również, że państwa członkowskie podej-
mują wszelkie niezbędne środki w celu ochrony, zachowania lub przywrócenia 
wystarczającej różnorodności i obszaru naturalnych siedlisk wszystkich gatunków 
ptactwa, występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium 

12 Por. H.  Wojciechowski, Elektrownie wiatrowe, Część IV – Konfl ikty społeczne związane 
z  lokalizacją farm wiatrowych – syndrom NIMBY, „Zielona Planeta” 2012, nr 4, s. 8.

13 Zob. D.  De Girolamo, Imposizione IMU e impianti eolici, [w:] Energia, Fiscalità, Incentivi 
Agevolazioni, G. Bonardi, C. Patrignani (red.), Milanofi ori Assago 2013, s. 111.
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państw członkowskich (art. 3 ust. 1 dyrektywy ptasiej). Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. 
a dyrektywy ptasiej ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk obejmują przede wszystkim stworzenie obszarów ochrony.

Artykuł 4 ust. 1 i 2 dyrektywy ptasiej nakłada na państwa członkowskie obo-
wiązek klasyfi kacji obszarów, które spełniają kryteria ornitologiczne ustanowione 
w tych przepisach, jako obszarów specjalnej ochrony. Dodatkowo z art. 14 tego 
aktu przewiduje, że państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygory-
styczne środki ochronne niż te przewidziane w niniejszej dyrektywie.

Z kolei art. 3 ust. 1 dyrektywy siedliskowej przewiduje stworzenie spójnej 
europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów ochrony pod nazwą „Natu-
ra 2000”, obejmującej również obszary specjalnej ochrony sklasyfi kowane przez 
państwa członkowskie na podstawie przepisów dyrektywy ptasiej. Obowiązkiem 
państw członkowskich jest podejmowanie odpowiednich działań w celu unik-
nięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodni-
czych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, 
dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć 
znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy (art. 6 ust. 2-4 dyrektywy 
siedliskowej).

Dodatkowo, każde przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane 
lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny 
sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami 
lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego 
terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. Wyrażenie zgody na to przed-
sięwzięcie następuje dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzyst-
nie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego 
społeczeństwa. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz 
braku rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowa-
ne z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, 
państwo członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do za-
pewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000.

W prawodawstwie włoskim zasadnicze znaczenie w kwestii ochrony krajo-
brazu w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej ma Dekret Ministra 
ds. środowiska i ochrony obszarów lądowych i morskich z dnia 17 października 
2007 r. w sprawie jednolitych minimalnych kryteriów odnoszących się do okre-
ślenia środków ochronnych na specjalnych obszarach ochrony (SOO) i obszarach 
specjalnej ochrony (OSO)14.

14 G.U. z dnia 6 listopada 2007 r., nr 258; powoływany dalej jako: dekret ministra.
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W kontekście budowy elektrowni wiatrowych, art. 5 ust. 1 dekretu ministra 
stanowi, że regiony i prowincje autonomiczne muszą ustanowić w odniesieniu do 
OSO ograniczenia polegające m.in. zakazie budowania nowych turbin wiatrowych 
od dnia wejścia w życie dekretu ministra. Należy oceniać skutki przedsięwzię-
cia pod kątem biologicznych cyklów gatunków, ze względu na które wyznaczono 
obszar, po zasięgnięciu opinii Krajowego instytutu ds. dzikich zwierząt. Zakaz 
nie obejmuje prac modernizacyjnych i turbin przeznaczonych na własny użytek 
o łącznej mocy niższej niż 20 kW.

Z kolei art. 2 ustawy regionu Apulia nr 31 z dnia 21 października 2008 r. 
w sprawie przepisów dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
mających na celu zmniejszenie szkodliwych immisji i odnoszących się do śro-
dowiska15 stanowi, że zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych nieprzeznaczo-
nych do własnego użytku na obszarach stanowiących część sieci ekologicznej 
Natura 2000.

W praktyce we Włoszech możliwość uzyskania zezwolenia na utworzenie 
farmy wiatrowej nieprzeznaczonej dla własnego użytku na obszarze parku naro-
dowego będącego obszarem chronionym zaklasyfi kowanym jako obszar o zna-
czeniu wspólnotowym oraz jako obszar specjalnej ochrony należących do sieci 
ekologicznej Natura 2000 jest znacznie utrudniona. Jeżeli chodzi o lokalizację 
turbin wiatrowych, obszary o znaczeniu wspólnotowym i obszary specjalnej ochro-
ny zaliczane do obszarów Natura 2000 uznane są we Włoszech za całkowicie 
niedopuszczone do inwestycji farm wiatrowych na cele komercyjne, również ze 
względów ochrony krajobrazu16.

Należy zaznaczyć, że kontrowersje w zakresie ochrony krajobrazu na obsza-
rze parku narodowego będącego obszarem chronionym zaklasyfi kowanym jako 
obszar o znaczeniu wspólnotowym oraz jako obszar specjalnej ochrony należą-
cych do sieci ekologicznej Natura 2000 odnoszą się, w kontekście powołanych 
wcześniej przepisów, tylko do lokalizacji inwestycji polegających na posadowie-
niu turbin wiatrowych. Są to bowiem inwestycje, których lokalizacja istotnie 
przyczynia się do degradacji krajobrazu. Nadto budzą one liczne kontrowersje 
i sprzeciw społeczności lokalnych w zakresie miejsca ich powstania. W szczegól-
ności, z przytoczonych przepisów włoskich wynika, że ograniczenia nie są objęte 
restrykcjami w zakresie utworzenia farmy wiatrowej przeznaczonej dla własnego 
użytku i to na obszarze parku narodowego będącego obszarem chronionym za-

15 Zob. Bollettino Uffi  ciale della Regione Puglia nr 167 z dnia 24 października 2008 r.
16 Art. 1 ust. 1226 ustawy nr 296 z dnia 27 grudnia 2006  r. w  związku z  art. 5 ust. 1 de-

kretu ministra ds. środowiska i  ochrony obszarów lądowych i  morskich z  dnia 17 paź-
dziernika 2007  r. i  z  art. 2 ust. 6 ustawy regionu Apulia nr  31 z  dnia 21 października 
2008  r. w  sprawie przepisów dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
mających na celu zmniejszenie szkodliwych immisji i odnoszących się do środowiska.
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klasyfi kowanym jako obszar o znaczeniu wspólnotowym oraz jako obszar spe-
cjalnej ochrony należących do sieci ekologicznej Natura 2000.

Włoskie przepisy krajowe, na przykładzie regionu Apulia, wprowadzają za-
tem zakazy, które uzasadnić można kierowaniem się przez prawodawcę wło-
skiego zasadą zrównoważonego rozwoju. Regulacje włoskie prezentują również 
podejście racjonalnego wdrożenia ogólnych postanowień Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej. Odwołują się one do krajobrazu jako komponentu środowiska, 
który przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych oraz że jest on podstawowym 
komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczy-
niając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości oraz który 
jest ważną częścią jakości życia ludzi zamieszkujących wszędzie: w obszarach 
miejskich i na wsi, na obszarach zdegradowanych, jak również w obszarach o wy-
sokiej jakości, na obszarach uznawanych jako charakteryzujące się wyjątkowym 
pięknem, jak i w obszarach pospolitych.

Ponadto prawodawca włoski mając na uwadze regulację Konwencji, że coraz 
to nowe wydarzenia w rolnictwie, leśnictwie, technikach produkcji przemysłowej 
i wydobywczej, jak również w planowaniu regionalnym i miejskim, w transporcie, 
infrastrukturze, w turystyce i rekreacji oraz – na poziomie bardziej ogólnym – że 
zmiany w gospodarce światowej, w wielu przypadkach przyspieszają przekształ-
canie krajobrazów, uwzględnił te postulaty i na poziomie krajowym wprowadził 
zakazy inwestycji chroniące krajobraz. Zakazy te mają charakter ograniczony, 
ponieważ obejmują restrykcje w zakresie inwestycji turbin wiatrowych na cele 
komercyjne, a nie dotyczą lokalizacji turbin przeznaczonych na potrzeby własne.

Rozwiązania przyjęte przez prawodawcę włoskiego dodatkowo są uszcze-
gółowione w przepisach ustaw regionalnych. Prawodawca włoski na poziomie 
krajowym wskazuje tylko, że regiony i prowincje autonomiczne muszą ustanowić 
w odniesieniu do OSO ograniczenia polegające m.in. na zakazie lokalizacji tur-
bin wiatrowych na cele komercyjne czy też uwzględniać w procesie planowania 
przestrzennego walory krajobrazowe terenów, w tym cenne walory krajobrazu, 
ze względu na które utworzono OSO.

Jednakże biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej przepisy prawa unijnego, 
tj. art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, który stanowi, że każde przedsięwzięcie, 
które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania tere-
nu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak 
i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. 
Wyrażenie zgody na to przedsięwzięcie następuje dopiero po upewnieniu się, że 
nie wpłynie ono niekorzystnie na dany teren. Prawodawca włoski, w tym także 
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regionalny17, wprowadził zakaz w zakresie utworzenia farmy wiatrowej nieprze-
znaczonej dla własnego użytku i to na obszarze parku narodowego będącego 
obszarem chronionym zaklasyfi kowanym jako obszar o znaczeniu wspólnoto-
wym oraz jako obszar specjalnej ochrony należące do sieci ekologicznej Natura 
2000. Zakaz ten został wprowadzony niejako „odgórnie”, bez odwoływania się 
do regulacji dyrektywy siedliskowej w zakresie zasady, że każde przedsięwzięcie, 
które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania tere-
nu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. 
Zgodnie z dyrektywą siedliskową wyrażenie zgody na przedsięwzięcie następu-
je dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na dany teren.

Przepisy włoskie wprowadziły więc bardziej restrykcyjną zasadę od tej, któ-
rą przewiduje dyrektywa siedliskowa, zakazując w niektórych okolicznościach 
konstrukcji turbin wiatrowych na obszarach należących do sieci Natura 2000 
w sytuacji braku indywidualnej oceny w odniesieniu do takiej konstrukcji i usta-
lenia niekorzystnego wpływu. Takie rozwiązanie jest oparte na art. 193 t.f.u.e. 
(dawniej art. 176 t.w.e.). Dodatkowo, rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę 
włoskiego należy oceniać z punktu widzenia art. 191 t.f.u.e. i 194 t.f.u.e., któ-
rych regulacje skierowane są między innymi na dążenie do zachowania, ochro-
ny i poprawy jakości środowiska naturalnego, zwalczania zmian klimatu oraz 
wspierania rozwoju nowych i odnawialnych form energii.

W kontekście perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej, prawodawca włoski 
(na poziomie regionu) realizuje wymóg dbałości o walory krajobrazowe, zwłasz-
cza w sprawach dotyczących wyboru położenia farm wiatrowych. W przeciw-
nym razie realizacja założeń polityki UE w zakresie poprawy jakości środowiska 
byłaby iluzoryczna z uwagi na ogólnikowe przepisy dotyczące ochrony walorów 
krajobrazowych zwarte nie tylko w aktach unijnych, ale również w Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej. Należy uznać za niewystraczające kryteria ochrony 
krajobrazu zawarte w polityce unijnej i w wytycznych zawartych w aktach mię-
dzynarodowych. Stąd remedium na nieostre wytyczne ochrony są konkretne 
rozwiązania wprowadzone przez prawodawcę włoskiego.

Rozwiązanie przyjęte przez prawodawcę włoskiego (na poziomie regionu) na-
leży ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że z jednej strony dba on o środowisko 
nie pozwalając na inwestycje o charakterze komercyjnym na wskazanych obsza-
rach. Z drugiej strony pozwala się na realizację inwestycji na tych obszarach na 
cele niekomercyjne. Tym samym nie dochodzi do konfl iktów i oporu społeczno-
ści lokalnej przeciwko inwestycjom planowanym w bliskim sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania ludzi i zwierząt. Jest to prośrodowiskowe spojrzenie na omawiany 

17 Zob. przytoczone wcześniej przepisy regionu Apulia.



OGRANICZENIE WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ  313

problem, ponieważ stosunkowo łatwa realizacja inwestycji na cele niekomercyj-
ne wpływa na poprawę środowiska poprzez ograniczenie emisji, z jednoczesnym 
pominięciem konfl iktów społeczności lokalnej z inwestorem.

Rozwiązanie przyjęte w regionie Apulia we Włoszech prowadzi jednak do 
ograniczenia wolności działalności gospodarczej, ponieważ wprowadzając zakaz 
lokalizacji turbin wiatrowych na cele komercyjne na obszarach Natura 2000, 
który jest co prawda dopuszczalny18, prawodawca włoski w dłuższej perspekty-
wie może utrudniać realizację celów dyrektywy 2009/28/WE, w szczególności, 
jeżeli zakaz tego rodzaju byłby wprowadzany ze zwiększającą się częstotliwoś-
cią i w różnych regionach19. Akt ten bowiem nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek osiągnięcia określonego procentowego udziału energii ze źródeł odna-
wialnych. Do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zachęca się inwesto-
rów prywatnych, stąd państwo powinno zapewnić mechanizmy, które pozwolą na 
rozwój sieci urządzeń pozwalających pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych.

Z drugiej jednak strony, z uwagi na liczne kontrowersje związane z lokaliza-
cją elektrowni wiatrowych, brak jednolitych przepisów na poziomie krajowym 
na rzecz ich rozdrobnienia w poszczególnych regionach, powoduje, że prawo-
dawca włoski na poziomie regionu Apulia postanowił nie pomijać stanu i jakości 
środowiska w procesach gospodarczych, tak by nie doprowadzić do załamania 
naturalnych mechanizmów utrzymujących środowisko. Działalność gospodarcza 
i jej cele komercyjne, oprócz dostarczania w omawianym przypadku energii, pro-
wadziłyby do potęgowania niekorzystnych dla środowiska zmian, w szczególności 
zmian w krajobrazie, które przejawiałyby się w negatywnym efekcie zewnętrznym.

Odnosząc się w szerszym aspekcie do podjętej problematyki, należy nawiązać 
do nurtu badawczego podejmowanego już w latach 80. XX w., także w Polsce, 

18 Zob. wyrok TSUE z dnia 21 lipca 2011  r., sygn. C-2/10, ZOTSiS 2011/7A/I-6561-6608. 
W  wyroku tym szczegółowo omówiono możliwość przyjęcia przez państwo członkowskie 
bardziej rygorystycznych przepisów krajowych zakazujących konstrukcji na obszarach ob-
jętych siecią Natura 2000 turbin wiatrowych nieprzeznaczonych na własny użytek. Try-
bunał uznał, że przepisy krajowe bardziej rygorystyczne od tych unijnych są możliwe do 
wprowadzenia, jednak pod warunkiem, że będą zgodne z  unijną polityką środowiskową 
oraz energetyczną, nie będą sprzeczne z  zasadą równego traktowania oraz nie wykraczają 
poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu.

