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TEMAT BADAWCZY 
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Badania prowadzone w ramach tematu pt.: „Prawne uwarunkowania 

ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec możliwości 

zagospodarowania terenu” ZB-3/17  

 

 

 



CEL  BADAŃ 
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Identyfikacja i ocena wpływu regulacji prawnych w zakresie 

ochrony gruntów rolnych i leśnych na możliwości 

zagospodarowania terenu – zarówno na prawne 

uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego, jak i 

rolę w ochronie zasobów leśnych, rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej i ładu przestrzennego. 

Rolnictwo jest „kustoszem” przestrzeni i 
krajobrazu na ponad połowie powierzchni kraju 



UKIERUNKOWANIE  BADAŃ 
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Badania były ukierunkowane w szczególności na ocenę: 

 obowiązujących przesłanek wydania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne przez właściwe 

organy. Dokonana analiza pozwoliła określić, czy organy wydające 

właściwe decyzje miały swobodę w zakresie wydawania takich zgód, 

czy też  wypracowane zostały kryteria uznania takich zmian za 

dopuszczalne; 

 efektywności procedury wydawania zgód na zmianę przeznaczenia 

oraz na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej; 

 etapowości wyłączeń gruntów z produkcji; 

 katalogu gruntów objętych obowiązkiem uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia i wyłączenia z produkcji – w ujęciu historycznym 

(zmiana stanu prawnego); 

 regulacji prawnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych w 

kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego w innych 

krajach europejskich; 

 

 



OPIS  ZREALIZOWANYCH  PRAC (1) 
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1. Dokonano analizy przepisów i orzecznictwa sądowo-administracyjnego 

odnoszących się do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych; 

2. Dokonano wykładni stosowania przepisów dotyczących tzw. „obwiedni” 

dla obszaru zwartej zabudowy, jak również przenalizowano przypadki 

stosowania tej konstrukcji prawnej; 

3. Przeanalizowano regulacje prawne dotyczące ochrony gruntów rolnych 

i leśnych w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego 

w innych krajach europejskich; 

4. Przeanalizowano kwestie trwałego i czasowego wyłączenia gruntów z 

produkcji rolnej w procesie inwestowania w rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej; 

5. Poddano analizie zagadnienia uiszczania należności i opłat rocznych 

za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej; 

6. Sformułowano wnioski dotyczące zasadności ochrony gruntów rolnych 

na terenach miast; 
 

 Na podstawie dokonanych analiz zaproponowano przeprowadzenie 

zmian w systemie prawnym. 



OPIS  ZREALIZOWANYCH  PRAC (2) 
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1. Prowadzono prace dotyczące specyfiki regulacji w odniesieniu do 

lasów ochronnych; 

2. Przeanalizowano kwestie ochrony interesu publicznego wobec interesu 

indywidualnego na gruntach rolnych i leśnych; 

3. Przeanalizowano kwestię ochrony gruntów rolnych i leśnych w ramach 

systemu ocen oddziaływania na środowisko - wyznaczających zakres 

przedsięwzięć; 

4. Poddano analizie kwestie relacji uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne i zapisów w ewidencji 

gruntów w kontekście terenów zadrzewionych i zakrzewionych. 

 

 Na podstawie dokonanych analiz zaproponowano przeprowadzenie 

zmian w systemie prawnym. 

 

 



OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ I WYKORZYSTANIE UZYSKANYCH 

WYNIKÓW 
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Lp. Organizator Temat Miejsce Data 
Imię i nazwisko 

uczestnika 
Tytuł referatu 

1 Udział w konferencjach 

1. 

Warszawskie 

Seminarium 

Aksjologii 

Administracji, WIT 

Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa, Ochrona Środowiska w 

Perspektywie Działalności 

Inwestycyjnej 

WIT, 

Warszawa 
18.03.2016 

Anna Fogel i 

Marek 

Geszprych 

Ochrona gruntów rolnych w miastach - ocena 

kierunków zmian prawnych 

2. 

Stowarzyszenie 

Notariuszy 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Obrót nieruchomościami leśnymi i 

rolnymi w praktyce notarialnej 

Warszawa, 

Zarząd 

Główny  

30.09 -

1.10.2016 

Marek 

Geszprych 

Prowadzenie debaty poświęconej kwestiom 

obrotu nieruchomości leśnych i rolnych w 

praktyce notariatu 

3. 

Polski Związek 

Firm 

Deweloperskich. 

Urząd Miasta 

Wrocław. 

