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Platon, w jego koncepcji państwa idealnego: 
Zakładając miasto, naszym celem nie jest większe 
szczęście jakiejś klasy, lecz w stopniu w jakim 
to możliwe – szczęście miasta jako całości  

(„Państwo”, t. 1, IV wiek p.n.e.).  

Wprowadzenie 

Jednym z największych, często niedocenianych problemów naszego 
państwa jest narastający kryzys gospodarki przestrzennej. Generuje on 
olbrzymie straty społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Według naj-
nowszych badań Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
przy Prezydium PAN (KPZK PAN) udokumentowane, roczne koszty 
chaosu przestrzennego są szacowane powyżej 80 mld zł. Rzeczywiste 
straty są jeszcze wyższe, bowiem nie monitorujemy wszystkich 
skutków wadliwej polityki przestrzennej. Wymaga podkreślenia, że 
chaos dewastuje i deprecjonuje środowisko przyrodnicze i tereny 
zurbanizowane, pogarszając warunki życia mieszkańców. 

Głównym źródłem kryzysu jest błędna polityka przestrzenna władz 
publicznych, w tym zwłaszcza państwa (władzy ustawodawczej i wy-
konawczej, tj. kolejnych parlamentów i rządów), ale niestety także 
bardzo wielu samorządów. Ograniczono publiczną kontrolę procesów 
urbanizacyjnych i planowanie przestrzenne na podstawie absurdalnej 
tezy, że planowanie utrudnia inwestowanie. Jak wielki jest to błąd, 
pokazują korzystne efekty urbanistyki krajów Unii Europejskiej i ca-
łego cywilizowanego świata. Planowanie jest tam racjonalne i służy 
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większej oszczędności i efektywności a nie marnotrawstwu (fot. 1, 2). 
Zawód urbanisty w cywilizowanych krajach cieszy się dużym szacun-
kiem, zarówno ze strony władz, jak i mieszkańców, podczas gdy w Pol-
sce rola tej profesji jest coraz bardziej ograniczana. 

Brak racjonalnej polityki przestrzennej i wadliwe prawo powodują, 
że połowa inwestycji w Polsce jest lokalizowana na podstawie decyzji 
administracyjnych, tj. decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetek). 

Fot. 1. Kraje Europy walczą z „rozlewaniem” się miast, widać z lotu ptaka gdzie są 
granice miasta. Jednak nie w Polsce. Przykład – Morinigo, Hiszpania. Fot. Mapy 
Google. 

Fot. 2. Inny kraj, podobne zasady urbanistyki i polityki przestrzennej – zabudowa 
zaplanowana, granice miasta czytelne. Baconel-Sur-Selle – Francja. Fot. Mapy 
Google. 
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Procesy urbanizacyjne są nieskoordynowane i chaotyczne, bowiem 
tereny rozwojowe wielu miast i gmin są pozbawione miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (planów miejscowych). 
Poza tym wiele z tych dokumentów, których liczba w 2018 r. prze-
kroczyła 53 tys., zostało opracowanych dla bardzo małych powierzchni, 
często pojedynczych działek, ignorując potrzebę racjonalnego i spój-
nego zagospodarowania całego otoczenia. W efekcie, zmiany zagos-
podarowania terenu i lokalizacje inwestycji często „reguluje” wolno-
rynkowa gospodarka nieruchomości w patologicznym otoczeniu 
prawnym. Sytuację pogarsza słaba ochrona interesu publicznego. Nie-
dookreślony i niechroniony prawnie ma on często w praktyce rangę 
niższą, niż interes prywatny. 