19 W  ten sam sposób zob. oświadczenie Komisji Europejskiej w  postępowaniu przed TSUE 
w sprawie C-2/10. Komisja Europejska wskazała, że osiągniecie celu ustanowionego przez 
dyrektywę 2009/28/WE w odniesieniu do Włoch w 2020 r. w wysokości 17% nie jest za-
grożone. Nie ma dowodów, że ograniczony zakaz budowy niektórych turbin wiatrowych na 
obszarze Natura 2000 w Regione Apulia utrudniałby produkcję energii elektrycznej z od-
nawialnych źródeł na szczeblu krajowym lub regionalnym. Innymi słowy, zakaz nierozpo-
wszechniony we wszystkich regionach oraz ustanowiony na obszarach wyróżniających się 
określonymi cechami nie powinien ograniczać realizacji celów dyrektywy 2009/28/WE. 
Wprowadzenie zakazu musi więc być uzasadnione jego celami i proporcjonalne w stosun-
ku do chronionego tym zakazem dobra.
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odnoszącego się do miejsca ochrony środowiska w teorii nauk ekonomicznych20. 
Ograniczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych na cele komercyjne na obsza-
rach Natura 2000 oznacza, że legislator uznał, iż cele działalności gospodarczej 
mają relatywnie mniejsze znaczenie od celów pożądanych z punktu widzenia 
jakości życia, którym należy podporządkować racjonalne wykorzystywanie za-
sobów środowiska21. Ponadto, w prawodawstwie włoskim nie pominięto udziału 
działalności człowieka w kształtowaniu krajobrazu, który dążąc do zaspokojenia 
swoich potrzeb ingeruje i ingerował będzie w coraz silniejszym stopniu w układ 
czynników tworzących krajobraz. W związku z tym konieczne jest podejmowa-
nie działań obejmowanych mianem ochrony krajobrazu mających na celu zabez-
pieczenie jego właściwości albo odbudowę jego zniszczonych wartości22. Podjęta 
problematyka może stanowić wstęp do badań bardziej szczegółowych w zakresie 
ochrony krajobrazu w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej z wy-
korzystaniem energii wiatrowej.

Streszcz enie

Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych wiąże się 
często z ograniczeniami wprowadzanymi dla przedsiębiorców. Ograniczenia te 
zwykle mają także związek z ochroną krajobrazu. W kontekście perspektyw roz-
woju energetyki wiatrowej prawodawca włoski (na poziomie regionu) realizuje 
wymóg dbałości o walory krajobrazowe, zwłaszcza w sprawach dotyczących wy-
boru położenia farm wiatrowych. Wprowadzając zakaz lokalizacji turbin wiatro-
wych na cele komercyjne na obszarach Natura 2000 prawodawca włoski w dłuż-
szej perspektywie może utrudniać realizację celów dyrektywy 2009/28/WE,
w szczególności, jeżeli zakaz tego rodzaju byłby wprowadzany ze zwiększającą 
się częstotliwością i w różnych regionach.

20 Zob. szerzej A.  Ginsbert-Gebert, P.  Wilczyński, Ocena polskiej literatury społeczno-eko-
nomicznej w  dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Ekonomiczne i  socjologiczne problemy 
ochrony środowiska, A.  Ginsbert-Gebert (red.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 
1985, s. 251.

21 A.  Ginsbert-Gebert, P.  Wilczyński, Ocena polskiej literatury..., s.  257. Zob. również po-
woływaną tam literaturę m.in. J.  Semkow, Współczesne koncepcje wzrostu gospodarczego 
a  środowisko, [w:] L.  Łustacz (red.), Ochrona środowiska, refl eksje prawne, ekonomiczne 
i  socjologiczne, Warszawa 1979, s. 48.

22 Zob. szerzej S. Smólski, Ochrona krajobrazu, [w:] W. Michajłow (red.), Ochrona przyrodni-
czego środowiska człowieka, Warszawa 1973, s. 610.
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Summary

Conducting a business activity in protected areas is often connected with limita-
tions imposed on entrepreneurs, which usually result from landscape conservation re-
quirements. In light of the wind energy development perspectives the Italian legislator 
(on the regional level) realises the requirement to care about the landscape, especially 
when it comes to choosing a wind farm location. By imposing a ban on building wind 
turbines for commercial purposes in the Natura 2000 areas, in the long run the Italian 
legislators may hinder reaching the objectives of the Directive 2009/28/EC. In particular 
if such a ban was introduced more and more frequently as well as in diff erent regions.

Słowa kluczowe: ochrona krajobrazu, prowadzenie działalności gospodarczej z wyko-
rzystaniem energii wiatrowej, ograniczenie działalności gospodarczej ze względu na 
ochronę krajobrazu

Key words: landscape conservation, conducting business activity using wind energy, 
limiting business activity due to landscape conservation





  JACEK TRZEWIK* 

Park kulturowy jako forma 
ograniczenia działalności 

gospodarczej

CULTURAL PARK AS THE INSTRUMENT 
OF BUSINESS ACTIVITY’S LIMITATION

Wprowadzenie

Szczególny charakter powiązania problematyki ochrony zabytków oraz śro-
dowiska i  jego zasobów, jak i  jej doniosłość, nie budzi aktualnie wątpliwości. 
Ochrona prawna dziedzictwa narodowego obejmuje wszak zarówno dobra kultu-
ry, jak i natury. W ostatnich dziesięcioleciach zintensyfi kowane zostały przy tym 
również rozważania nad stosunkiem człowieka do środowiska, zwłaszcza w za-
kresie istotnego wątku wpływu na dalszy rozwój kultury1. Płaszczyzna ta stanowi 
asumpt dla doktrynalnych wysiłków poświęconych konstruowaniu komplekso-
wego systemu ochrony prawnej zabytków i środowiska wraz z jego zasobami2.

* MGR JACEK TRZEWIK – I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, 20-074
Lublin, e-mail: trzewik@kul.pl

1 Zob. M. Siewniak, Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kul-
tura, „Kurier Konserwatorski” 2010, nr 7, s. 5 i nast.

2 Zob. J.  Stelmasiak, R.  Waszkiewicz, The integrated forms of environment al protection 
of natural and cultural property, [w:] North European Environmental Law, E.  J.  Hollo, 
K.  Marttinen (red.), Helsinki 1995, s.  437 i  nast.; A.  Pawłowski, Ochrona zabytków kul-
tury i  sztuki a  ochrona „zabytków” przyrody – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe 
Komitetu Człowiek i Środowisko” 2002, nr 32, s. 205.
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Co istotne, na gruncie prawa ochrony dóbr kultury obok zabytków stosow-
nej ochronie podlegają także elementy przynależne do świata przyrody3. Prawna 
ochrona zabytków nie sprowadza się bowiem do podejmowania przez organy 
administracji publicznej działań mających na celu jedynie zapewnienie właś-
ciwych warunków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych umożliwiających 
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobiega-
nie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, uda-
remnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków przeciwdziałanie 
kradzieży, zaginięciu lub ich nielegalnemu wywozowi za granicę kontrolę stanu 
zachowania i przeznaczenia zabytków, lecz polega ona także na uwzględnianiu 
zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 
kształtowaniu środowiska (art. 4 u.o.z.o.z.). W szczególności regulacje prawne 
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie naruszają postanowień 
prawa ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody (art. 2 u.o.z.o.z.).

Poszczególne elementy przyrodnicze, jak i środowisko jako całość, stanowią 
zatem wartość, która podlega ochronie w oparciu o przepisy wywodzące się z wie-
lu gałęzi prawa. Wspólnym elementem ochrony zabytków i ochrony środowiska 
jest zwłaszcza krajobraz, wpisujący się zarówno w środowisko kulturowe, stano-
wiące przekształcone w wyniku działalności człowieka otoczenie oraz wartości 
materialne i niematerialne, jak i środowisko przyrodnicze, na które składają się 
komponenty naturalne, tj. twory przyrody ożywionej i nieożywionej powstałe bez 
udziału człowieka4. Stanowi to podstawę do teoretycznego wyodrębnienia kra-
jobrazu kulturowego, wytworzonego lub przekształconego w wyniku oddziaływań 
działalności człowieka, a także krajobrazu naturalnego, wykształconego wyłącznie 
pod wpływem sił natury i z tego też względu praktycznie już niewystępującego5.

Charakterystycznym przykładem aktu normatywnego obejmującego łączną 
ochroną zarówno dziedzictwo kultury, jak i natury, jest ratyfi kowana przez Polskę 
Europejska konwencja krajobrazowa. Ma ona podstawowe znaczenie dla ochrony 
krajobrazu, rozumianego przez nią jako obszar, postrzegany przez ludzi, którego 
charakter jest wynikiem działania i  interakcji czynników przyrodniczych i/lub 
ludzkich. Ponadto, defi niuje ona także ochronę krajobrazu, która ma być postrze-
gana jako działania na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charak-
terystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, 
które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, a także 

3 Zob. J.  Pruszyński, Prawna ochrona zabytków architektury w  Polsce, Warszawa 1977, 
s. 109.

4 Zob. K.  Stanik-Filipowska, Ochrona krajobrazu kulturowego na gruncie polskiego prawa 
ochrony zabytków, „Studia Iuridica Lublinensia” 2008, nr 11, s. 229.

5 Zob. Z.  Myczkowski, Zarządzanie zabytkowym krajobrazem kulturowym, [w:] Problemy 
zarządzania dziedzictwem kulturowym, K. Gutowska (red.), Warszawa 2000, s. 104.
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określa planowanie krajobrazu jako skuteczne działanie perspektywiczne mające 
na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów6.

W polskim systemie prawa ze wskazaną terminologią w pewnej części kore-
spondują postanowienia ustawy o ochronie przyrody. Obok ochrony krajobrazo-
wej rozumianej jako zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu, 
defi niuje ona także walory krajobrazowe jako wartości ekologiczne, estetyczne 
lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki 
przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalności człowieka (art. 5 
pkt 8 i 23 u.o.p.).

Sam krajobraz kulturowy został objęty ochroną prawną dopiero na mocy 
ustawy7. zmieniającej z dniem 23 września 1990 r. ustawę o ochronie dóbr 
kultury i muzeach8 i z tego względu jest to najmłodsza forma ochrony zabytków 
nieruchomych. Wcześniejsze regulacje odnosiły się do pojęć bliskich, choć nie 
tożsamych znaczeniowo krajobrazowi, jak widok czy otoczenie. Ustawa o ochro-
nie dóbr kultury dopuszczała wprawdzie możliwość ustanowienia przedmio-
tem ochrony także krajobraz kulturowy w formie ustanawianych stref ochrony 
konserwatorskiej, rezerwatów i parków kulturowych (art. 5 pkt 12 u.o.d.k.m.), 
jednakże brak dalszych szczegółowych regulacji powodował, że utworzenie par-
ku kulturowego możliwe było jedynie w drodze zamieszczenia stosownych po-
stanowień w powszechnie obowiązujących aktach planowania przestrzennego9.

Aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami 
stanowi, że ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki 
nieruchome, będące w szczególności krajobrazami kulturowymi, układami ru-
ralistycznymi czy parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni 
(art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i g u.o.z.o.z). Pomimo braku ogólnej defi nicji krajo-
brazu, wprowadza ona własną, autonomiczną defi nicję krajobrazu kulturowego, 
rozumianego jako przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 
pkt 14 u.o.z.o.z.). Jest to o tyle istotne, że pomimo pewnych wątpliwości co do 
poprawności konstrukcji defi nicji, prima facie pozostawiającej chociażby poza 
jej zakresem elementy krajobrazu powstałe wyłącznie jako wynik działaniu sił 
natury, umożliwia określenie przedmiotu podlegającego ochronie prawnej.

6 Zob. Z. Myczkowski, Park kulturowy – nowa forma ochrony i działania w krajobrazie kul-
turowym, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 2, s. 107.

7 Ustawa z  dnia 19 lipca 1990  r. o  zmianie ustawy o  ochronie dóbr kultury i  o  muzeach, 
Dz.U. z 1990 r., Nr 56, poz. 322.

8 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, t.j. Dz.U. z 1999 r., 
Nr 98, poz. 1150 ze zm. (u.o.d.k.m.).

9 Zob. K.  Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w  Polsce, Warszawa 2010, 
s.259 i nast.
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Teoretyczno-prawna koncepcja parków kulturowych

W polskim systemie prawa utworzenie parku kulturowego zalicza się do 
podstawowych form obszarowej ochrony zabytków, pozostając równocześnie 
jednym ze sposobów ochrony krajobrazu kulturowego (art. 7 pkt 3 u.o.z.o.z.)10. 
W konsekwencji w odniesieniu do obiektów i obszarów objętych tą formą ochrony 
dopuszczalne jest stosowanie instrumentów nadzoru konserwatorskiego o wład-
czym charakterze11.

Dokonując charakterystyki konstrukcji prawnej parku kulturowego niezbęd-
nym wydaje się nie tylko omówienie celu i sposobów ochrony, ale także organów 
właściwych oraz procedury powoływania do życia tej instytucji prawnej, jak i obo-
wiązujących na objętych ochroną obszarach potencjalnych zakazów i ograniczeń 
działalności gospodarczej. Kształt teoretycznych założeń parku kulturowego wy-
maga także refl eksji nad rolą środowiska w koncepcji parku kulturowego.

Środowisko stanowi bez wątpienia element krajobrazu kulturowego chronio-
nego w ramach parku kulturowego, przy czym uwzględniając legalną defi nicję 
środowiska (art. 3 pkt 39 ustawy p.o.ś.) wypada raczej mówić o poszczególnych 
elementach przyrodniczych tworzących krajobraz kulturowy. Podstawowe zna-
czenie ma przy tym sam krajobraz jako element przyrodniczy przekształcony 
w wyniku działalności człowieka, a ochroną objęte są przede wszystkim po-
szczególne elementy jego struktury, jak widok czy panorama12. W aspekcie rze-
czowym krajobraz kulturowy tworzy więc integralną strukturę przestrzenną, na 
którą składają się: płaszczyzny (lasy, łąki, grunty orne, zbiorniki wodne), ciągi 
(rzeki, strumienie, drogi, granice) i punkty (obiekty kulturowe i przyrodnicze)13. 

10 Zob. P.  Dobosz, Nieruchomość zabytkowa jako przedmiot regulacji prawnej, [w:] Prze-
strzeń i  nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczo-
we, I. Niżnik-Dobosz (red.), Warszawa 2012, s. 560.

11 W  doktrynie dostrzega się podobieństwo instytucji parku kulturowego do parku krajo-
brazowego, wskazując jednak na pewne istotne różnice obu obszarów specjalnych, doty-
czące chociażby formy ich tworzenia, zakresu możliwych do wprowadzenia zakazów czy 
fakt istnienie obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w  następstwie utworzenia parku kulturowego. Zob. K.  Stanik-Filipowska, Park krajo-
brazowy a park kulturowy – analiza administracyjnoprawna, [w:] Człowiek a  środowisko. 
Aspekty prawno-społeczne, E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, Rzeszów 2010, s. 175-192.

12 Zob. K. Zalasińska, Prawna ochrona..., s. 264.
13 Zob. Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu 

ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów pla-
nów ochrony, wojewódzkich i samorządowych konserwatorów zabytków, przyjęte i zareko-
mendowane w  2005  r. przez Radę Ochrony Zabytków działającą przy Ministrze Kultury, 
dostępny pod adresem http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_
kulturowe/Zasady%20tworzenia%20Parku%20Kulturowego,%20zarz%C4%85dzania%20
nim%20oraz%20sporz%C4%85dzania%20planu%20jego%20ochrony.pdf (2.01.2014).
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Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że środowisko stanowi również źródło 
oddziaływania na krajobraz kulturowy objęty ochroną w formie parku kulturo-
wego. Wystarczy stwierdzić,ż negatywny wpływ na przedmiot ochrony mają cho-
ciażby susze, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu czy powodzie.