Perspektywy rozwoju 

mieszkalnictwa w Polsce. Kongres 

Mieszkaniowy 

Wrocław, III 

Kongres, Hala 

Stulecia 

6.10.2016 
Marek 

Geszprych 

Prowadzenie debaty poświęconej prawnym 

aspektom nabywania gruntów pod lokalizację 

inwestycji (moderator dyskusji z ramienia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

4. 

Instytut Badawczy 

Leśnictwa w 

Sękocinie Starym  

w ramach tzw. 

Zimowej Szkoły 

Leśnej 

Wyzwania wobec rozwiązań 

organizacyjno-funkcjonalnych i 

prawnych gospodarstwa leśnego 

IBL, Sękocin 

Stary 
15.03.2017 

Marek 

Geszprych 

Gospodarka leśna w lasach niepaństwowych 

– sygnalizacja problemów w świetle 

najnowszych zmian prawnych 

  



OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ I WYKORZYSTANIE UZYSKANYCH 

WYNIKÓW (2)  
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Lp. Organizator Temat Miejsce Data 
Imię i nazwisko 

uczestnika 
Tytuł referatu 

1 Udział w konferencjach 

1. 
Wydział Prawa i 

Administracji UMCS 

w Lublinie 

Ochrona prawna zasobów 

naturalnych 

Wydział Prawa i 

Administracji 

UMCS w 

Lublinie 

26.04.2017  
Marek 

Geszprych 

Wpływ przedsięwzięć inwestycyjnych na zmianę 

przeznaczenia gruntów 

2. 
Okręgowa Izba 

Radców Prawnych 

w Warszawie 

Ochrona gruntów rolnych i 

leśnych w kontekście 

konieczności zmian prawnych – 

prowadzenie szkolenia 

całodniowego 

Okręgowa Izba 

Radców 

Prawnych w 

Warszawie 

26.06.2017  
Marek 

Geszprych 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w kontekście 

konieczności zmian prawnych  

3. 
WPiA KUL w 

Lublinie 

Wykładnia prawa ochrony 

środowiska 

Hotel 

Lublinianka - 

WPiA KUL w 

Lublinie 

  

11-12. 

10.2017  

Marek 

Geszprych we 

współautorstwie 

z pracownikami 

RDOŚ w 

Warszawie 

(Paulina 

Kozińska i Aneta 

Adamska) 

1. Problematyka planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 - wybrane zagadnienia 

prawno-aksjologiczne; 

2. Dyskrecjonalna władza organów administracji 

publicznej przy określaniu zakresu raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 

w świetle wybranych orzeczeń sądowo-

administracyjnych; 

3. Charakter strony w postępowaniach 

dotyczących wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – wybrane uwagi de lege lata i 

de lege ferenda. 



WYBRANE  PUBLIKACJE 
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1) monografie: 

1.A. Fogel Rozdział „Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych w miastach – 

ocena kierunków zmian prawnych” (objętość 0,5 arkusza)  w monografii 

„Prace studialne WSAA tom V Ochrona środowiska a działalność 

inwestycyjna. Aspekty prawne” Warszawa 2016; 

2. M. Geszprych Rozdział „Ochrona gruntów rolnych w miastach – analiza 

aksjologiczno-prawna”. w monografii „Prace studialne WSAA tom V Ochrona 

środowiska a działalność inwestycyjna. Aspekty prawne” Warszawa 2016. 

3. M. Geszprych Rozdział „Wpływ przedsięwzięć inwestycyjnych na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych” [w:] monografii pokonferencyjnej pod red. 

E. Kruka, Ochrona prawna zasobów naturalnych, Lublin 2017. 

4. M. Geszprych (red.), M. Borowiak, A. Fogel, L. Kostańska, P. Kozińska, A. 

Michalski, I. Ota, Ch. Maeda, M. Szalewska, M. Woźniak i A. Zdanowicz, 

Prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec 

możliwości zagospodarowania terenu [przygotowane do recenzji], Człowiek i 

Środowisko nr 1/2018. 

 

 



WYBRANE  PUBLIKACJE (2) 
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2. Publikacje w czasopismach naukowych: 

1) M. Geszprych Przestrzeń leśna w świetle przepisów "ustawy krajobrazowej". [w:] 

M.Woźniak (red.), Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – rozważania wokół ustawy 

krajobrazowej. Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2016, 

2)  M. Geszprych, Zagadnienia  prawne  dotyczące  zmiany  przeznaczenia gruntów  

rolnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pojęcia „obwiedni, Człowiek i 

środowisko 40 (3-4) 2016, 

3) J. Czerepko, M. Geszprych, P. Gołos, Podstawowe założenia gospodarki leśnej i 

ochrony przyrody w ujęciu aksjologicznym, prawnym i ekonomicznym. Folia 

Forestalia Polonica Seria B Drzewnictwo, t. 59 z. 1/2017;  

4) M. Geszprych, P. Kozińska, Dyskrecjonalna władza organów administracji 

publicznej przy określaniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko – w świetle wybranych orzeczeń sądowo-administracyjnych; Studia 

Prawnicze KUL, w druku; 

5) M. Geszprych, A. Adamska, Problematyka planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 - wybrane zagadnienia prawno-aksjologiczne; Studia 

Prawnicze KUL, w druku;  

6) M. Geszprych, 22 artykuły popularno-naukowe z zakresu problematyki leśno-

rolnej złożone w latach 2016-2017 do „Lasu Polskiego”. 