Realizację tej błędnej, niespotykanej w krajach Europy, jak i w całym 
cywilizowanym świecie polityki, umożliwia wadliwe pod względem 
merytorycznym i jurydycznym prawo. Niesie to szczególnie szkodliwe 
skutki w Polsce, gdzie władze publiczne (wszystkich szczebli), nie 
posiadają władzy dyskrecjonalnej, często spotykanej w innych krajach. 
Administracje publiczne wielu państw Europy, m.in. Francji, Hiszpanii 
i Wielkiej Brytanii posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji 
w konkretnych sprawach gospodarki przestrzennej, w sposób nieskrę-
powany przepisami prawa zgodnie z dobrze pojętą zasadą subsydiar-
ności (pomocniczości). Natomiast w Polsce, decyzja administracyjna 
musi mieć bezpośrednio podstawę prawną w ustawie lub rozporzą-
dzeniu. Być może w naszym kraju wprowadzenie władzy dyskrecjo-
nalnej byłoby przedwczesne. Jednak polskie ustawy, pełne błędów, luk 
i niespójności oraz przyjęta linia orzecznictwa sądów administracyj-
nych są obecnie bezpośrednim źródłem chaosu przestrzennego. 

Częstym błędem prawa jest ograniczenie regulacji aktu prawnego 
do ogólnych celów i haseł, z jednoczesnym brakiem szczegółowej 
definicji stosowanych pojęć i przepisów wykonawczych oraz brakiem 
nakazu monitorowania i sankcji za jego naruszanie. Dlatego błędna 
i szkodliwa jest teza, że „nasze prawo nie jest takie złe”, a złe jest jego 
wykonanie. Jest ona nieporozumieniem, wynikającym z braku wiedzy 
o polskim systemie prawa oraz argumentem wrogów zmian, którym 
wadliwe prawo i chaos przestrzenny zapewniają ogromne zyski. 

Przełamanie kryzysu wymaga zasadniczej, systemowej reformy gos-
podarki przestrzennej, głównie planowania rozwoju oraz planowania 
przestrzennego i regionalnego, finansów i prawa budowlanego, a także 
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zmiany kilkudziesięciu aktów prawnych, zwłaszcza ustaw. Zapowiadają 
ją od kilkunastu lat dokumenty rządowe, takie jak Koncepcja Przes-
trzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) czy Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju (2016). Jednak decyzje rządów i sejmów są 
całkowicie z tymi zapowiedziami sprzeczne. Zdumiewa wręcz, jak 
konsekwentnie szkodliwą politykę przestrzenną kontynuują kolejne 
rządy, krytykujące jednocześnie wszelkie inne dokonania poprzedników. 

Trudno być w tej sytuacji optymistą. Akceptujemy bowiem ogromne 
straty materialne, które generuje brak planowania, chaos i spekulacje na 
rynku nieruchomości. Czynimy to w sytuacji braku funduszy na rea-
lizację społecznych funkcji Państwa w wielu dziedzinach (zdrowie, 
oświata, polityka mieszkaniowa, środowisko, zmiany klimatyczne itd.). 
Istnieje obawa, że do koniecznych zmian dojdzie wówczas, kiedy straty 
osiągną poziom katastrofalny i spowodują katastrofę budżetową, a szkod-
liwa polityka przestrzenna rządzących utraci społeczne przyzwolenie. 

W przełamaniu impasu kluczowa może okazać się konsekwentnie 
prowadzona edukacja społeczna i uświadamianie przy każdej okazji, 
jakim poważnym cywilizacyjnym i ekonomicznym problemem Polski 
jest bezład przestrzenny. Oddolny nacisk musi być nakierowany 
zwłaszcza na zmiany w prawie i administracji. Przykładem może być 
społeczny nacisk na ochronę klimatu. Demonstracje publiczne i akcje 
organizacji pozarządowych wymusiły, po wieloletnim lekceważeniu 
tego problemu przez kolejne rządy, podjęcie skutecznych działań. 