Jak wynika z przepisów, rada gminy14 może utworzyć park kulturowy w dro-
dze uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 
16 ust. 1 u.o.z.o.z.). Brak jest wątpliwości co do charakteru prawnego tej uchwały 
jako aktu prawa miejscowego. Powinna ona określać co najmniej nazwę parku 
kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także obowiązujące na jego terenie 
zakazy i ograniczenia (art. 16 ust. 2 u.o.z.o.z.). Wola organów samorządu gmin-
nego co do utworzenia parku kulturowego musi być jednak w świetle przepi-
sów należycie uzasadniona. Konieczna jest zatem uprzednia identyfi kacja re-
prezentatywnych i charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego – dopiero 
jej przeprowadzenie pozwala w sposób wyraźny wykazać, że spełnione zostały 
wszelkie przesłanki umożliwiające objęcie danego obszaru ochroną prawną. Nie-
wystarczającym dla uznania, że spełnione zostały prawne przesłanki podjęcia 
uchwały powołującej do życia park kulturowy, jest tym samym jedynie użycie 
przymiotnika „kulturowy” w uchwale i jej uzasadnieniu15.

Uchwały powołujące do życia park kulturowy za cel ochrony przyjmują zwy-
kle zapewnienie zintegrowanej ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych, 
zaś jako sposób ochrony syntetycznie wskazują na objęcie ochroną prawną oraz 
zachowanie, wyeksponowanie, przywracanie walorów widokowych i estetycznych 
krajobrazu kulturowego oraz wyróżniających się krajobrazowo trenów z zabyt-
kami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej 
i osadniczej, z uwzględnieniem zachowania równowagi ekologicznej oraz ochro-
ny i kształtowania form zagospodarowania zgodnych z tradycją przyrodniczą 
i kulturową. W szczególności u podstaw objęcia ochroną leży chęć zachowania 
wartości kulturowych, historycznych, architektonicznych, etnografi cznych, ar-
cheologicznych i krajobrazowych, których nośnikiem może być park kulturowy. 
W orzecznictwie podkreśla się jednak, że parki kulturowe posiadają pewną war-
tość kulturową jako spójna całość i stąd objęte są ochroną16.

14 Park kulturowy przekraczający granice gminy może być również utworzony i  zarządzany 
na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma 
być utworzony (art. 16 ust. 5 u.o.z.o.z.).

15 Wyrok WSA w  Krakowie z  dnia 18 grudnia 2007  r., sygn. III SA/Kr 569/07, LEX 
nr 368095.

16 Zdaniem NSA, celem ochrony parku kulturowego jest przestrzeń otaczająca teren, na któ-
rym znajduje się obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej. Stąd też dla ochrony tejże 
przestrzeni krajobrazu nie jest nawet konieczne, aby na objętych nią nieruchomościach 
również znajdowały się obiekty zabytkowe (zob. wyrok NSA z  dnia 4 kwietnia 2007  r., 
sygn. II OSK 7/07, LEX nr  334159). Orzeczenie to, choć w  dużej mierze trafne, zdaje 
się jednak pomijać fakt, iż park kulturowy chroniony jest nie tylko ze względu na funk-



322   JACEK TRZEWIK  

Fakt utworzenia parku kulturowego jednocześnie obliguje organy gminy do 
podjęcia pewnych określonych prawem działań (art. 16 i 17 u.o.z.o.z.). W szcze-
gólności wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków, zobowiązany jest sporządzić plan ochrony parku kultu-
rowego, który wymaga następnie zatwierdzenia przez radę gminy17. Jednakże 
niezwykle istotnym obciążeniem organów samorządu gminnego, naruszającym 
jego swobodę planistyczną i stąd w wielu wypadkach stanowiącym swoisty hamu-
lec dla tworzenia parku kulturowego18, jest natomiast konieczność sporządzenia 
dla chronionego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego19.

Zakres przedmiotowy dopuszczalnej działalności 
gospodarczej na obszarze parku kulturowego

Utworzony park kulturowy należy uznać za szczególny rodzaj obszar specjalny 
o własnym reżimie prawnym wyznaczonym administracyjnoprawnymi zakazami 
i ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie art. 17 ust. 1 u.o.z.o.z20. Ustawo-
dawca dokonał w nim ogólnego wyliczenia potencjalnych zakazów i ograniczeń, 
które mogą zostać ustanowione w odniesieniu do obszaru parku kulturowego, 
przy czym to organ stanowiący gminy, w ramach uznania, ostatecznie decydu-
je w uchwale tworzącej park kulturowy czy oraz ewentualnie które z zakazów 
i ograniczeń mają obowiązywać na danym obszarze specjalnym21. Zgodnie z dys-

cję rzeczywistego otoczenia zabytku nieruchomego, ale zwłaszcza ze względu na związane 
z nim wartości kulturowe. Widać to chociażby na przykładzie parku kulturowego „Ossów 
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.”, w  ramach którego ochronie podlega krajobraz histo-
ryczny (układy ruralistyczne wsi i  osie kompozycyjne), kulturowy (niematerialne wartości 
kulturowe związane z  miejscem walk) oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny (ciąg 
wodny, otwarte połacie pól i  łąk) pola boju pod Ossowem – zob. uchwała nr  V-45/2011 
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej 
instytucji kultury – „Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

17 Zob. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 155.
18 Więcej na ten temat zob. A.  Drapella-Hermandorfer, Krajobraz jako dobro. Polityki, stra-

tegie oraz społeczne działania na rzecz krajobrazu, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 
2011, nr 3, s. 35 i nast.; B. Szmygin, System ochrony zabytków w Polsce – próba diagno-
zy, „Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS” 2013, nr 1, s. 17 i nast.

19 Zob. J. Sakowicz, Miasto Tkaczy w Zgierzu. Park kulturowy jako instrument ochrony i  re-
witalizacji krajobrazu kulturowego, „Ochrona Zabytków” 2009, nr 2, s. 9-10.

20 Zob. J.  Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska, 
Lublin 1986, s. 133 i nast.

21 Zob. K. Stanik-Filipowska, Prawne formy..., s. 183.
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pozycją tego przepisu, na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być 
ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 

hodowlanej, handlowej lub usługowej;
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie-

związanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych 
i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;

4) składowania lub magazynowania odpadów.
Reglamentacja działalności może zatem w praktyce przybrać jedną z dwóch 

form: całkowitego zakazu pewnej działalności w określonym zakresie lub też 
ograniczenia, a zatem dopuszczenia określonych działań, lecz przy jednoczes-
nym spełnieniu pewnych warunków22. Ze względu zaś na zamknięty charakter 
powyższego katalogu, dopuszczalnym jest wprowadzenie przez gminę jedynie 
enumeratywnie wyliczonych zakazów i ograniczeń23.

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa, nie było niewątpliwie celem ustawo-
dawcy sprowadzanie sposobu ochrony parku kulturowego do narzucenia na jego 
terenie wyłącznie zakazów i ograniczeń. Mają one bowiem pełnić jedynie funk-
cję wspomagającą24. Ustawa czyni je wyłącznie instrumentem sposobu ochrony, 
który winien być określony w uchwale, a uszczegółowiony w planie ochrony, nie 
zaś samodzielną instytucją prawną25.

Przyjęte w polskim systemie prawa ogólne założenia dotyczące tworzenia 
i funkcjonowania parków kulturowych oraz dotychczasowa praktyka uchwało-
dawcza poszczególnych samorządów gminnych pozwalają dokonać podstawowej 
charakterystyki faktycznie stosowanych zakazów i ograniczeń. Przede wszystkim 
zauważyć można, że w większości wypadków uchwała gminna powołująca do 
życia park kulturowy przewiduje, iż zakazy i ograniczenia nie dotyczą inwestycji 
gminnych, ewentualnie realizowanych w zgodzie z interesem publicznym o cha-
rakterze lokalnym26. Niekiedy również, ze względu na charakter konkretnego do-

22 Wprowadzenie zakazów i  ograniczeń stanowi formę kompromisu pomiędzy ochroną inte-
resu publicznego powiązanego z  dobrem chronionego w  ramach parku kulturowego kra-
jobrazu kulturowego (w  tym zwłaszcza poszczególnych zabytków oraz elementów przy-
rodniczych) oraz interesu prywatnego. Zob. K.  Zalasińska, Interes indywidualny a  interes 
publiczny – konfl ikt wartości w  prawnej ochronie zabytków, „Ochrona Zabytków” 2008, 
nr 2, s. 83-84.

23 Zob. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. II OSK 1487/07, LEX nr 424539.
24 Zob. wyrok WSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. II SA/Sz 166/10, LEX nr 666918.
25 Zob. wyrok WSA z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. III SA/Kr 55/07, LEX nr 977566.
26 Zob. §3 uchwały nr  XXVI/254/13 Rady Miejskiej w  Jasieniu z  dnia 20 czerwca 2013  r. 

w  sprawie utworzenia w  Wicinie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy Grodzisko 
w Wicinie”, Dz.Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 1582.
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bra lub całego obszaru objętego ochroną w ramach parku kulturowego, stosowany 
jest całkowity zakaz działalności gospodarczej oraz umieszczania oznakowań27.

Przewidziany przez ustawodawcę zakaz robót budowlanych odnosi się do 
prowadzenia tych prac, które mogłyby zakłócić kompozycję przestrzenną ob-
szaru objętego ochroną, ewentualnie przesłonić osi, ciągi lub punkty widokowe. 
Szczegółowe zakazy i ograniczenia przynależne do tej grupy można dodatkowo 
rozdzielić na te charakterystyczne dla obejmowanych ochroną obszarów gmin 
miejskich i wiejskich. W ramach miejskich parków kulturowych, do najbardziej 
reprezentatywnych należy zakaz prowadzenia robót w budynkach frontowych 
zmierzających do zmiany wystroju czy koloru elewacji (chyba, że co innego wy-
nika z uwarunkowań historycznych) bądź prowadzących do budowy, rozbudo-
wy lub nadbudowy budynków, w tym lokalizacji anten, masztów i urządzeń 
technicznych ponad wysokość kalenicy budynków frontowych czy obowiązek 
wykonywania analiz widokowych. Dość powszechnymi są również ograniczenia 
lokalizacji obiektów małej architektury oraz dopuszczalność lokalizowania je-
dynie tymczasowych obiektów (np. na potrzeby wystawy czy jarmarku), a także 
nakaz zachowania zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wej-
ściowych, wjazdowych.

W tej grupie zakazów i ograniczeń odnaleźć można również swoisty zakaz 
dotyczący wprowadzania nowych lub adaptacji istniejących obiektów do funk-
cji użytkowych o uciążliwości „trudnomierzalnej” takiej jak woń, hałas, światło, 
wibracje, o ewentualnej uciążliwości nie zaliczanej wprawdzie na podstawie od-
rębnych przepisów do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ale poprzez powtarzalność i uporczywość 
zjawiska wywołujących negatywne odczucia społeczeństwa28.

Z kolei do najbardziej typowych zakazów i ograniczeń dotyczących robót bu-
dowlanych na obszarze wiejskich parków kulturowych zaliczyć można zwłaszcza 
zakazy: budowy obiektów handlowych o dużej powierzchni sprzedaży czy wzno-
szenia obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności rolni-
czej na terenach otwartych łąk i pól; realizacji nowych urządzeń infrastruktury 
technicznej nadziemnej (takich jak linie napowietrzne energetyczne niskiego, 
średniego i wysokiego napięcia, maszty i wieże radiolinii i  telefonii komórko-
wej); wygradzania nieruchomości z wykorzystaniem niektórych materiałów bu-

27 Zob. §3 uchwały nr 267/XXII/2004 Rady Miasta Żory z dnia 24 czerwca 2004 r. w spra-
wie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Cmentarz żydowski w  Żorach”, Dz.Urz. 
Woj. Sla. z 2004 r., Nr 87, poz. 2498.

28 Zob. §3 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 170/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 
2011  r. w  sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stary Ra-
dom”, Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011 r., Nr 164, poz. 5150.
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dowlanych (metal, blacha, żelbeton)29. Znajdującym dość częste zastosowanie 
jest również wymóg utrzymania historycznych linii zabudowy, stosowania trady-
cyjnych gabarytów czy materiałów, w tym zwłaszcza poszycia dachowego, bądź 
dopuszczalność prowadzenia ewentualnych prac ziemnych w obrębie stanowisk 
archeologicznych jedynie pod nadzorem archeologicznym.

W odniesieniu do obu grup zakazów obowiązujące prawo miejscowe dopusz-
cza pewne odstępstwa, zwykle jednak dopiero po uzyskaniu opinii lub uzgod-
nienia zarządu właściwego parku kulturowego lub innego podmiotu powołanego 
do zarządzania nim i najczęściej po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków30. Z kolei niektóre wyjątki od zakazów i ograniczeń dotyczących pro-
wadzenia robót budowlanych mogą wynikać bezpośrednio ze stosownych doku-
mentów planistycznych przyjętych dla objętego ochroną obszaru danej gminy31.

Druga grupa dopuszczonych przez ustawodawcę zakazów i ograniczeń zwią-
zanych z ochroną obszaru parku kulturowego dotyczy działalności przemysło-
wej, rolniczej, hodowlanej, handlowej i usługowej. Analiza obowiązującego pra-
wa miejscowego pozwala twierdzić, że ze względu na charakter chronionego 
obszaru (jak chociażby kościoły, zespoły klasztorne i obiekty kultu religijnego, 
cmentarzyska i grobowce oraz niektóre formy ukształtowania terenu jak hałdy 
czy drogi widokowe) najczęściej stosowanym jest całkowity zakaz podejmowania 
tych rodzajów działalności32.

Niemniej jednak zakazy te mogą aktualizować się również w innych poten-
cjalnych sytuacjach faktycznych, jak chociażby w razie wprowadzania nowych 
lub adaptacji istniejących obiektów do funkcji użytkowych z zakresu: przemy-
słu, rolnictwa, hodowli, usług i handlu zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko czy sytuacji, gdy 
prowadzenie działalności wymaga lokalizacji i urządzania placów handlowych, 
składowych bądź magazynowych33. Niezwykle powszechnym, choć wątpliwym 

29 Zob. §6 ust. 1 uchwały nr VII/56/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 września 2007 r. 
w  sprawie utworzenia Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego, Dz.Urz. Woj. Wielk. 
z 2007 r., Nr 173, poz. 3773.

30 Zob. §9 uchwały nr  XV/25/08 Rady Gminy Puck z  dnia 18 marca 2008  r. w  sprawie 
utworzenia Parku Kulturowego „Osada Łowców fok” w  Rzucewie, Dz.Urz. Woj. Pom. 
z 2008 r., Nr 52, poz. 1478.

31 Zob. §6 uchwały nr  V/32/11 Rady Miasta Zgierza z  dnia 27 stycznia 2011  r. w  sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Na-
rutowicza, ul. 1 maja i ul. Długą, Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2011 r., Nr 104, poz. 879.

32 Zob. §3 uchwały nr CXIV/1174/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006  r. w spra-
wie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Zwierzyniecki Park Kulturowy”, Dz.Urz. 
Woj. Małop. z 2006 r., Nr 427, poz. 2710.