 

 



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH – UWARUNKOWANIA 
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Procentowy udział użytków rolnych  

na obszarach wiejskich 

użytki rolne 

klas IV-VI; 

74,07%

użytki rolne 

klas I-III; 

25,93%

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii  



 
 
 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  I LEŚNYCH  – ZAGROŻENIA 

 
 

 

 

Decyzje wydawane na podstawie specustaw 

Samowole inwestycyjne i brak 
poszanowania prawa 

Działania lobbingowe 

Brak ukształtowania relacji człowieka z 
przyrodą na wzór Allemansrätten 

Pozyskiwanie surowców energetycznych (farmy wiatrowe, 
gaz łupkowy, elektrownia atomowa, itd.) Wpływ zanieczyszczonego 

środowiska na rośliny 



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  - PODSTAWY  PRAWNE: 

 uchwała nr 198 RM z 12 lipca 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych  

(M.P. Nr 40 poz. 200); 

 

 ustawa z 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 

rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 27, poz. 249, z późn. zm.); 

 

 ustawa z 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11 poz. 

79, z późn. zm.). 

Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony gruntów rolnych: 

13 



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  - PODSTAWY  PRAWNE (2): 

Obowiązujące główne przepisy z zakresu ochrony gruntów rolnych: 
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 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z  

2017 r. poz. 1161); 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073); 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);  

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2101); 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. 

zm.); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 519, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.). 



Przepisy uzupełniające: 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  - PODSTAWY  PRAWNE (3): 
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 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. 

zm.); 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2222);  

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147). 



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 
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Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania 

wartości użytkowej gruntów. 

Art. 2. 1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 

  1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 

  2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 

  3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i 

urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 

  4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział 

specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym 

od osób prawnych; 

  5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod 

pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 

  6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 

  7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia 

rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 

  8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 

  9) torfowisk i oczek wodnych; 

  10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. 

2. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 

  1) określone jako lasy w przepisach o lasach; 

  2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 

  3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. 

3. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do 

rejestru zabytków. 



Ochrona gruntów rolnych polega na: 
(art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

Ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne!  

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH (2) 
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Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych  

oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym  

wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi! 

źródło www.strzyzowiak.pl Źródło www.radiozw.com.pl 

źródło www.mmsilesia.pl źródło www.eko.opole.pl 



Ochrona gruntów rolnych polega na:  
(art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze! 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH (3) 
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źródło www.czechowice-dziedzice.pl źródło www.firmazodiak.pl 

Źródło www.poltegor.pl źródło www.jasnet.pl 



Ochrona gruntów rolnych polega na: 
(art. 3 ust. 1 pkt 4, pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) 

Zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych  

zbiorników wodnych! 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH (4) 
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Ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi! 

źródło www.artiko.flog.pl źródło www.dobremiejsca.pl 

źródło www.mmpulawy.pl źródło www.mapa.nocowanie.pl 



Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Na cele nierolnicze i nieleśne  

można przeznaczać przede wszystkim  

grunty oznaczone w ewidencji jako  

nieużytki,  

a w razie ich braku – inne grunty  

o najniższej przydatności produkcyjnej. 

(art. 6 ust. 1) 

Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów 

związanych z działalnością przemysłową, a także 

innych obiektów budowlanych, należy stosować takie 

rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego 

oddziaływania na grunty. 

(art. 6 ust. 2) 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH (5) 
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źródło www.wymarzonyogrod.pl 



PRZEZNACZENIE 

GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH (6) 
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w ramach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (7) 

Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne - to ustalenie 

innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz 

innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych (art. 4 pkt 6 

ustawy o ochronie gruntów…) 22 
Wrocławskie Biuro Urbanistyki 

 
Wrocławskie Biuro Urbanistyki 

 



Zgodę na przeznaczenia na cele nierolnicze  

gruntów rolnych wyraża: 

PRZEZNACZENIE 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (8) 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

w stosunku do gruntów stanowiących użytki rolne klas I-III położonych na 

obszarach wiejskich 



Przykład 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (9) 
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Nie wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczenie 

na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne I-III, 

jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 

 co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w 

obszarze zwartej zabudowy;  

 położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki 

budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.);  

 położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);  

 ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią 

jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części. 