Dlatego też niniejsze opracowanie autorzy kierują do wszystkich, 
którzy cenią osiedla – zarówno te wielkomiejskie, jak i wiejskie, przy-
jazne ich mieszkańcom, racjonalne i funkcjonalne, o wysokiej jakości 
środowiska kulturowego i przyrodniczego. Wykorzystali w niej wyniki 
wieloletnich prac specjalistów z różnych dziedzin – architektury, eko-
logii, ekonomii, geodezji, geografii, inżynierii, socjologii, urbanistyki, 
itp., z których w szczególności wymienić należy dwie pozycje. Pierwsza 
to Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej 
urbanizacji w Polsce, przygotowany w 2013 r. przez ekspertów związa-
nych z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regul-
skiego oraz Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN im. Stanisława Leszczyckiego (jest on dostępny m.in. na stronach 
Fundacji: [https://frdl.org.pl/portfolio/raport-o-ekonomicznych-stra-
tach-i-spolecznych-kosztach-niekontrolowanej-urbanizacji-w-polsce/]. 
To około 50-stronicowe opracowanie stało się pierwowzorem kolej-
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nego, znacznie bardziej obszernego (blisko 841 stron) i wyczerpują-
cego raportu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
pt. Studia nad chaosem przestrzennym (red. A. Kowalewski, T. Markowski 
i P. Śleszyński, t. I-III, seria Studia KPZK PAN, t. CLXXXII, dostępne 
pod adresem [http://czasopisma.pan.pl/skpzk/125355]. Przygotował 
go społecznie w latach 2016-2018 blisko 30-osobowy zespół z kilku-
nastu ośrodków naukowych i eksperckich z całego kraju. Z tego ostat-
niego opracowania pochodzą m.in. wyliczenia skutków, w tym kosztów 
bezładu przestrzennego, do których w bardziej szczegółowym, 
udokumentowanym zakresie Czytelnik może dotrzeć poprzez podaną 
stronę internetową. 

1. Źródła kryzysu polskiej przestrzeni 

Kryzys gospodarki przestrzennej jest wynikiem zarówno współczes-
nych procesów, jak też historycznych uwarunkowań. Niektóre sięgają 
zaborów, jednak większość negatywnych uwarunkowań i przyczyn 
istnieje współcześnie i dzieje się na naszych oczach. Od wielu lat są 
one przedmiotem krytyki, zwłaszcza kiedy widoczne stały się szkod-
liwe efekty braku formalnej polityki przestrzennej państwa. 

Wadliwe procesy, głównie urbanizacyjne i narastający chaos przes-
trzenny nasiliły się wraz z boomem inwestycyjnym, zwłaszcza po wej-
ściu w życie nowej, wadliwej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w 2003 r., z jednoczesnym ustawowym utraceniem waż-
ności planów miejscowych, uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. 
W konsekwencji nowa zabudowa powstawała najczęściej na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy, które lokalizowały inwestycje na 
gruntach o różnym statusie i uzbrojeniu terenu. Rozpraszanie zabu-
dowy i niekontrolowana suburbanizacja niszcząca krajobraz Polski 
przybrały wymiar niespotykany w cywilizowanych krajach, generując 
olbrzymie straty społeczne i gospodarcze. 

W wyniku tych procesów, w Polsce dokonała się „eksterminacja 
przestrzeni”*: silne rozproszenie zabudowy o niskim standardzie wy-

* Tego celnego sformułowania, w oryginale jako „eksterminacja krajobrazu”, 
użył prof. Mariusz Kistowski w jednej ze swoich prac, udowadniając to jako skutek 
wadliwej transformacji społeczno-gospodarczej państwa. 
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posażenia infrastrukturalnego, skutkujące m.in. trwałym w perspek-
tywie wielu nadchodzących dekad chaosem przestrzennym. Ze 
względu na omówione wcześniej czynniki historyczne, najbardziej 
groźne rozmiary miało ono w centralnej i wschodniej Polsce, gdyż 
nałożyło się na już istniejącą, dość silną dekoncentrację osadnictwa 
wiejskiego. 

Kolejną wadą i źródłem kryzysu gospodarki przestrzennej było 
obarczenie gmin główną odpowiedzialnością za ład przestrzenny. Jest 
to kolejny błąd prawa, bowiem rady gmin i wójtowie (burmistrzowie, 
prezydenci), działając pod naciskiem swoich wyborców, często nie są 
w stanie ograniczyć terenów urbanizacji i zastępują plany zagospoda-
rowania „wuzetkami” (względnie „odralniają” olbrzymie tereny pod 
zabudowę). Tymczasem problem „wuzetki” dotyczy już co drugiej 
inwestycji w Polsce. W sytuacji konfliktu interesu indywidualnego 
i społecznego, warunkowanego wygranymi lub przegranymi wyborami 
trudno oczekiwać, że takie problemy, jak nadpodaż gruntów budowla-
nych i rozpraszanie zabudowy gminy rozwiążą samodzielnie, bez 
wsparcia prawa i wiążących dyrektyw władz centralnych. 