33 Zob. §3 uchwały nr  542/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z  dnia 23 marca 2009  r. 
w  sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Zespołu Staromiej-
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w kontekście możliwości jego prawnego ustanowienia34, jest także zakaz lokali-
zacji parkingów samochodowych, zwłaszcza dla pojazdów ciężarowych o masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t35.

Zakazy te w niektórych wypadkach określane są także w sposób opisowy. 
Przykładem może być zakaz prowadzenia działalności przemysłowej, rolniczej, 
hodowlanej, handlowej lub usługowej mogących prowadzić do: zniszczenia hi-
storycznie ukształtowanej formy, skali i funkcji miasta, zniszczenia osi i otwarć 
widokowych lub zniszczenia kompozycji zieleni urządzonej, w tym zadrzewień 
i terenów otwartych oraz otwartych terenów rolnych36.

W parkach kulturowych obejmujących obszary miejskie oddzielna grupa 
ograniczeń i zakazów odnosi się wprost do działalności handlowo-usługowej. 
Dotyczą one zwykle obostrzeń w dopuszczalności handlu obwoźnego i obnośnego 
oraz organizacji imprez, wystaw czy pokazów na obszarach objętych ochroną, za 
wyjątkiem tych o znaczeniu historycznym lub kulturowym37.

Niezwykle aktualne ze względu na konieczność zachowania spójności ar-
chitektonicznej i ładu przestrzennego na obszarze gminy zakazy i ograniczenia 
ustanawiane są w zakresie działalności usługowej prowadzonej w ogródkach 
gastronomicznych i kawiarnianych. W praktyce odnoszą się one do bardzo sze-
rokiego spectrum szczegółowo określonych zagadnień, począwszy od zasad lo-
kalizacji ogródków (niekiedy pierwszeństwo lokalizacji ogródka zapewnia się 
lokalom mającym bezpośrednie wejście z danej ulicy lub placu), ograniczeń 
w ich powierzchni, usytuowania względem fasady budynków, chodników, aż po 
warunki dotyczące ich wystroju (jak choćby stosowanych wykładzin, parasoli, 
dekoracji okolicznościowych i świątecznych, reklam, napisów, a nawet wystroju 
roślinnego)38.

Kolejna z ustawowo dopuszczonych grup zakazów i ograniczeń umożliwia 
organom gminy jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii umieszczania na obszarze 
parku kulturowego tablic i innych znaków niezwiązanych z jego ochroną, z po-

skiego oraz Zespołu Klasztornego OO.  Dominikanów w  Jarosławiu, Dz.Urz. Woj. Podk. 
z 2009 r., Nr 29, poz. 809.

34 Zob. wspomniany już wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. II OSK 1487/07.
35 Zob. §7 uchwały nr  XIII/104/08 Rady Miejskiej w  Pakości z  dnia 17 kwietnia 2008  r. 

w  sprawie utworzenia parku kulturowego o  nazwie „Park Kulturowy Kalwaria Pakoska” 
w  Pakości i  Rybitwach (gm. Pakość), pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, Dz.Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r., Nr 73, poz. 1205.

36 §3 uchwały nr  VII/78/2007 Rady Miasta Zakopane z  dnia 1 marca 2007  r. w  sprawie 
utworzenia parku kulturowego, Dz.Urz. Woj. Małop. z 2007 r., Nr 245, poz. 1635

37 Zob. §3 uchwały nr  XLIII/355/2005 Rady Miejskiej w  Kłodzku z  dnia 27 październi-
ka 2005  r. w  sprawie utworzenia Fortecznego Parku Kulturowego – Twierdza Kłodzko 
w Gminie Miejskiej Kłodzko, Dz.Urz. Woj. Dolno. z 2005 r., Nr 261, poz. 4587.

38 Zob. §5 uchwały nr  CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z  dnia 3 listopada 2010  r. 
w  sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, 
Dz.Urz. Woj. Małop. z 2010 r., nr 647, poz. 5336.
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minięciem znaków drogowych, oznaczeń turystycznych oraz znaków związanych 
z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym. W aktualnym stanie prawnym 
dopiero objęcie danego obszaru ochroną w ramach parku kulturowego daje 
bowiem względnie skuteczne narzędzie uporządkowania stanowiącej krajobraz 
kulturowy przestrzeni publicznej i szansę uwolnienia jej od chaosu reklamowego, 
stanowiącego nieraz formę naruszenia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej39. 
Jest to o tyle istotne, że jak dotąd organy gminne miały możliwość zapewnie-
nia ochrony krajobrazu przed „niechlujstwem reklamowym” jedynie w drodze 
wprowadzenia stosownych postanowień do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, który – w zależności od potrzeb – może również określać 
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń 
reklamowych (art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p.).

Odnotować należy przy tym próby odnalezienia przez organy samorządowe 
innych, równie skutecznych, lecz z punktu widzenia praktyki stanowienia prawa 
mniej skomplikowanych procedur i znacznie tańszych rozwiązań legislacyjnych. 
Nieskuteczne okazały się jednak zwłaszcza próby legitymizacji zakazów i ogra-
niczeń reklamowych poprzez umieszczenie ich w aktach prawa miejscowego 
ustanawiających zasady zarządu mieniem gminy lub zasady i tryb korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznych (art. 40 ust. 2 pkt 3 
i 4 u.s.g.)40.

Zauważyć także należy równoległe do procesu wdrażania ochrony prawnej 
przed chaosem reklamowym krajobrazu kulturowego stanowiącego przestrzeń 
publiczną próby obejścia tych przepisów. Dobitnym tego przykładem może być 
modelowy park kulturowy Stare Miasto w Krakowie, na obszarze którego – po-
mimo znacznego spadku liczby nielegalnych znaków reklamowych – pojawiły 
się nowe formy rozpowszechniania informacji handlowych w postaci chociażby 
parasolek reklamowych, reklam eksponowanych w obrębie Plant przez zatrud-
nione do tego osoby (określanych potocznie jako tzw. „stacze” i „siadacze”) czy 
reklamy umiejscawiane na pozorowanych rusztowaniach budowlanych.

Ostatnia grupa przewidzianych przez ustawodawcę potencjalnych zakazów 
i ograniczeń dotyczy problematyki składowania lub magazynowania odpadów 
na obszarze parku kulturowego. Na podstawie dotychczasowej praktyki uchwa-
łodawczej gmin tworzących parki kulturowe można stwierdzić, że w większości 

39 Zob. K. Borkowicz, Bezpieczna przestrzeń publiczna a problematyka oślepiających reklam, 
[w:] Przestrzeń i  nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo 
rzeczowe, I. Niżnik-Dobosz (red.), Warszawa 2012, s. 599 i nast.

40 Zob. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z  dnia 28 maja 2013  r., sygnatura 
NK-I.4131.156.2013.AZie, uchylające uchwałę nr  XLVIII/548/2013 Rady Miasta Gorzo-
wa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania obiek-
tów gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów zabytkowych położonych w strefi e 
śródmiejskiej Gorzowa Wlkp.
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z nich wprowadzony został całkowity i powszechny zakaz składowania lub ma-
gazynowania odpadów (w tym odpadów stałych) poza pojemnikami służącymi 
do ich czasowego gromadzenia41. Nielicznymi są natomiast uchwały gminne do-
puszczające składowanie odpadów, jakkolwiek pod pewnymi warunkami i z po-
szanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa42.

Dopuszczalność stosowania tej kategorii zakazów i ograniczeń daje również 
gminom możliwość wskazywania szczegółowych wymogów dotyczących sposo-
bu prowadzenia działalności związanej ze składowaniem lub magazynowaniem 
odpadów, jak chociażby obowiązek wywozu zebranego śniegu czy możliwość 
wykorzystania w walce z gołoledzią i oblodzeniem jedynie piasku i niektórych 
środków chemicznych, w tym węglanu potasu, chlorku wapnia, produktów na 
bazie chlorków wapnia i magnezu i tylko w stężeniach spełniających kryteria 
zawarte w przepisach odrębnych43.

Przy okazji dokonanej analizy wypada odnotować, że uchwały powołujące 
do życia parki kulturowe podlegały niekiedy wyeliminowaniu z obrotu prawnego 
ze względu na nieprawidłowe (gdyż wykraczające poza ustawowe upoważnienie) 
ustanawianie przez gminy poszczególnych zakazów i ograniczeń. Następowało to 
zwykle jako wynik działalności nadzorczej wojewodów lub w ramach sądowej 
kontroli administracji44.

Zakończenie

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci dostrzegalna jest znacząca ingerencja 
człowieka w krajobraz będący nośnikiem wysokich wartości zarówno kulturo-

41 Zob. §6 uchwały nr  XL/324/2010 Rady Miejskiej w  Lubrańcu z  dnia 22 października 
2010  r. w  sprawie utworzenia parku kulturowego o  nazwie „Park Kulturowy Sarnowo” 
w  Sarnowie, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, 
Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 210, poz. 2928.

42 Zob. §2 uchwały nr XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 mar-
ca 2012 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kultu-
rowy”, Dz.Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 3566.

43 Zob. §9 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod na-
zwą Park Kulturowy Stare Miasto.

44 Podstawą prawną stwierdzenia nieważności uchwał powołujących do życia park kulturowy 
w  postępowaniu sądowo administracyjnym był zazwyczaj art.  101 ust. 1 u.s.g. Uchwały 
te w sposób istotny naruszały bowiem prawo nie określając dokładnych granic parku, nie 
wskazując sposobów ochrony parku bądź ustanawiając system zakazów w sposób sprzecz-
ny z  zasadami techniki prawodawczej i  w  ten sposób naruszając interes prawny skarżą-
cych. Zob. chociażby wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. III SA/Kr 
569/07, LEX nr 368095.
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wych, jak i przyrodniczych. Dlatego też z uznaniem należy przyjąć coraz szersze 
działania władzy publicznej zmierzające do objęcia ochroną zagrożonych kra-
jobrazów, wyrażające się między innymi w tworzeniu lokalnych parków kultu-
rowych.

Należy podkreślić, że wszelkie działania zmierzające do podniesienia ja-
kości krajobrazu kulturowego poprzez objęcie go ochroną parku kulturowego 
w założeniu służyć mają nie tylko interesowi publicznemu przejawiającemu się 
w ochronie szczególnie cennych zasobów kulturowych i przyrodniczych, ale rów-
nież interesowi prywatnemu właścicieli oraz użytkowników terenów i obiektów 
położonych w jego granicach. Wynika to z przekonania, że krajobraz przyczynia 
się do tworzenia kultur lokalnych oraz stanowi on zasób sprzyjający działalności 
gospodarczej. W szczególności odpowiednio ustanowione i właściwie wyselek-
cjonowane zakazy i ograniczenia obowiązujące na obszarze parku kulturowego 
mogą stanowić gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia wartości znajdujących 
się na jego obszarze45. Dlatego też tak ważna jest ochrona, dobre jego zagospo-
darowanie, a także odpowiednie planowanie działań dotyczących krajobrazu.

Teza ta stanowi uzasadnienie dla podjętych w ostatnim czasie działań zmie-
rzających ku stworzeniu spójnych regulacji prawnych przyjmujących postać pro-
jektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu46. Poszczególne zamierzenia legislacyjne wiążą się chociażby 
z wprowadzeniem nowych defi nicji legalnych, jak krajobraz, krajobraz priory-
tetowy, walory krajobrazowe czy dominanta krajobrazowa. Poza tym, w wyniku 
nowelizacji przepisów ustawowych wyposażających radę gminy w kompetencje 
do ustalania w formie odrębnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń czy nakładających na sejmik województwa obowiązek uchwalania urba-
nistycznych zasad ochrony krajobrazu jako aktu prawa miejscowego dla ochrony 
priorytetowych walorów krajobrazu, w konsekwencji rozszerzeniu miałby ulec 
katalog potencjalnych zakazów i ograniczeń stosowanych dla ochrony krajobrazu.

Wydaje się, że wspomniana inicjatywa, jakkolwiek cenna i niezbędna z punk-
tu widzenia doskonalenia istniejących regulacji prawnych, wymaga jeszcze dal-
szych prac, w szczególności pod kątem ich zgodności z wymogami międzyna-
rodowych konwencji i prawa europejskiego47. Wartości krajobrazowe zaczyna 

45 Zob. M.  Rymer, Ochrona zabytków w  planowaniu przestrzennym w  świetle orzecznictwa 
sądów administracyjnych, [w:] Kierunki reformy prawa planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego, I. Zachariasz (red.), Warszawa 2012, s. 223 i nast.

46 Zob. przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o  zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, druk sejmo-
wy nr 1525.

47 Zob. K.  Zalasińska, Zalecenie dotyczące wdrożenia prawodawstwa UNESCO do polskiego 
porządku prawnego, „Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS” 2013, nr 1, s. 24 i nast.
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się bowiem rozpoznawać i doceniać dopiero widząc krajobraz w całości, a nie 
tylko jego oderwane elementy. Dlatego też podejmując działania zmierzające ku 
ochronie krajobrazu należy mieć na względzie wielość wartości kulturowych 
przyrody i znaczenie przyrody dla kultury, pamiętając przy tym, że kultura nie 
jest przeciwieństwem przyrody a przyroda kultury.

Streszcz enie

W artykule przedstawione zostały rozważania na temat koncepcji parku kul-
turowego w polskim systemie prawa. Instytucja parku kulturowego stanowi przy-
kład obszaru specjalnego, w obrębie którego ochronie podlegają zarówno wartości 
kulturowe, jak i przyrodnicze. Szczegółowe refl eksje poświęcone zostały zarówno 
wymogom prawnym tworzenia parku kulturowego, jak i stosowanym w praktyce 
funkcjonowania poszczególnych samorządów zakazom i ograniczeniom dotyczą-
cym prowadzenia działalności gospodarczej na jego obszarze. Przeprowadzona 
analiza działalności prawodawczej samorządów pozwoliła w szczególności wska-
zać przykłady stosowanych zakazów i ograniczeń względem prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej na obszarach lokalnych parków kulturowych.

Summary

In the paper considerations are presented on the concept of cultural park in the 
Polish legal system. Legal institution of cultural park is an example of a special area, 
within which are protected both cultural and natural values. Detailed refl ections refer to 
both legal requirements for the creation of a cultural park as well as used in practice of 
functioning of the various local governments prohibitions and restrictions on economic 
activity in the area of cultural park. The practical analysis of legislative activity of local 
governments allow to point out local examples of limiting economic activity on these areas.

Słowa kluczowe: park kulturowy, działalność gospodarcza, ochrona dóbr kultury, 
ochrona środowiska

Key words: cultural park, economic activity, protection of cultural objects, environ-
mental protection
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Wprowadzenie

Działalność gospodarcza może niekiedy zagrażać wartościom o podstawo-
wym znaczeniu dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa, ponieważ może 
zagrażać m.in. bezpieczeństwu państwowemu, porządkowi publicznemu, życiu 
lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej. Działalność gospodarcza może także 
niekiedy zagrażać środowisku, bowiem może łączyć się z nadmiernym korzy-
staniem z zasobów środowiska lub nadmiernym wprowadzaniem substancji lub 
energii do środowiska. Dlatego też środowisko jest wartością prawnie chronioną.