 

PRZEZNACZENIE 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (10) 
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zwarta zabudowa - rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za 

wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa 

odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m. 

 

 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (11) 
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obszar zwartej zabudowy - rozumie się przez to obszar wyznaczony przez 

obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi 

skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych 

granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od 

tych granic jest mniejsza niż 50 m. 



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (12) 
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Grunty rolne klas I-III wnioskowane i przeznaczone na cele nierolnicze  

w latach 2008-2015 w ramach miejscowych planów zagospodarowania  

przestrzennego oraz faktycznie wyłączone z produkcji - Polska 



 Kształtowanie zmiany przeznaczenia gruntów w oparciu o decyzje 

uznaniowe (ministra właściwego ds. rozwoju wsi, leśnictwa, bądź 

marszałka województwa) nie jest gwarantem stabilności prawa; 

 Właściwsze było uregulowanie kwestii zmiany przeznaczenia 

gruntów w drodze aktów stanowienia prawa.  

 

 

 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH  (13) 

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW - WNIOSKI 
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Wyłączenie gruntów z produkcji – to rozpoczęcie innego niż 

rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów. Wyjątkiem od tej 

zasady jest jedynie zmiana kierunku produkcji rolniczej w 

obiektach budowlanych wchodzących w skład  gospodarstw 

rolnych i to pod warunkiem, że zmiana ta nie trwa dłużej niż 5 

lat (art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów…) 

WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI  
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źródło www.kopaniefundamentow.blogspot.com 

 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI (2) 
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Art. 11. 1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia 

mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych 

klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także 

gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych 

na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie 

wyłączenie. 

1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb 

pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także 

gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych 

na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem. 

1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI 

wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter 

deklaratoryjny. 

2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o 

których mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1-2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą 

być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. 

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia 

na budowę. … 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI (3) 
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Art. 12a. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do 

gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 

ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele 

budownictwa mieszkaniowego: 

  1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego; 

  2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego. 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI (4) 
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Kontrola wyłączenia gruntów z produkcji 

 

Art. 28. 1. W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie 

z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości 

dwukrotnej należności. 

2. W razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały 

wyłączone z produkcji bez decyzji,  

o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając 

jednocześnie wysokość należności o 10 %. 

… 

5. Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na podstawie dwóch 

odrębnych opinii rzeczoznawców. 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI (5) 
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 poziom wyłączeń gruntów rolnych klas I-III z produkcji rolniczej w okresie od wejścia w 

życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. nie uległ znacznemu wzrostowi i wyniósł w 2016 r. - 

1892 ha przy 1401 ha w roku 2015. 

 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI (6) 

UWAGI DE LEGE FERENDA  
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 Należy uregulować kwestie: 

 kiedy zachodzi trwałe, a kiedy czasowe wyłączenie gruntów z produkcji,  

 jasnego sposobu postępowania w przypadku przemijającego zajęcia gruntów 

(optymalnie wprowadzenie przepisów wyraźnie wyłączających obowiązek 

uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji), 

 zapewnienia kompatybilności stosowania innych przepisów dotyczących 

wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. 

 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI (7) 
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 Należności i opłaty roczne to instrumenty finansowo-prawne ochrony gruntów rolnych 

pełniące istotne funkcje w systemie prawnej ochrony gruntów rolnych; 

 Stanowią one istotny czynnik stymulujący zachowania zainteresowanych podmiotów, 

ograniczając z przyczyn ekonomicznych decyzję właściciela gruntu o jego wyłączeniu z 

produkcji, a w przypadku podjęcia takiej decyzji - uwzględnienie ekonomicznych kosztów 

wyłączenia gruntu w ogólnych kosztach inwestycji; 

 

 należność - jest to jednorazowa opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów  

z produkcji (art. 4 pkt 12 uogril); 

 

 opłata roczna - jest to opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne 

gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna 

żyta lub w m3 drewna, uiszczaną: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku 

nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od 

chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji (art. 4 pkt 13 uogril). 

OPŁATY Z TYTUŁU WYŁĄCZENIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI 
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OPŁATY Z TYTUŁU WYŁĄCZENIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI (8) 

WOJEWÓDZTWA (2016 r.) 