* DR PIOTR ZACHARCZUK – adiunkt Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w  Lub-
linie; adres do korespondencji: ul.  Spokojna 1, 20-074 Lublin, tel.: +48 81 445 30 46, 
e-mail: zacharczuk@kul.pl
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Działalność gospodarcza na obszarze 
chronionego krajobrazu

Przepisy dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska zawarte są w szeregu 
aktach normatywnych. Przepisy dotyczące ochrony środowiska przede wszyst-
kim zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska1 , ale również w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2. 
W związku z tym, iż działalność gospodarcza łączy się niekiedy z eksploatacją 
zasobów, tworów i składników przyrody przedsiębiorca jest obowiązany prze-
strzegać ograniczenia określone przepisami zawartymi w u.o.p. oraz w aktach 
normatywnych wydanych na podstawie u.o.p. Między innymi przedsiębiorca jest 
obowiązany przestrzegać ograniczenia wynikające ze specjalnego reżimu praw-
nego obowiązującego na obszarach specjalnych w postaci obszarowych form 
ochrony przyrody, w tym obszarach chronionego krajobrazu3.

Początki instytucji obszaru chronionego krajobrazu w Polsce sięgają lat sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to zaczęto tworzyć pierwsze obszary 
chronionego krajobrazu. Wprawdzie w okresie tym obowiązywała ustawa z dnia 
7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody4. Jednakże ze względu na brak należy-
tej podstawy prawnej w tej ustawie Państwowa Rada Ochrony Przyrody na sesji 
w dniu 31 maja 1971 r. przyjęła koncepcję tworzenia parków krajobrazowych 
oraz uznawania większych obszarów za obszary chronionego krajobrazu, z za-
stosowaniem przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu prze-
strzennym5. W tym też kierunku poszła praktyka, ponieważ działając w trybie 
art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym szereg wojewódzkich rad na-
rodowych podjęło wówczas uchwały o utworzeniu parków krajobrazowych oraz 
obszarów chronionego krajobrazu.6 Obszar chronionego krajobrazu jako praw-

* DR PIOTR ZACHARCZUK – adiunkt Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w  Lub-
linie; adres do korespondencji: ul.  Spokojna 1, 20-074 Lublin, tel.: +48 81 445 30 46, 
e-mail: zacharczuk@kul.pl

1 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.
2 Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.
3 W  doktrynie do obszarowych form ochrony przyrody zalicza się: parki narodowe, rezer-

waty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 
2000 (D. Jakubowska, Ochrona różnorodności biologicznej [w:] Prawo ochrony środowiska, 
M. Górski (red.), Warszawa 2009, s. 514-515).

4 Dz. U. z 1949 r. Nr 25 poz. 180 ze zm.
5 Dz. U.  z  1961  r. Nr 7 poz. 47; L.  Jastrzębski, Ochrona prawna przyrody i  środowiska 

w Polsce. Zagadnienia administracyjne, Warszawa 1976, s. 71.
6 Patrz szerzej: L.  Jastrzębski, Ochrona środowiska w  PRL. Zagadnienia administracyjne, 

Warszawa 1983, s. 121.
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na forma ochrony przyrody została przyjęta dopiero w ustawie z dnia 16 paź-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody7. Przyjęta wówczas koncepcja obszarów 
chronionego krajobrazu jako jednostek dużych, ale o najłagodniej szym reżimie 
ochronnym, spotkała się z krytyką posuniętą do tego stopnia, że wręcz uznano 
ją za ochronę fi kcyjną.8 Ta negatywna ocena niektórych przedstawicieli doktry-
ny nie przekonała prawodawcy, który w ramach obecnie obowiązującej ustawy 
ustanowił obszar chronionego krajobrazu jako jedną z form ochrony przyrody9.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 u.o.p. obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny 
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosyste-
mach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Z powyższego przepisu przedstawiającego defi nicję obszaru chronionego 
krajobrazu wynika, że chodzi o tereny wyróżniające się krajobra zowo, o zróżni-
cowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na: 
1) możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 
2) funkcję korytarzy ekologicznych (w rozumieniu art. 5 pkt 3 u.o.p. – obszarów 

umożliwiających migrację roślin, zwierząt lub grzybów).
W odróżnieniu od innych obszarowych form ochrony przyrody obszary chro-

nionego krajobrazu nie są państwowymi osobami prawnymi jak parki narodowe 
lub jednostkami organizacyjnymi jak parki krajobrazowe i nie mają swoich or-
ganów ani służb, nie obejmuje się ich odrębnymi planami ochrony. Wokół ob-
szarów chronionego krajobrazu nie można wyznaczyć otuliny10.

Ta forma ochrony przyrody zajmuje względem pozostałych obszarowych form 
ochrony przyrody największą powierzchnię ogólną kraju. W 2012 r. obszary 
chronionego krajobrazu zajmowały 22,6% powierzchni ogólnej kraju, podczas 
gdy parki narodowe tylko 1%, rezerwaty 0,53%, zaś parki krajobrazowe 8,3% 
powierzchni geografi cznej kraju11. Już tak duża powierzchnia wyznaczonych ob-
szarów chronionego krajobrazu w ramach powierzchni ogólnej Polski świadczy 
o tym, iż grunty, które zostały objęte granicami obszaru chronionego krajobrazu 
pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu, tj. właściciele tychże nierucho-
mości, w tym także przedsiębiorcy mogą z nich korzystać w sposób „gospodar-
czy”. Jest mało prawdopodobne, aby na prawie ¼ powierzchni kraju z uwagi na 

7 Dz. U. z 1991 r. Nr 114 poz. 492.
8 W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012, s. 188.
9 Zgodnie z  art.  6 ust. 1 u.o.p. formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, po-
mniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-kra-
jobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

10 W. Radecki, Ustawa o ochronie ..., s. 189.
11 Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2013, Warszawa 2013, s.  282, http://

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_ochrona_srodowiska_2013.pdf [15.11.2013 r.].
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potrzeby ochrony przyrody mógł obowiązywać całkowity zakaz wykonywania 
działalności gospodarczej lub mogły obowiązywać daleko idące ograniczenia 
w wykonywaniu działalności gospodarczej, ponieważ taka sytuacja niewątpliwie 
doprowadziłaby do znacznego spowolnienia rozwoju gospodarczego całego kraju 
oraz stawałaby się zarzewiem licznych konfl iktów.

Pod względem przyrodniczym obszary chronionego krajobrazu są zróżnico-
wane i w pewnym stopniu odzwierciedlają różnorodność krajobra zów naszego 
kraju. Największy obszar w ich granicach stanowią użytki rolne, tj. pola, łąki 
i pastwiska, dalej lasy oraz wody12. Większość obszarów chronionego krajobra-
zu spełnia funkcję otuliny parków narodowych, parków krajobrazowych i rezer-
watów przyrody. Bardzo często pełnią one także funkcję łącznika lub korytarza 
ekologicznego, istotnego zwłaszcza dla migrujących zwierząt.

Obszary chronionego krajobrazu są jedną z tych form ochrony przyrody, które 
mogły być do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie13 powoływane do życia przez różne 
organy. Formą prawną wyznacze nia, zmiany granic i likwidacji obszaru chronio-
nego krajobrazu było w zasadzie rozporządzenie wojewody, a jeżeli wojewoda 
tego nie uczynił – uchwała rady gminy. Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 
2 u.o.p. aktualnie uprawnienia do tego przysługują wyłącznie sejmikowi woje-
wództwa14. Na obowiązkową treść uchwały o wyznaczeniu obszaru chronionego 
krajobrazu składają się:
1) nazwa, położenie i obszar, 
2) wskazanie sprawującego nadzór, 
3) ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, 
4) zakazy wybrane spośród wymienionych wart. 24 ust. 1 u.o.p., wynikające 

z potrzeb ochrony obszaru.
Z powyższego wynika, iż pod ustawowym pojęciem wyznaczenia obszaru 

chronionego krajobrazu nie kryje się więc jedynie wyznaczenie terenów w sen-
sie geografi cznym, tzn. ustalenie ich położenia i granic, czyli wyznaczenie ob-
szaru chronionego krajobrazu poprzez jego wskazanie w terenie. Pod pojęciem 
tym należy rozumieć także ustalenie innych wymogów wymienionych ustawą, 
dotyczących obszaru chronionego krajobrazu. W zakresie ustawowego pojęcia 

12 Patrz szerzej: Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska ..., s. 297, http://www.stat.
gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_ochrona_srodowiska_2013.pdf [15.11.2013 r.].

13 Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
14 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2010, s. 135.
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„wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu” mieszczą się więc także ustalenia 
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów i zakazy określone w art. 24 u.o.p.15.

Projekt uchwały sejmiku województwa o wyznaczeniu obszaru chronione-
go krajobrazu wymaga uzgodnienia jedynie z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska (art. 23 ust. 3 u.o.p.), nie wymaga natomiast ani uzgodnienia, ani 
nawet opinii rad gmin16.

Według danych zamieszczonych w ramach Centralnego Rejestru Form Ochro-
ny Przyrody prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do 
chwili obecnej w Polsce wyznaczono aż 394 obszarów chronionego krajobra-
zu17. Przy czym od momentu wejścia w życie u.o.p. tj. od dnia 1 maja 2004 r 
do dnia 31 lipca 2009 r. powstało 8 obszarów chronionego krajobrazu, z czego 
4 powołali wojewodowie, a 4 organy stanowiące jednostek samorządu teryto-
rialnego18. Natomiast od dnia 1 sierpnia 2009 r. do chwili obecnej powstało aż 
112 obszarów chronionego krajobrazu, które zostały powołane przez sejmiki 
wojewódzkie19. To zaś oznacza, iż łącznie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 15 li-
stopada 2013 r. powstało 120 obszarów chronionego krajobrazu. Z powyższych 
danych statystycznych wynika, iż ta obszarowa forma ochrony przyrody cieszy 
się olbrzymim zainteresowaniem i przychylnością właściwych organów admi-
nistracji samorządowej. Co ciekawe organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego skutecznie odmawiają uzgodnienia utworzenia nowych parków 
narodowych lub powiększenia już istniejących parków narodowych20 oraz nie 

15 Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2011 r., 
sygn. IV SA/Po 721/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/32DA253C3D [15.11.2013 r.].

16 W. Radecki, Ustawa o ochronie ..., s. 190.
17 Obszar chronionego krajobrazu, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [15.11.2013 r.].
18 Obszar chronionego krajobrazu, data utw. od 2004-05-01 do 2009-07-31, http://crfop.

gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [15.11.2013 r.].
19 Obszar chronionego krajobrazu, data utw. od 2009-08-01 do 2013-11-15, http://crfop.

gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [15.11.2013 r.].
20 W „Krajowej strategii ochrony i  zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

oraz Programie działań na lata 2007 – 2013”, przyjętej do realizacji uchwałą nr 270/2007 
Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r., w celu zachowania i wzbogacenia istnie-
jących oraz odtworzenia utraconych elementów różnorodności biologicznej, jak również 
rozwinięcia i  umocnienia krajowego systemu obszarów chronionych, jako zadania prio-
rytetowe wskazano utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, Mazurskiego Parku Na-
rodowego, Jurajskiego Parku Narodowego, a  ponadto powiększenie Białowieskiego Parku 
Narodowego oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. W Ministerstwie Środowiska podjęte 
zostały działania zmierzające do realizacji postanowień strategii w  zakresie tworzenia no-
wych parków narodowych i powiększenia już istniejących. Niestety podjęte próby spotkały 
się ze zdecydowanie negatywnym stanowiskiem organów uchwałodawczych jednostek sa-
morządu terytorialnego. Najbardziej znanym przypadkiem jest proces negocjacji dotyczący 
proponowanej zmiany granic Białowieskiego Parku Narodowego. Po dwuletnim okresie ne-
gocjacji, pomimo wynegocjowanej zgody stron, organy uchwałodawcze jednostek samorzą-
du terytorialnego nie uzgodniły projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmia-
ny granic Białowieskiego Parku Narodowego. 
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wyznaczają nowych parków krajobrazowych21, natomiast chętnie wyznaczają 
obszary chronionego krajobrazu. 

Konsekwencją uznania konkretnego terenu za obszar chronionego krajo-
brazu jest obowiązywanie na tym obszarze specjalnego reżimu prawnego prze-
widującego różnego rodzaju ograniczenia mogące wpływać na wykonywaną na 
tym obszarze działalność gospodarczą. Podobnie jak w parkach krajobrazowych, 
tak też na obszarach chronionego krajobrazu nie ma zakazów obowiązujących 
z mocy samego prawa. Zakazy są wprowadzane przez organ wyznaczający obszar 
chronionego krajobrazu (sejmik województwa) spośród wymienionych w 9-punk-
towym wyliczeniu art. 24 ust. 1 u.o.p., jeżeli zdaniem tego organu – wynikają 
z potrzeb ochrony22.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.p. na obszarze chronionego krajobrazu mogą być 
wprowadzone następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amator-
skiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko23 (dalej także: 
u.u.i.ś.);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbu-
dową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

21 Od dnia 1 sierpnia 2009 r. tj. od dnia przyznania sejmikom wojewódzkim kompetencji do 
tworzenia parków krajobrazowych do chwili obecnej nie utworzono żadnego nowego par-
ku krajobrazowego. Park krajobrazowy, data utw. od 2009-08-01 do 2013-11-15, http://
crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [15.11.2013 r.].

22 W. Radecki, Ustawa o ochronie ..., s. 192.
23 Dz. U. z 2013 r. poz. 235.
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6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochro-
na przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wod-
no-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i  innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rol-
nej, leśnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii 
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
Ustawodawca w art. 24 ust. 1 u.o.p. określił zamknięty katalog zakazów, 

jakie mogą być wprowadzone na terenie obszaru chronionego krajobrazu lub 
jego części. To zaś oznacza, iż katalog zakazów wprowadzanych dla danej formy 
ochrony przyrody nie może być poszerzony o inne zakazy, których nie przewiduje 
u.o.p. Wszelkie ograniczenia w postaci zakazów wprowadzane uchwałą sejmiku 
województwa muszą mieć podstawę ustawową i mieścić się w ramach katalogu 
zakazów określonego w art. 24 u.o.p.24

Wybór ten został pozostawiony organowi, który ustanawia tę formę ochro-
ny przyrody. Okolicznością wymagającą zaznaczenia jest fakt, że w art. 24 ust. 
1 u.o.p. określono, że mogą być wprowadzone zakazy wymienione w tym przepi-
sie. Z takiej regulacji wynika, że ustawodawca umożliwił sejmikowi województwa 
dokonanie wyboru spośród określonych wyżej zakazów. Nie przyznał im jednak 
możliwości ich modyfi kowania. Dlatego też wybór zakazów obowiązujących na 
terenie obszaru chronionego krajobrazu powinien mieć charakter przemyślany, 
skutki wprowadzonych ograniczeń mogą być bowiem poważne.

Reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu jest dość zbliżony, ale łagod-
niejszy w porównaniu z reżimem prawnym parku krajobrazowego. Po równując 
listę możliwych do wprowadzenia zakazów z art. 17 ust. 1 u.o.p. z jednej strony 
i z art. 24 ust. 1 u.o.p. z drugiej, można dojść do wniosku, że w odróżnieniu od 
parku krajobrazowego na obszarze chronionego krajobrazu nie wolno za kazać: 
wylewania gnojowicy, prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt meto dą bez-
ściółkową, utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych, 
organizowania rajdów motorowych i samochodowych, używa nia łodzi motoro-
wych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiorni kach wodnych. Zupeł-
nie niezrozumiała różnica występuje między art. 24 ust. 1 pkt 8 u.o.p. a art. 17 
ust. l pkt 7 u.o.p. Wynika z niej bowiem, że nawet po wprowadzeniu zakazu 

24 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie z  dnia 8 listopada 2011  r., 
sygn. akt: IV SA/Wa 1507/11, LEX nr 1155028.
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w parku kra jobrazowym zawsze wolno budować obiekty służące turystyce wod-
nej w odleg łości 100 m od brzegów wód, a na obszarze chronionego krajobrazu 
nie, skoro w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawodawca nie wskazał na obiekty służące 
turystyce wod nej25. Co ciekawe brak możliwości budowy obiektów służących 
turystyce wodnej dotyczy terenu chronionego ze względu na możliwość zaspo-
kajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Takie uregulowanie 
może negatywnie wpływać na wykonywanie na obszarze chronionego krajobrazu 
działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Jednym z istotniejszych z punktu widzenia wykonywania działalności go-
spodarczej zakazów, które mogą być wprowadzone na ob szarze chronionego 
krajobrazu, jest zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż ustawodawca w art. 24 ust. 
2 u.o.p. określił, iż zakazy wskazane w art. 24 ust. 1 u.o.p. nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

Co więcej na podstawie art. 24 ust. 3 u.o.p. zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy realizacji przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowa-
dzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 
wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, iż na obszarze chronionego 
krajobrazu, na którym sejmik województwa wprowa dził zakaz realizacji przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia te mogą 
jednak być realizowane: 
– jeżeli są inwestycjami celu publicznego – zawsze bez względu na to, czy na-

leżą do kategorii mogących zawsze czy tylko potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko,

– jeżeli nie są inwestycjami celu publicznego – tylko jeżeli należą do kategorii 
mogących znaczącą oddziaływać na środowisko i tylko wtedy, gdy przepro-
wadzana ocena oddziaływania na środo wisko wykaże brak znaczącego ne-
gatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Z tego wynika, że w razie wprowadzenia zakazu z art. 24 ust. 1 pkt 2 u.o.p. 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i niebędą-

25 W. Radecki, Ustawa o ochronie..., s. 192.
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ce inwestycjami celu publicznego nigdy nie mogą być reali zowane na obszarze 
chronionego krajobrazu26.

W ramach wykonywania działalności gospodarczej bardzo często koniecz-
na jest realizacja przedsięwzięcia polegająca w szczególności na budowie obiek-
tu budowlanego. Z kolei w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego bardzo 
często konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zmiana 
już obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzy-
skanie pozwolenia na budowę.

Z punktu widzenia inwestora w przypadku zamiaru realizacji przedsięwzię-
cia na obszarze chronionego krajobrazu kluczowe jest uzyskanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie 
bowiem z art. 86 u.u.i.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże or-
gan wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.u.i.ś. To zaś oznacza, iż 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma prejudycjalny charakter i wiąże 
wszystkie organy wydające kolejne decyzje administracyjne niezbędne na etapie 
przygotowawczym do realizacji planowanego przedsięwzięcia27. 

Co więcej z punktu widzenia przedsiębiorcy faktycznie kluczowe są uzgodnie-
nia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który w szczególności anali-
zuje przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
w tym wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar chronionego krajobrazu.

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 
stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym28 (dalej także: u.p.z.p.) ustalenie przeznaczenia terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospo-
darowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie za-

26 Tamże, s. 193.
27 Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o  pozwole-

niu na budowę, decyzję o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu,  koncesję na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, pozwo-
lenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, decyzję ustalającą warunki pro-
wadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, 
a  także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmie-
niających stosunki wodne na terenach o  szczególnych wartościach przyrodniczych – wy-
dawanej na podstawie u.o.p., decyzję o  zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych, zezwolenie na przetwarzanie odpadów i  zezwolenie na 
zbieranie i przetwarzanie odpadów.

28 Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.
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gospodarowania przestrzennego. W przypadku zaś braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i wa-
runków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokali-

zacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji 

ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W związku z tym, iż obszary chronionego krajobrazu położone są zazwyczaj 

na terenie gmin wiejskich  tj. na obszarach, na których w dalszym ciągu bardzo 
rzadko obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dlate-
go też przedsiębiorca planujący realizację przedsięwzięcia w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zobowiązany jest do uzy-
skania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji 
o warunkach zabudowy. 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca zróżnicował ma-
terialnoprawne przesłanki, których spełnienie jest koniecznym warunkiem po-
zytywnego rozstrzygnięcia w sprawie lokali zacji inwestycji. Specyfi ka współ-
czesnych rozwiązań charakteryzuje się tym, że ustawodawca uprzywilejował 
inwestycje celu publicznego, ustanawiając znacznie bardziej liberalne przesłanki 
materialnoprawne, których spełnienie jest koniecznym warunkiem pozytywnego 
rozstrzygnięcia lokalizacyjnego dla inwestycji celu publicznego, w porównaniu 
z materialnoprawnymi przesłankami, których spełnienie jest koniecznym wa-
runkiem pozytywnego rozstrzygnięcia lokalizacyjnego dla pozostałych inwestycji.

W odniesieniu do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego u.p.z.p. 
formułuje wprost tylko dwie przesłanki materialnoprawne, których spełnienie 
stanowi warunek konieczny jej uzyskania. 

Na podstawie art. 50 ust. 1 zdanie drugie u.p.z.p., decyzja o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego może być wydana o ile teren, na którym ma być 
realizowana, nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol-
nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo gdy taki teren jest objęty zgodą 
uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc na podsta-
wie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym29. 

Dla przedsiębiorcy planującego realizację przedsięwzięcia na obszarze chro-
nionego krajobrazu problemem może być ten warunek, ponieważ do wykony-
wania działalności gospodarczej bardzo często potrzebne jest wyłączenie gruntu 
z produkcji rolnej lub leśnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

29 Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 ze zm.
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o ochronie gruntów rolnych i leśnych30, przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody dokonuje się w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie zaś art. 7 ust. 2 u.o.g.r.l. 
przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 
 zostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa 

wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.
Podkreślenia wymaga to, iż przepisów u.o.g.r.l. nie stosuje się do gruntów 

rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych 
miast31.

Z powyższego wynika, iż „odrolnienie” gruntów klas od I do III poza granicami 
administracyjnymi miast oraz wszelkie „wylesienia” wymagają zgody, a w kon-
sekwencji i planu miejscowego. Objęcie danego terenu zgodą na „odrolnienie” 
czyni zadość wymogowi odrolnienia jedynie wówczas, gdy zgoda taka została 
wydana „przy sporządzaniu starych planów miejscowych”32.

Drugą przesłankę materialnoprawną, której spełnienie stanowi warunek ko-
nieczny do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
określa art. 56 u.p.z.p., który stanowi, iż nie można odmówić ustalenia lokalizacji 
in westycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z prze-
pisami od rębnymi. W związku z tym, iż uchwała sejmiku województwa podjęta 
na podstawie art. 23 ust. 2 u.o.p., w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 
krajobrazu jako akt prawa miejscowego zawiera przepisy odrębne, przez pryzmat 
tych przepisów dokonuje się oceny warunków do wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wprawdzie w art. 23 u.o.p. nie ma mowy 
o uzgadnianiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właś-
ciwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nie mniej jednak stosuje 
się w tym przypadku art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p., co nakazuje przyjąć, że decyzja 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia z regio-
nalnym dyrektorem ochrony środowiska, skoro obszar chronionego krajobrazu 
jest innym (niż park narodowy) obszarem objętym ochroną na podstawie prze-
pisów o ochronie przyrody33.

Zgodnie z art. 2 pkt 5) u.p.z.p. pod pojęciem „inwestycji celu publicznego” 
należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (po-
wiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również 
inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu 

30 Dz. U. z 2013 r. poz. 1205.
31 Zob. art. 5b u.o.g.r.l.
32 M. Szewczyk, Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym [w:] Prawo zagospodarowania przestrzeni, Z.  Leoński, M.  Szewczyk, M.  Kruś, War-
szawa 2012, s. 230.

33 W. Radecki, Ustawa o ochronie ..., s. 190.
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podejmującego te działania oraz źródła ich fi nansowania, stanowiące realizację 
celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami34. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że pojęcie inwestycji 
celu publicznego jest w swej istocie oparte na kryterium przedmioto wym, nie zaś 
podmiotowym czy funkcjonalnym. Oznacza to, że inwestycję tego typu stanowi 
każde działanie o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. które realizuje cele pub-
liczne, bez względu na to, czy inwestorem jest podmiot prywatny czy publiczny. 
Z powyższego wynika, że na gruncie u.p.z.p. potoczne rozumienie, a także rozu-
mienie przyjęte w niektórych innych aktach prawnych pojęcia „pu bliczny” i „pry-

34 Dz. U.  z 2010  r. Nr 102, poz. 651, ze zm. Na podstawie art.  6 u.g.n.  celami publicznymi 
w rozumieniu ustawy są: 

 1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i  drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz 
wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i  urządzeń transportu publicznego, 
a  także łączności publicznej i  sygnalizacji;

 1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
 1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i  obiekty do obsługi ruchu lotniczego, 

w  tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
 2)  budowa i  utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i  urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i  energii elektrycznej, a  także innych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z  tych przewodów i urządzeń;

 3)  budowa i  utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności 
w  wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i  odprowadzania ścieków oraz odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w  tym ich składowania;

 4)  budowa oraz utrzymywanie obiektów i  urządzeń służących ochronie środowiska, zbior-
ników i  innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w  wodę, regulacji przepływów 
i ochronie przed powodzią, a  także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji 
wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub  jednostek samorządu terytorialnego; 

 5)  opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w  rozumieniu przepisów o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady oraz miejsc i  pomników upamiętniających ofi ary terroru komu-
nistycznego;

 6)  budowa i  utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, są-
dów i  prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a  także publicznych: 
obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-
-wychowawczych i obiektów sportowych;

 6a)  budowa i  utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obo-
wiązków w  zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, 
a  także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

 7)  budowa i  utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 
państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publiczne-
go, w  tym budowa i  utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów 
dla nieletnich;

 8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
 9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 
 9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
 10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 
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watny” zacierają się35. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę przesłanki pojęcia 
inwestycji celu publicznego większość planowanych na obszarach chronionego 
krajobrazu przez przedsiębiorców przedsięwzięć w przypadku braku miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego będzie wymagało uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy.

Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy zostały 
okreś lone przede wszystkim w art. 61 u.p.z.p. Zgodnie z art. 61 ust. 1 u.p.z.p. 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącz-
nego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, 

jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących 
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gaba-
rytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz 
intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest 

wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy 
sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 
ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Podobnie jak w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego również w przypadku decyzji o warunkach zabudowy material-
ną przesłanką istotną z punktu widzenia przedsiębiorcy planującego realiza-
cję przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu jest zgodność decyzji 
z przepisami odrębnymi tj. m.in. z aktami prawa miejscowego wyznaczającymi 
obszary chronionego krajobrazu36. Decyzję o warunkach zabudowy w odniesie-
niu do obszaru chronionego krajobrazu można wydać dopiero po uzgodnieniu 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska37.

Co więcej podobnie jak w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego również w przypadku decyzji o warunkach zabudowy material-
ną przesłanką istotną z punktu widzenia przedsiębiorcy planującego realizację 

35 Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komen-
tarz, Warszawa 2004, s. 373.

36 Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie z  dnia 17 listopada 
2011 r., sygn. IV SA/Wa 1435/11, LEX nr 1155009.

37 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2012 r., sygn. 
IV SA/Po 1008/11, LEX nr 1109384.



344   PIOTR ZACHARCZUK  

przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu jest przewidziany w art. 61 
ust. 1 pkt 4) u.p.z.p. warunek braku konieczności uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Wynika 
to z tego, iż do wykonywania działalności gospodarczej bardzo często potrzebne 
jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej. 

Kolejną dużą barierą dla przedsiębiorcy planującego realizację inwestycji nie 
będącej inwestycją celu publicznego, w szczególności na obszarze chronionego 
krajobrazu, jest spełnienie dodatkowego wymaganego na podstawie art. 61 ust. 
1 pkt 1) u.p.z.p. warunku istnienia zabudowy na działce sąsiedniej, dostępnej 
z tej samej drogi publicznej, pozwalającej na określenie wymagań dla nowej za-
budowy, nazywany zarówno w orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie zasadą do-
brego sąsiedz twa38. Podstawowym celem wprowadzenia powyższego warunku 
było wykluczenie możliwości realizacji inwestycji budowlanych bez planu miej-
scowego na terenach jeszcze niezabudowanych39. Co więcej istnienie zabudowy 
może być niekiedy niewystarczające z uwagi na to, iż zasada dobrego sąsiedztwa 
wymaga nie tylko aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej 
drogi publicznej była zabudowana, lecz wymaga dodatkowo m.in. kontynuacji 
funkcji zabudowy i zagospo darowania terenu. Wymóg ten rozumiany był do-
tychczas w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w zasadzie jednolicie w ten 
sposób, że przyjmowano, iż nowa zabudowa musi być dostosowana do zastanego 
na danym miejscu stanu dotychczasowej zabudowy i zagospodarowania terenu40. 
W związku z tym, iż obszar chronionego krajobrazu najczęściej obejmuje tereny 
przede wszystkim niezabudowane. Jeśli zaś obszar chronionego krajobrazu obej-
muje także tereny zabudowane to najczęściej są to obszary z zabudową zagro-
dową, mieszkaniową, rzadko zaś z zabudową wykorzystywaną do wykonywania 
działalności gospodarczej. Dlatego też dla przedsiębiorcy planującego realizację 
przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu dużą barierą będzie właś-
nie zasada dobrego sąsiedztwa. 

Z uwagi na niespełnienie warunku braku w postaci konieczności uzyskania 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych lub warunku zasady 
dobrego sąsiedztwa w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach działalności 
gospodarczej nie będącego inwestycją celu publicznego konieczne jest uchwale-
nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest to, iż na gruncie obecnie obo-
wiązującej u.p.z.p. plan miejscowy sporządza się obowiązkowo tylko wówczas 

38 Patrz szerzej: Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu ..., s.  493-503; I.  Zachariasz, 
Ustawa o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, H.  Izdebski, I.  Za-
chariasz, Warszawa 2013, s. 327-335.

39 Zob. M. Szewczyk, Podstawowe założenia ustawy ..., s. 221.
40 Także, s. 226.
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gdy wymagają tego przepisy odrębne. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego albo zmiany planu miejscowego już obowiązującego podej-
muje rada gminy. Co więcej uchwałę taką rada gminy podejmuje tylko z włas-
nej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. To zaś 
oznacza, iż inwestor nie ma prawnej możliwości skutecznego żądania wszczę-
cia procedury mającej na celu przyjęcie planu miejscowego albo jego zmiany. 
Wprawdzie inwestor będący właścicielem nieruchomości objętej ustaleniami pla-
nu miejscowego może zaskarżyć do sądu administracyjnego uchwałę w sprawie 
przyjęcia planu miejscowego. Nie mniej jednak są wątpliwości co do możliwości 
zaskarżania odmowy uzgodnienia projektu planu miejscowego przez właściwe 
organy administracji publicznej.

Niewątpliwie skutkiem prawnym wynikającym z wyznaczenia obszaru chro-
nionego krajobrazu, istotnym z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność gospodarczą na tym obszarze, jest konieczność uzgodnienia projektów 
aktów planistycznych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w części 
odnoszącej się do obszaru chronionego krajobrazu. Przepis art. 23 ust. 5 u.o.p. 
nakazuje uzgadnianie z właściwym regionalnym dyrektorem ochro ny środowi-
ska projektów: 
1) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
3) planów zagospodarowania przestrzennego województw, 
4) planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. 
Uzgodnienie obejmuje części dotyczące obszaru chronionego krajobrazu, ale 

tylko w takim zakresie, w jakim ustalenia tych planów mogą mieć negatywny 
wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Brak uzgodnienia 
powoduje nieważność studium lub planu. 

Uzgodnienie, inaczej niż uzyskanie opinii, zobowiązuje organ opracowujący 
projekt planu miejscowego do jego uwzględnienia, ponieważ jest ono ustawową 
formą udziału organów uzgadniających w tworzeniu normatywnej treści planu 
miejscowego przez pryzmat przepisów prawa powszechnie obowiązującego nor-
mujących sferę, w zakresie której organ uzgadniający wykonuje swoje zadania41. 
W związku z tym, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska z uwagi na nega-
tywny wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na ochronę przyrody obszaru 
chronionego krajobrazu może zgłosić niekorzystne dla inwestora uwagi, które 
winny być brane pod uwagę, a co za tym idzie w istocie przesądzające o kształcie 
planu miejscowego albo nawet odmówić uzgodnienia projektu planu miejsco-

41 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie z  dnia 19 lutego 2008  r., 
sygn. IV SA/Wa 1/2008, LexPolonica nr 1994559.
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wego. W takiej sytuacji niezwykle istotna i bardzo kontrowersyjna jest kwestia 
ewentualnej możliwości złożenia przez przedsiębiorcę będącego właścicielem 
nieruchomości zażalenia na postanowienie regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska odmawiającego uzgodnienia. Jest to o tyle istotne, iż uprawniony do 
złożenia zażalenia na postanowienie odmawiające uzgodnienia wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta nie zawsze chce bronić korzystnych dla inwestora ustaleń 
zawartych w projekcie planu miejscowego. Niekiedy mimo chęci organ wykonaw-
czy gminy, w szczególności małej gminy wiejskiej, nie jest w stanie skutecznie 
obronić zakwestionowanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
korzystnych dla inwestora ustaleń projektu planu miejscowego. 

Z odesłania przez art. 24 ust. 1 u.p.z.p. do przepisu art. 106 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego42 (dalej także: k.p.a.) 
można wyprowadzić wniosek, iż przedsiębiorca będący właścicielem nierucho-
mości posiada przymiot strony w postępowaniu uzgodnieniowym dotyczącym 
projektu planu miejscowego, w tym także na etapie rozpoznania zażalenia na 
postanowienie odmawiające uzgodnienia. Zauważyć także należy, że na gruncie 
poprzednio obowiązującej w zakresie zagospodarowania przestrzennego ustawy 
tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w zakre-
sie uzgodnień, w tym wynikających z ustaw szczególnych np. ustawy o ochronie 
przyrody, nie funkcjonowało odesłanie do art. 106 k.p.a., zatem zmiana jaka na-
stąpiła w momencie wejścia w życie u.p.z.p. miała charakter normatywny, w tym 
znaczeniu, że postępowanie uzgodnieniowe musi zacząć być traktowane jako od-
rębne postępowanie, w którym też występują, poza gminą, również inne strony. 
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 31 sierpnia 2010 r.43, na etapach projektowania zarówno stu-
dium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak 
i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokonywane są obli-
gatoryjne uzgodnienia. Podkreślić przy tym należy, iż są to uzgodnienia, a nie 
opinie, zatem takie uwagi, które winny być brane pod uwagę, a co za tym idzie 
w istocie przesądzające o kształcie tych aktów – studium i planu. Uzgodnienia 
dokonywane w trybie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., są dokonywane w trybie art. 106 
k.p.a., a co za tym idzie z wszystkimi konsekwencjami dla podmiotów, których 
interesów prawnych uzgodnienia te dotyczą. Nie można ograniczyć praw tych 
podmiotów do poddania przez nie kontroli dokonanych uzgodnień, które rzutu-
ją na zapisy w studium. Uzgodnienia te przesądzają o zawartości studium, a to 
z kolei jest konieczne do uwzględnienia przez plan miejscowy. 

42 Dz. U. z 2013 r. poz. 267.
43 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. II OSK 1312/09,

LEX nr 746465.
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Wyrok ten został wprawdzie wydany w zakresie uzgodnień uchwały doty-
czącej projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, lecz z uwagi na tożsamość regulacji prawnej (art. 24 ust. 1 
i 2 u.o.p.) należy również go odnosić do uzgodnień projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, dlatego, że w przypadku uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego mamy do czynienia z oddziały-
waniem bezpośrednim na interes właścicieli nieruchomości, w jego zaskarżaniu.

Co więcej wskazać można na zapadły stosunkowo niedawno wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2012 r.44, w któ-
rym wprost nawiązano do powyżej wskazanego orzeczenia Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. wskazując, że nie jest dopuszczalne 
pozbawienie możliwości zaskarżenia postanowień w przedmiocie zajęcia sta-
nowiska w toku procedury planistycznej przez inny organ przez osoby, których 
uprawnienia lub interes prawny postanowienie to narusza45.

W tym miejscu podkreślić jednak trzeba, iż kwestia ta nie jest ujmowa-
na jednolicie, ponieważ są też orzeczenia odmiennie. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 lipca 2011 r.46 stwierdził, iż nie 
jest dopuszczalne kwestionowanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia, 
wydanego w myśl art. 24 ust. 1 u.p.z.p. przez inny podmiot niż organ właści-
wy od uchwalania planu. Uzgodnienie to stanowi bowiem sui generis element 
procedury legislacyjnej, służącej przyjęciu planu zagospodarowania przestrzen-
nego, jako aktu prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 u.p.z.p.) nie jest natomiast 
rozstrzygnięciem wpadkowym w sprawie indywidualnej, załatwianej w drodze 
orzeczenia administracyjnego, o którym mowa w art. 106 k.p.a. W tym też kie-
runku poszedł Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 maja 
2012 r.47, w uzasadnieniu którego wskazał, iż postępowanie związane ze spo-
rządzaniem projektu studium bądź planu miejscowego, nie jest postępowaniem 
administracyjnym, lecz postępowaniem prawotwórczym, uchwałodawczym, do 
którego nie stosuje się k.p.a. Stronami postępowania uzgodnieniowego są jedy-
nie gmina i organ uzgadniający. Z pewnością stronami takiego postępowania 

44 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Krakowie z  dnia 7 lutego 2012  r., 
sygn. II SA/Kr 453/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5387DEBEB0 (16.11.2013 r.).

45 Zob. też: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. II
OSK 657/08, LEX nr  505967 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt: IV SA/Wa 558/09, LEX nr 556743.

46 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2011 r., sygn. IV
SA/Wa 357/11, LexPolonica nr 2627102.

47 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2012  r., sygn. II OSK 
1254/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C07527273D [16.11.2013 r.].
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nie będą właściciele nieruchomości objętych projektem planu, czy też studium. 
Co ważne dla inwestorów Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jako organ 
rozpatrujący zażalenia na postanowienia regionalnych dyrektorów ochrony śro-
dowiska odmawiające dokonania uzgodnień stoi na stanowisku, iż właściciel 
nieruchomości nie jest stroną prowadzonego postępowania w sprawie uzgod-
nienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego48.

Biorąc pod uwagę powyższe przedsiębiorca planujący realizację przedsię-
wzięcia na terenie obszaru chronionego krajobrazu może mieć duże problemy 
w przypadku konieczności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub zmiany już istniejącego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

W kontekście wykonywania działalności gospodarczej na obszarze chronio-
nego krajobrazu istotne znaczenie mogą mieć planowane zmiany przewidziane 
w przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu49. Celem powyższego projektu ustawy jest stworzenie instrumentów 
prawnych umożliwiających przeciwdziałanie postępującej degradacji walorów 
krajobrazowych. Projekt zmierza do wzmocnienia i poprawy skuteczności nie-
licznych dziś i rozproszonych w systemie prawnym rozwiązań służących ochro-
nie krajobrazu. Podkreśla zarazem konieczność ochrony krajobrazu jako jedne-
go z ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W projekcie zaproponowano 
szereg nowych defi nicji (pojęć takich jak krajobraz50, krajobraz priorytetowy51, 
dominanta krajobrazowa52), do tej pory nieobecnych w obowiązujących przepi-
sach53. Projekt ustawy zmienia szereg obecnie obowiązujących ustaw, w tym w art. 
9 projektu ustawy przewidziano zmiany w u.o.p. m.in. odnoszące się do obszaru 
chronionego krajobrazu. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania na rzecz 

48 Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z  dnia 16 listopada 2012  r., znak: 
DOP-P.610.7.1.2012.AF.

49 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu z  dnia 28 czerwca 2013  r. (druk sejmowy nr  1525) http://sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf/druk.xsp?nr=1525 (16.11.2013 r.).

50 Na podstawie art. 6 pkt 1) Projektu ustawy pod pojęciem krajobrazu rozumie się postrze-
ganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, 
ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.

51 Zgodnie z  art. 9 pkt  2) Projektu ustawy krajobraz priorytetowy to krajobraz szczególnie 
cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historycz-
ne lub estetyczno-widokowe i  jako taki wymagający zachowania.

52 Zgodnie z  art. 9 pkt  2) Projektu ustawy dominanta krajobrazowa to obiekt o  wiodącym 
oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie.

53 M.  Gwiazdowicz, M.  Sobolewski, Opinia w  sprawie przedstawionego przez Prezydenta 
RP projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (druk nr  1525) z  dnia 23 sierpnia 2013  r., http://orka.sejm.gov.pl/
rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1525 [16.11.2013 r.].
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ochrony krajobrazu przyczyniają się do podniesienia rangi i wzmocnienia reżi-
mu ochronnego dwóch form ochrony przyrody: parku krajobrazowego i obszaru 
chronionego krajobrazu. Wynika to z kilku proponowanych rozwiązań. Wprowa-
dzenie audytów krajobrazowych może doprowadzić do zwiększenia liczby tych 
form ochrony, jednym z celów audytu jest bowiem wskazanie obszarów, które 
powinny zostać objęte parkiem krajobrazowym, obszarem chronionego krajo-
brazu lub zespołem przyrodniczo-krajobrazowym54. Projekt przewiduje również 
wprowadzenie obostrzeń dla sytuowania dominant krajobrazowych w parkach 
krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu. Na tych obszarach obowiązy-
wałby zakaz wznoszenia tego typu budowli do czasu ustalenia dla tych obszarów 
urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu (projekt przewiduje też zwolnienia 
z zakazu dla budowli związanych z infrastrukturą transportową i przesyłową)55. 
Nowym rozwiązaniem jest również wprowadzenie możliwości powołania lub po-
większenia obu tych form ochrony na wniosek gminy. Wnioski gminy w sprawie 
powołania lub powiększenia tych obszarów byłyby rozpatrywane i zatwierdza-
ne przez sejmik województwa. Wątpliwości może budzić brak sformułowanych 
wymagań, jakie powinny spełniać składane przez gminy wnioski (proponowanie 
nowych obszarów chronionych wymaga odpowiedniego uzasadnienia, przedsta-
wienia dokumentacji przyrodniczej, map itp.). Wydaje się, że te wymagania po-
winny zostać doprecyzowane. Poza tym, biorąc pod uwagę możliwą zawartość 
takiego wniosku i potrzebę jego weryfi kacji, przewidziany na jego rozpatrzenie 
termin 3 miesięcy może okazać się niewystarczający.

Nie mniej jednak zaproponowane w zgłoszonym przez Prezydenta RP pro-
jekcie ustawy rozwiązania wzmacniające ochronę polskich krajobrazów przed 
postępującą degradacją są dziś niezwykle potrzebne i pilne. Nie ulega wątpliwo-
ści, że obecnie walory krajobrazowe wielu regionów Polski poddawane są silnej 
presji związanej z transformacją i procesami rozwojowymi. Dotychczasowe in-
strumenty ochrony krajobrazu są nieskuteczne i niewystarczające. Dowodzą tego 
liczne przykłady inwestycji zaburzających harmonię krajobrazu, naruszających 
ład przestrzenny i prowadzących do zubożenia wielowiekowego dziedzictwa kra-
jobrazowego. Do degradacji krajobrazu przyczynia się również niekontrolowana 
urbanizacja. Projekt ustawy niewątpliwie może przyczynić się do zahamowania 
tych procesów56. 

54 Zob. art. 9 pkt 3) Projektu ustawy.
55 Zob. art. 9 pkt 10) Projektu ustawy.
56 M.  Gwiazdowicz, M.  Sobolewski, Opinia w  sprawie przedstawionego przez Prezydenta 

RP projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (druk nr  1525) z  dnia 23 sierpnia 2013  r., http://orka.sejm.gov.pl/
rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1525 (16.11.2013 r.).
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Z analizy zaś zaproponowanych w projekcie ustawy zmian pod kątem działal-
ności gospodarczej na obszarze chronionego krajobrazu wynika, iż proponowane 
zmiany bez wątpienia w znaczący sposób utrudnią realizację przedsięwzięć na 
tych obszarach, w szczególności w zakresie energetyki wiatrowej.

Działalność gospodarcza na obszarze 
południowomałopolskiego obszaru chronionego 
krajobrazu

Południowomalopolski Obszar Chronionego Krajobrazu początkowo został 
wyznaczony w drodze rozporządzenia Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 
1 października 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobra-
zu Województwa Nowosądeckiego57. Aktualnie obszar ten działa na podstawie 
uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu58, która uchyliła rozporządzenie Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 
24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu59.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje powierzch-
nię 364 176 ha i położony jest na terenie województwa małopolskiego. Położo-
ny jest na obszarze następujących powiatów: suski, myślenicki, limanowski, m. 
Nowy Sącz, tatrzański, nowosądecki, gorlicki, nowotarski60.