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI – WNIOSKI  (9) 
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 Obecna konstrukcja dotycząca należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów 

rolnych z produkcji rolniczej jest wadliwie uregulowana; 

 

 Zasadne byłoby przyznanie, poprzez wyraźną normę prawną, organom wydającym decyzję 

zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej kompetencji do ustalania w tej 

decyzji jednorazowej należności. Należność ta stanowiłaby odpłatność za udzielenie prawa 

do wyłączenia gruntów z produkcji i pozostawałaby w ścisłym związku z decyzją 

zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji, pełniąc przede wszystkim funkcję 

bodźcową, stymulacyjną; 

 

 Obowiązek ustalenia i zapłaty opłaty rocznej, o ile jej wysokość odnoszona byłaby do 

ustalonych w decyzji należności, powstawałby z mocy prawa, z dniem faktycznego 

wyłączenia gruntów z produkcji i realizowana byłaby poprzez samoobliczenie i uiszczenie 

opłaty na wskazany rachunek bankowy. Tak ukształtowana opłata roczna stanowiłaby 

odpłatność za korzystanie z udzielonego prawa i pełniłaby przede wszystkim funkcję 

rekompensacyjną.  



WYŁĄCZANIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI – WNIOSKI (10) 
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 Należy wprowadzić zmiany w zakresie udzielania ulg w spłacie należności i opłat 

ustalanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności 

poprzez uwzględnienie otoczenia systemowego analizowanej regulacji prawnej, w tym w 

szczególności ustawy o finansach publicznych, czy ordynacji podatkowej; 

 Brak jest racjonalnych argumentów przemawiających za wyłączeniem, w odniesieniu do 

należności i opłat rocznych, ulg w postaci odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia na 

raty oraz pozbawienia podmiotu zobowiązanego prawa samodzielnego wystąpienia, do 

właściwego organu administracji publicznej, z wnioskiem o zastosowanie ulgi.  



OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W KONTEKŚCIE OBWIEDNI (1) 
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  Wymogi wprowadzone w art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. (zakres obwiedni) 

zostały określone tak, aby nie powodowały ingerencji w rolniczą 

przestrzeń produkcyjną, jednak budzą problemy interpretacyjne 

organów uzgadniających decyzję o warunkach zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych; 

 Kształtujące się orzecznictwo sądowe wskazuje na wąski zakres 

przypadków, do których odnosi wyłączenie z obowiązku uzyskiwania 

zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie 

użytków rolnych klas I-III na cele nierolnicze, tj. do inwestycji 

budowalnych stanowiących uzupełnienie już istniejącej zabudowy 

jednostki osadniczej i dla gruntów położonych w sąsiedztwie 

istniejących ciągów komunikacyjnych o charakterze publicznym; 

 Brak jest obecnie informacji, jaka jest skala inwestycji na gruntach 

rolnych klas I-III realizowanych na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy czy miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

dla niewielkich terenów, w oparciu o przepisy dotyczące tzw. obwiedni. 
 



KONTEKST PROBLEMATYKI LEŚNEJ 
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 Należy doprecyzować relacje pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków 

a ustawową definicją gruntów leśnych. 

 Definicje gruntów zadrzewionych i zakrzewionych wskazane w przepisach rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków podkreślają rozdzielność obu kategorii pojęciowych. Dotychczasowe 

rozwiązania są nadmiernie skomplikowane, przez konstrukcję kolejnych odniesień do pojęć 

zawartych w różnych ustawach; 

 Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów zapewniających właściwą identyfikację 

gruntów leśnych – czy to w oparciu o instrumenty planistyczne z zakresu gospodarki leśnej, 

czy to dane ewidencyjne; 

 Zarówno organy gminy, przystępując do sporządzania planów miejscowych oraz uchwalając 

te akty prawa miejscowego, jak i sami właściciele gruntów, powinni mieć pewność, jaki jest 

status prawny gruntów na ich nieruchomości a co za tym idzie – jakie są zasady 

zagospodarowania, w tym możliwości inwestowania. 



PROBLEMATYKA  PLANOWANIA  I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO W KONTEKŚCIE OCHRONY GRUNTÓW (1) 
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BELGIA 

 Zabudowania o powierzchni powyżej 10 m kw. wymagają zgody właściwego dla 

danej prowincji urzędu ds. urbanizacji. Nie można dowolnie zmieniać 

przeznaczenia terenu, który np. pierwotnie przeznaczony był pod uprawę jako 

terenu pod zabudowania, lub terenu leśnego pod pola uprawne. 