W związku z art. 21 pkt 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w wojewódz-
twie Samorząd Województwa Małopolskiego przejął kompetencje w zakresie ob-
szarów chronionego krajobrazu na terenie województwa małopolskiego. Obecnie 

57 Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1997 r. Nr 43, poz. 147.
58 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 1194 ze zm.
59 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862.
60 Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na obszarze nastę-

pujących gmin: Rabka, Jabłonka, Laskowa, Grybów, Łukowica, Niedźwiedź, Lipnica Wiel-
ka, Łącko, Czorsztyn, Piwniczna, Łososina Dolna, Mszana Dolna, Słopnice, Ochotnica 
Dolna, Uście Gorlickie, Łapsze Niżne, Poronin, Gorlice, Korzenna, Sękowa, Gródek nad 
Dunajcem, Czarny Dunajec, Kamionka Wielka, Kamienica, Nowy Targ, Krościenko n. Du-
najcem, Krynica, Limanowa, Rytro, Jordanów, Biały Dunajec, Nowy Sącz, Szafl ary, Bystra-
-Sidzina, Stary Sącz, Bukowina Tatrzańska, Spytkowice, Kościelisko, Szczawnica, Dobra, 
Podegrodzie, Nawojowa, Łabowa, Tymbark, Raba Wyżna, Lubień, Ropa, Łużna, Chełmiec.
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nadzór nad Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu spra-
wuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych, dla 
których Południowomalopolski Obszar Chronionego Krajobrazu jest bezpośred-
nią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową), a ponadto większą 
część tego terenu stanowi obszar węzłów i korytarzy ekologicznych sieci ECO-
NET-PL.61 Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne.62 Na pod-
stawie § 2 uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
na Południowomalopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu wprowadzono 
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych63, nieleśnych64 oraz

61 Południowomalopolski Obszar Chronionego Krajobrazu jest bezpośrednią otuliną lub do-
datkową strefą ochronną (przejściową) oraz korytarzem ekologicznym łączącym następują-
ce bardzo cenne polskie formy ochrony przyrody: Tatrzański Park Narodowy, Babiogórski 
Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Na-
rodowy, Popradzki Park Krajobrazowy, Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy oraz Ciężko-
wicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. 

62 Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w  płd-zach. 
części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i  ekosystem rzeki Biał-
ki z  przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i  Spiskich. Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZI-
POP.1393.OCHK.279 (16.11.2013 r.).

63 Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują: 
 1) utrzymanie ciągłości i  trwałości ekosystemów leśnych,
 2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;
 3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności;
 4) utrzymywanie i  tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnie-

niem możliwości migracji dużych ssaków;
 5) zalesianie i  zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i  nie prze-

znaczonych na inne cele, z  wyłączeniem terenów na których występują nieleśne siedliska 
przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i  zwierząt związa-
nych z  ekosystemami nieleśnymi, a  także miejsca pełniące funkcje punktów i  ciągów wi-
dokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych;

 6) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew ob-
umarłych, aż do całkowitego ich rozkładu;

 7) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw ksero-
termicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności;

 8) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgot-
nych i bagiennych;

 9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 10) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i  zagrożonych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów.
64 Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:
 1) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i  pastwisk cennych ze względów przyrodni-

czych i krajobrazowych;
 2) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno-błotnych, oczek wodnych wraz 

z  pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczna oraz obszarów źródliskowych 
cieków;
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wodnych65, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności 
biologicznej. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amator-
skiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalna 
gospodarka rolna, leśna, rybacka i łowiecka;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów u.u.i.ś.;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

 3) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól 
uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a  także ochronne istniejących oraz for-
mowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;

 4) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych;
 5) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z  uwzględnieniem wymogów zbiorowisk ro-

ślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, czę-
stość i  techniki koszenia);

 6) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności;
 7) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;
 8) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 9) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków ro-

ślin, zwierząt i grzybów.
65 Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:
 1) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z  ich naturalna obudowa biolo-

giczna;
 2) utrzymanie i  tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorni-

ków wodnych, w  tym starorzeczy i  oczek wodnych, w  postaci pasów szuwarów, zakrze-
wien i  zadrzewien, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróżnorod-
ności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych;

 3) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w  zakresie niezbędnym dla 
ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i poto-
ków górskich;

 4) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o  dużych 
zdolnościach retencyjnych;

 5) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem 
zachowania dróg migracji gatunków;

 6) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków ro-
ślin, zwierząt i grzybów.
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjąt-
kiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw 
osuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem 
urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochro-
na przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wod-
no-błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brze-
gów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wod-
nych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej.
Zakazy obowiązujące aktualnie na terenie Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu mieszczą się w ramach katalogu zakazów określonego 
w art. 24 u.o.p. Co więcej w przypadku tego obszaru chronionego krajobrazu 
mamy do czynienia z prawie pełnym ustawowym katalogiem zakazów. W § 3 
ust. 1 uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego brak tyl-
ko zakazu dotyczącego lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 
200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego 
co jest zrozumiałe z uwagi na to, iż Południowomałopolski Obszar Chronionego 
Krajobrazu nie jest obszarem nadmorskim. 

W uchwale Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego zamiesz-
czono nie tylko zakazy obowiązujące na terenie Południowomałopolskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, lecz również wyjątki od tych zakazów. Z § 3 ust. 
2 uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego wynika, iż 
zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały tj. realizacji przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na ochronę przyrody Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oce-
ny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z kolei zakaz, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały tj. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym 
torfu oraz skamieniałości nie dotyczy:
1) wydobywania kamieni, żwiru i piasku w związku z utrzymaniem wód, szla-

ków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
2) terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż;
3) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały;

4) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w uchwa-
lonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, dla których przeprowadzona pro-
cedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak nie-
korzystnego wpływu na przyrodę tego obszaru;

5) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, reali-
zowanego w ramach szczególnego korzystania z wód, jeśli wynika ono z po-
trzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia swobodnego spływu 
wód oraz lodów, po uzgodnieniu z właścicielem wody niezbędnego zakresu 
wydobycia.
Natomiast zakazy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały (zabijania dziko 

występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry), § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały (likwidowania i nisz-
czenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych), § 3 ust. 1 pkt 5 
uchwały (wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu) 
i § 3 ust. 1 pkt 6 uchwały (dokonywania zmian stosunków wodnych) nie dotyczą:
1) wykonywania koniecznych prac bezpośrednio związanych z robotami budow-

lanymi dopuszczonymi do realizacji na Południowomałopolskim Obszarem 
Chronionego Krajobrazu przez właściwe organy:

 a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego;

 b) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy;
2) działań związanych z eksploatacja złóż kopalin zgodnie z koncesjami na wy-

dobywanie kopalin ze złóż.
Co się tyczy zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 tj. lokalizowania obiek-

tów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych nie dotyczy on budowania nowych obiektów budowlanych:

1) na obszarach, co do których:
 a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszczają budowę nowych obiektów 
budowlanych – w zakresie, w jakim budowa ta została jednoznacznie 
dopuszczona w tych aktach prawnych;

 b) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
uzgodnione przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w trybie 
ustawy o ochronie przyrody w związku z ustawa o planowaniu i zago-
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spodarowaniu przestrzennym, dopuszczają budowę nowych obiektów bu-
dowlanych – w zakresie, w jakim budowa ta została dopuszczona w tych 
projektach;

 c) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie praw-
nym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania 
na ich podstawie inwestycji lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji;

2) w pasie szerokości 25 m od sztucznych zbiorników wodnych o powierzchni 
mniejszej niż 10 arów.
 W  tym miejscu należy podkreślić, iż obecnie obowiązująca uchwała Nr 

XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego zmieniona uchwałą Nr 
XXXIV/578/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 
roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Mało-
polskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Południowomałopolskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu66 jest łagodniejsza niż poprzednio obowiązujące 
rozporządzenie Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. 
w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W wy-
niku analizy odnoszącej się do walorów przyrodniczych, geologicznych oraz ak-
tualnych kierunków i potrzeb rozwoju lokalnych samorządów uznano bowiem, 
iż obowiązujące na podstawie rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskie-
go z dnia 24 listopada 2006 r. na terenie Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu zakazy były zbyt rygorystyczne przez co niosły konse-
kwencje o charakterze gospodarczym dla regionu. W związku z powyższym do-
konano odstępstw od zakazów wydobywania do celów gospodarczych skał oraz 
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Ponadto doprecyzowano odstępstwa 
w zakresie wykonywania koniecznych prac związanych z robotami budowlanymi 
dopuszczonymi do realizacji na tym obszarze oraz w zakresie działań związa-
nych z eksploatacją złóż kopalin. Umożliwiono także realizację przedsięwzięć, 
dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko67.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy dotkliwy może być wynikający z uchwały 
Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego zakaz realizacji przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wprawdzie w uchwale 
tej przewidziano także wyjątki od tego zakazu. Nie mniej jednak na terenie Po-
łudniowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie można realizować 

66 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 3130.
67 Zob. Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/
Sejmik/Uchwaly/2012/uchwala_299_12.htm (16.11.2013 r.).
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przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przepro-
wadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny 
wpływ na ochronę przyrody Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, chyba że chodzi o inwestycje celu publicznego.

Dla przedsiębiorcy problemem może być także obowiązujący na terenie Po-
łudniowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakaz wydobywania 
do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, zakaz wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeźbę terenu, zakaz dokonywania zmian stosunków 
wodnych oraz zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 
25 m od linii brzegów rzek, jezior i  innych zbiorników wodnych. Wprawdzie 
w uchwale Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego przewidziano 
wyjątki od tych zakazów. Jednakże w dużej mierze wyjątki te oparte są na tym, iż 
dopuszcza się zasadniczo zakazane działania, lecz tylko wówczas gdy taką moż-
liwość przewidziano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
obowiązujących w dniu wejścia w życie uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego. W związku z tym, iż Południowomałopolski Obszar 
Chronionego Krajobrazu wyznaczony jest w przeważającej mierze na obszarze 
gmin wiejskich, na których w dniu wejścia w życie uchwały Nr XVIII/299/12 
Sejmiku Województwa Małopolskiego nie obowiązywały miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, iż przedsiębiorca może mieć 
problemy z realizacją terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu szeregu przedsięwzięć, w szczególności przedsięwzięć dotyczących 
budowy małych elektrowni wodnych, których budowa na tym terenie z uwagi 
na uwarunkowania faktyczne jest bardzo pożądana. Na terenie Południowoma-
łopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z uwagi na uwarunkowania fak-
tyczne mniej natomiast jest problemów z budową tzw. farm wiatrowych, które 
to przedsięwzięcia są bardzo konfl iktogenne na innych obszarach chronionego 
krajobrazu. Co ciekawe w praktyce przedsiębiorcy mają nawet problemy z rea-
lizacją na tym terenie zabudowy hotelowej, a więc zabudowy, która ma służyć 
zaspokajaniu potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, tj. celom ze wzglę-
du, na które obszar chronionego krajobrazu jest wyodrębniony.
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Podsumowanie

Obszar chronionego krajobrazu to obszarowa forma ochrony przyrody o naj-
łagodniejszym reżimie prawnym. Wprawdzie na obszarze chronionego krajobrazu 
działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom. W tym miejscu 
należy podkreślić, iż jeśli dany obszar z uwagi na wartości przyrodnicze warto 
chronić z zastosowaniem surowszego reżimu prawnego niż jest to możliwe w ra-
mach obszaru chronionego krajobrazu można na tym obszarze ustanowić inną 
obszarową formę ochrony przyrody np. w postaci parku narodowego, rezerwatu 
przyrody, obszaru Natura 2000, czy też parku krajobrazowego.

Nie mniej jednak forma ochrony przyrody w postaci obszaru chronionego 
krajobrazu również jest potrzebna z uwagi na to, że bardzo często obszar chro-
nionego krajobrazu pełni funkcję bezpośredniej otuliny lub dodatkowej stre-
fy ochronnej innych bardzo cennych przyrodniczo obszarów objętych z kolei 
ochroną innymi formami ochrony przyrody tj. parków narodowych, rezerwatów 
przyrody, obszarów Natura 2000 oraz parków krajobrazowych. Co więcej obszar 
chronionego krajobrazu bardzo często pełni funkcję korytarzy ekologicznych 
niezwykle istotnych z uwagi na to, iż przetrwanie, w szczególności dużych zwie-
rząt w zurbanizowanej nie tylko Polsce, lecz także Europie zależy od możliwości 
swobodnej wymiany genowej pomiędzy niewielkimi populacjami, zasiedlającymi 
odległe kompleksy leśne.

Właśnie takie niezwykle ważne funkcje pełni Południowomalopolski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, który jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą 
ochronną oraz korytarzem ekologicznym łączącym bardzo cenne polskie formy 
ochrony przyrody takie jak: Tatrzański Park Narodowy, Babiogórski Park Na-
rodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park 
Narodowy, Popradzki Park Krajobrazowy, Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy 
oraz Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. 

W tym miejscu też należy podkreślić, iż teren Południowomałopolskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu niestety poddawany jest silnej presji związanej 
z transformacją i procesami rozwojowymi, w szczególności postępującej urbani-
zacji. Dlatego też aby ograniczyć te szkodliwe dla przyrody i krajobrazu trendy 
obecnie obowiązujący reżim Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu nie dopuszcza do realizacji szczególnie szkodliwych dla przyrody 
i krajobrazu przedsięwzięć. Takie podejście umożliwia realizację zrównoważo-
nego rozwoju poszczególnych gmin znajdujących się na terenie tego obszaru 
przy jednoczesnym zachowaniu jego celów ochrony. Co więcej już obowiązujący 
reżim prawny Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest 
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wystarczający, aby skutecznie chronić przyrodę i krajobraz tego terenu. Jednak-
że aby tak było istotne jest właściwe stosowanie obowiązujących już przepisów. 

Streszcz enie

W związku z tym, iż działalność gospodarcza łączy się niekiedy z eksplo-
atacją zasobów, tworów i składników przyrody przedsiębiorca jest obowiązany 
przestrzegać ograniczenia określone przepisami zawartymi w ustawie o ochronie 
przyrody oraz w aktach normatywnych wydanych na podstawie tej ustawy. Mię-
dzy innymi przedsiębiorca jest obowiązany przestrzegać ograniczenia wynikają-
ce ze specjalnego reżimu prawnego obowiązującego na obszarach specjalnych 
w postaci obszarowych form ochrony przyrody, w tym obszarach chronionego 
krajobrazu. Konsekwencją uznania konkretnego terenu za obszar chronionego 
krajobrazu jest obowiązywanie na tym obszarze specjalnego reżimu prawnego 
przewidującego różnego rodzaju ograniczenia mogące wpływać na wykonywaną 
na tym obszarze działalność gospodarczą.

Zakazy obowiązujące aktualnie na terenie Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu mieszczą się w ramach katalogu zakazów określone-
go w art. 24 ustawy o ochronie przyrody. Co więcej w przypadku tego obszaru 
chronionego krajobrazu mamy do czynienia z prawie pełnym ustawowym ka-
talogiem zakazów. Dlatego też przedsiębiorca może mieć problemy z realizacją 
na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu szeregu 
przedsięwzięć.

Summary

Considering the fact that economic activity is sometimes related to exploration of 
natural resources and formations, as well as nature components, an entrepreneur is li-
able for observing the limitations defi ned in regulations included in the statute on the 
protection of nature and normative laws enacted on the grounds of that statute. An en-
trepreneur is, inter alia, liable for observing the limitations following from special legal 
regime binding in specifi c areas as territorial forms of environmental protection, including 
protected landscape areas. The consequence of fi nding particular territory as a protected 
landscape area is a special legal regime binding in that area, which stipulates diff erent 
kind of limitations that might infl uence economic activity performed in the area.

Prohibitions currently binding in territory of Południowomałopolski (South Lesser 
Poland) Protected Landscape Area are contained in the prohibitions catalogue defi ned in 
Article 24 of the act on the protection of nature. Furthermore, in the case of that protect-
ed landscape area we deal with almost full statutory prohibitions catalogue. Therefore, 
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an entrepreneur may face problems with a series of undertakings to be performed in 
the territory of Południowomałopolski (South Lesser Poland) Protected Landscape Area.

Słowa kluczowe działalność gospodarcza, ochrona przyrody, obszar chronionego 
krajobrazu

Key words: business, nature conservation, protected landscape area
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