 Przestrzeganie planów zagospodarowania przestrzennego sankcjonowane jest 

karami finansowymi lub w przypadku wystawienia budynku w miejscu do tego nie 

przeznaczonym lub zabronionym, właściciel musi się liczyć z koniecznością 

rozbiórki lub kar finansowych. 
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DANIA 

 Tworzenie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego w  

     Danii jest uregulowana przez ustawę o planowaniu przestrzennym  

     nr 551 z 28 czerwca 1999 r., 

  Ustawa o planowaniu przestrzennym dzieli obszar Danii na trzy strefy: miejską, 

domków letniskowych i obszarów wiejskich. Podział ten umożliwia racjonalną 

gospodarkę terenami i bardzo efektywną kontrolę przestrzegania sposobu 

wykorzystywania terenów. I tak np. na obszarach wiejskich nie można, bez zgody 

administracji zarządzającej terenami wiejskimi, wznosić nowych budynków, czy 

zmieniać przeznaczenia dotychczas istniejących. 

  Za gospodarkę gruntami rolnymi odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa. Posiada 

on uprawnienia do dokonywania klasyfikacji gruntów, udzielania zgody na podział 

lub komasacje (łączenie) gruntów, wydzielania budynków z obszarów gospodarstwa 

rolnego oraz zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze. Decyzja o 

przekwalifikowaniu dotychczasowego przeznaczenia gruntu lub danego obszaru 

muszą wynikać z planów zagospodarowania przestrzennego i wymagają dość 

złożonej procedury. 

  Na szczeblu centralnym resortem rządowym odpowiedzialnym za planowanie 

przestrzenne w Danii jest Ministerstwo Środowiska i Energii.  
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DANIA 

 Regionalne i miejskie plany zagospodarowania przestrzennego przygotowuje  

     się na okres 12 lat, z tym że co cztery lata dokonuje się ich rewizji. Priorytetem  

     planowania regionalnego jest tworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców       

danego regionu i skoordynowania ich z interesem ogólnonarodowym. Szczególną uwagę zwraca 

się w planach regionalnych na sposób wykorzystania gruntów na obszarach wiejskich. 

 Za przestrzeganie realizacji przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego odpowiadają 

rady gmin i okręgów, które muszą informować administrację wyższego szczebla o 

każdorazowym przypadku naruszenia planu zagospodarowania przestrzennego lub naruszenia 

prawa. Kwestie sporne wynikające z decyzji okręgów i gmin w sprawach planowania 

przestrzennego rozstrzygane są przez specjalny organ – Odwoławczą Radę Ochrony 

Przyrody, powołaną przez ustawę o ochronie przyrody nr 9 ze stycznia 1992 r. Jej decyzje 

mają charakter ostateczny. 

 W przypadkach naruszenia obowiązujących planów lub innych działań niezgodnych z prawem 

ustawa przewiduje procedury zmierzające do przywrócenia właściwego stanu zgodnego z 

przyjętymi planami oraz sankcje dla osób czy instytucji, które te plany naruszyły. Właściciel jest 

zobowiązany na własny koszt przywrócić stan zgodny z przyjętymi planami. Obowiązek ten 

musi być odnotowany w księdze wieczystej na koszt właściciela gruntu. Jeśli polecenie 

przywrócenia do stanu poprzedniego, które zostało wydane przez urząd lub sąd, nie zostanie 

wykonane przez właściciela, czynności rewindykacyjne mogą być wykonane przez urząd, 

również na koszt właściciela. Stosuje się też procedurę karną. 
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 GRECJA  

 Organem decydującym w sprawach planowania przestrzennego jest Narodowy 

Komitet Planowania Przestrzennego, w którego skład wchodzą ministrowie 

środowiska, planowania przestrzennego i robót publicznych (przewodniczący) 

gospodarki narodowej, rolnictwa, kultury, marynarki handlowej, transportu. Organem 

doradczym jest Narodowa Rada Planowania Przestrzennego; 

   Stosunkowo trudna sytuacja prawna dotyczy obszarów rolnych, ponieważ prawo  

jest tu dość chaotyczne; 

   Ustawa dotycząca terenów przeznaczonych pod budowę przyznaje Skarbowi 

Państwa pierwszeństwo w nabywaniu  nieruchomości znajdujących się na niektórych 

obszarach. Poza tym prawo zabrania takiego przenoszenia prawa własności, na 

skutek którego działki budowlane traciłyby swój charakter i nie nadawałyby się pod 

zabudowę (bez względu na ich wielkość). 
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 HOLANDIA  

 Organy Gminy – uwzględniając treści wynikające z planu rządowego  

     i planu prowincji – opracowują własne plany zagospodarowania przestrzennego,       

w  których określa się m.in. strefy przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne.  

 Aby zacząć działalność gospodarczą przedsiębiorca stara się o pozwolenie na taką 

działalność, zlokalizowaną w określonym miejscu.  

 Władze gminy podejmują decyzję w tej sprawie – po zasięgnięciu opinii samorządu 

gospodarczego (lokalnej izby handlowo-przemysłowej). W praktyce nie zdarza się 

więc, by ktoś uruchomił przedsiębiorstwo w niedozwolonym miejscu. Gdyby jednak 

ktoś prowadził działalność gospodarczą niezgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego, naraża się – w końcowym efekcie – na zakaz prowadzenia tej 

działalności, jako niezgodnej z prawem.  

 Podobnie w przypadku gruntów rolnych. Jeśli bez pozwolenia gminy wybudowano 

domek letniskowy na gruntach rolnych, jego właściciel może zostać zmuszony do 

rozebrania tej inwestycji. 
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 IRLANDIA  

 Decyzje o zmianie kwalifikacji ziemi leża w gestii władz lokalnych, które  

z należytą starannością dbają o zachowanie planowanych funkcji na swoim 

terenie; 

 Wszelkie decyzje dotyczące przekwalifikowania gruntów muszą brać pod 

uwagę sprzeciw społeczności lokalnej. 
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 PORTUGALIA  

 Planowanie przestrzenne jest uregulowane w ok. 30 ustawach  

m.in. dotyczących: 

 działalności samorządów lokalnych, 

 wywłaszczenia, 

 zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych,  

 instrumentów zarządzania przestrzennego,  

 planów specjalnych zagospodarowania przestrzennego,  

 planów międzymunicypalnych zagospodarowania przestrzennego,  

 planów municypalnych zagospodarowania przestrzennego,  

 planów regionalnych zagospodarowania przestrzennego,  

 planów sektorowych zagospodarowania przestrzennego,  

 narodowego programu polityki zagospodarowania przestrzennego,  

 regulacji dot. urbanizacji i zabudowy,  

 typologii obszarów miejskich. 
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 SZWECJA  

 Za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz  

udzielenie zezwoleń budowlanych odpowiedzialne są władze regionalne na szczeblu gminy 

(zgodnie z ustawą o planowaniu i budownictwie). Uzupełnienie tego prawa na poziomie 

narodowym stanowi kodeks środowiska dotyczący zagospodarowania zasobów naturalnych i 

lasów; 

 Planowanie odbywa się na trzech poziomach: przygotowywanie planu ogólnego, regionalnego 

i szczegółowego. Plan szczegółowy jest wiążący dla władz i posiadaczy nieruchomości. 

Dotyczy określonego obszaru w ramach gminy. Określa place i drogi publiczne, infrastrukturę, 

przeznaczenie gospodarcze, bądź rekreacyjne terenów. Zawiera szczegółowe uregulowania 

dotyczące wykorzystania i projektowania budowli, plantacji, miejsc publicznych. Okres 

obowiązywania planu jest zmienny obowiązują od 5 do 15 lat i mogą być dalej przedłużane. 

 Ustawa o planowaniu i budownictwie w sposób szczegółowy reguluje, które działania i zmiany 

dotyczące wykorzystania nieruchomości wymagają zatwierdzenia władz regionalnych. 

 W przypadku braku pozwolenia na działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, 

w tym pozwolenia na budowę, przebudowę, na obszarze nieruchomości, zmianę jej 

przeznaczenia może skutkować rozmaitymi restrykcjami, począwszy od kar i opłat 

administracyjnych, skończywszy na nakazie zatrzymania budowy, rozbiórki bądź przywrócenia 

stanu poprzedniego.  
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 WIELKA BRYTANIA 

 Politykę planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii prowadzi  

     Ministerstwo Transportu, Władzy Lokalnej i Regionów (DTLR).  

 Odnośnie terenów rolniczych duży udział w planowaniu ma Ministerstwo 

Rolnictwa (DEFRA). Bierze ono udział jako konsultant w przygotowywaniu 

planów rozwoju. Ponadto od decyzji ministerstwa zależy wiele przedsięwzięć 

podejmowanych w regionach, m.in. DEFRA ma prawo decydowania o 

przekształceniu lub wykorzystaniu wysokiej klasy gruntów do celów nierolniczych, 

jeśli obszar przekracza 20 hektarów lub jeśli skutki podejmowanej działalności 

grożą rozszerzeniem się na większy teren. DEFRA przekazuje lokalnym władzom 

i jednostkom w terenie odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne ogólne 

zasady polityki planowania przestrzennego i zadań w formie zaleceń; 

 Lokalne władze muszą brać pod uwagę zalecenia przy opracowywaniu własnych 

planów rozwoju. Wytyczne służą również jako podstawa do decyzji przy 

rozpatrywaniu indywidualnych wniosków w terenie. 
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 WIELKA BRYTANIA 

 Na poziomie lokalnym plany rozwoju przestrzennego opracowywane są  

    przez władze lokalne, które powinny konsultować je z DEFRA i innymi  

    ministerstwami. Akt określa przypadki odnośnie do jakości gruntów rolnych na ich terenie  

    i lokalizacji najbardziej żyznych terenów.  

Podstawowym celem polityki jest ochrona terenów rolnych o wysokiej klasie użyźnienia. Ten 

rodzaj ziemi traktuje się jako bogactwo narodowe. Wg pięciostopniowej klasyfikacji ziemie 

najbardziej żyzne stanowią ok. 1/3 terenów rolnych (kategorie 1, 2 i 3a) Wlk. Brytanii. Nadzór 

nad systemem klasyfikacji gruntów sprawuje agencja The Forming and Rural Conservation 

Agency (FRCA). Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego określona została w 

Planning Policy Guidance Notę on Housing PPG3). Ogólny cel tej polityki polega na 

wspieraniu rozwoju budownictwa miejskiego, jak najlepsze wykorzystanie istniejących 

nieruchomości oraz terenów miejskich w zapewnieniu każdemu godnego miejsca do życia. 

Wytyczanie nowych kierunków rozwoju miast ma na celu uczynienie wielkich ośrodków 

miejskich łatwiejszymi do życia poprzez rozszerzenie budownictwa na tereny wokół miast. 

Szkocja, Irlandia Północna i Walia mają odrębne ośrodki planowania regionalnego. 

Wykorzystanie gruntów dla celów budownictwa wymaga każdorazowo zgody lokalnych 

władz i praktycznie nie m a przypadków naruszenia prawa w tym względzie. Osoba lub 

firma, która naruszy prawo i będzie działała niezgodnie  

z planami zagospodarowania przestrzennego będzie zmuszona naprawić wyrządzone dla 

środowiska szkody, zapłacić karę, a nawet rozebrać budynek postawiony bez zgody lub 

niezgodnie z uzyskanym pozwoleniem, itp. 
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 W Polsce od wielu lat brakuje racjonalnej polityki przestrzennej, a słabości i 

wady planowania przestrzennego są przedmiotem powszechnej i uzasadnionej 

krytyki, dotyczącej wszystkich poziomów zarządzania przestrzenią; 

 Mimo wielu głosów inwestorów mówiących o ograniczeniach w inwestowaniu 

powodowanych przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, to gdzie 

indziej należy szukać barier tego rozwoju; 

 Brak zachęt dla gmin do uchwalania kompleksowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego stanowi największy problem obszarów 

wiejskich. Planowanie przestrzenne w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

obejmujące swoim zasięgiem jedną działkę, co często ma miejsce w polskiej 

rzeczywistości, nie jest skutecznym narzędziem ani kształtowania ładu 

przestrzennego, na tym obszarze ani nie pozwala na zabezpieczenie stref 

żywicielskich w danym regionie. Są to narzędzia realizacji punktowej urbanizacji 

a nie systemowego kształtowania przestrzeni. 
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 W polskim prawodawstwie muszą powstać mechanizmy „dopingujące” 

lokalne władze do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które pozwolą jednocześnie na rozwój terenu gminy i 

zachowanie najcenniejszych dla regionu gruntów rolnych (nie tylko klas I-III). 

 W celu realizacji zasady ładu przestrzennego oraz racjonalnego 

gospodarowania przestrzenią rolniczą tworzone powinny być miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy lub przynajmniej wsi – 

co pozwoli na podniesienie efektywności gospodarki poprzez posiadane 

przez gminę zasoby zarówno gruntowe, jak i finansowe; 

 Podjęcie przez gminę kompleksowych działań w dziedzinie planowania 

przestrzennego przyspieszy i uprości proces inwestycyjny na jej terenie, a 

nie uwolnienie z pod szczególnej ochrony gruntów rolnych. 
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 W wyniku prowadzonych prac badawczych powstało opracowanie (w formie 

monografii)stanowiące zarówno głos w dyskusji prawnej, jak i będącej 

materiałem do wdrożenia postulowanego, możliwie skutecznego modelu 

organów administracji; 

 Monografia będzie przydatna w praktyce planistów, przedstawicieli organów 

administracji, a także organów stanowiących prawo; 

 Osiągnięte wyniki badań są istotne dla dalszych dyskusji nad całościowo 

regulowanym prawnie procesem inwestycyjno – budowlanym i ochroną 

cennych terenów w planowaniu przestrzennym.  
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