Chaosowi przestrzennemu sprzyjał chaos społeczny. W pierwszym 
okresie transformacji, w którym przywrócone zostały mechanizmy 
renty gruntowej, charakterystyczne było zwłaszcza lokalizowanie 
najróżniejszych funkcji komercyjnych w najbardziej atrakcyjnych 

Fot. 3. „Uroda” urbanistyki podmiejskiej – aglomeracja warszawska. Fot. 
A. Kowalewski 
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miejscach, mających zapewnić jak największy zysk. Nikt nie liczył się 
z brzydotą i bylejakością, bowiem dominował mit przedsiębiorczości za 
wszelką cenę. 

Obecnie, wśród czynników powodujących chaos przestrzenny i de-
gradację krajobrazu wymieniana jest również niska świadomość 
społeczna i braki w edukacji, które powodują, że troska o ład przes-
trzenny nie zawsze znajduje poparcie społeczne. Co gorsze, władza 
oświadczyła narodowi w 1989 r., że jesteśmy u siebie i że wolno robić 
wszystko, co nie jest zakazane wolno robić. Więc każdy Polak wie, że 
jeśli ma działkę, to wolno mu budować, bo to jego grunt i nikogo nie 
będzie o pozwolenie prosił. Dziś trudno mu wytłumaczyć, że nowa 
władza się myliła, że są inne dziedziny oprócz obrony narodowej, 
ruchu drogowego i podatków, w których wolności i swobody w dobrze 
rządzonym państwie ma określone granice i że należy do nich również 
racjonalna gospodarka przestrzenią, która ma publiczny charakter, 
bowiem zmiany w przestrzeni dotyczą nas wszystkich. Kilka procent 
społeczeństwa, głównie bardziej interesującego się urbanistyką i ochro-
ną środowiska, zdaje sobie z tego sprawę. Świadomość ta nie jest też 
ściśle skorelowana z ogólną edukacją społeczeństwa, bowiem wśród 
polskich (i nie tylko zresztą) elit decyzyjnych i kulturalnych, można 
spotkać wiele przykładów nonszalanckiego podejścia do przestrzeni, 
a podstawowym kryterium jest stosunek do prywatnego prawa 
własności, jako wartości nadrzędnej stojącej ponad interesem publicz-
nym czy wspólnym. Odbudowanie szacunku dla ładu przestrzennego 
to ciężkie i trudne zadanie. Dla Polski wypływa stąd pesymistyczny 
wniosek, że sprawy gospodarki przestrzennej i ochrony krajobrazu tak 
długo nie będą priorytetowe lub co najmniej istotne w świadomości 
społecznej, dopóki kraj nasz nie upora się z zapóźnieniem cywiliza-
cyjno-infrastrukturalnym, w tym zwłaszcza zaspokojeniem potrzeb 
bytowych, mieszkaniowych, dostępności komunikacyjnej itp. 

Ważnym źródłem kryzysu są kwestie prawno-planistyczne. W debacie 
publicznej poświęca się im najwięcej miejsca, ale nie oznacza to wcale, że 
wyciąga się z tego wnioski i wadliwe prawo jest naprawiane. Rozrost, 
a nie ograniczanie chaosu przestrzennego wynika bowiem wprost ze źle 
skonstruowanej obowiązującej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r., jak też związanego z nią orzecznictwa. 

Podstawowym dokumentem lokalnego prawa jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, którego sporządzenie jest obliga-
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toryjne tylko w szczególnych przypadkach, na mocy innego dokumentu 
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, które już aktem prawa miejscowego nie jest. W praktyce, 
uchwalanie studium, a zwłaszcza sporządzanie planów miejscowych, 
trwa bardzo długo i nie zapewnia pożądanego kształtowania ładu 
przestrzennego, choćby ze względu na presję inwestycyjną. W konsek-
wencji – połowa inwestycji, a przede wszystkim nowa zabudowa, 
rozbudowa i modernizacje – są realizowane na podstawie decyzji lo-
kalizacyjnych (wuzetek) na terenach pozbawionych planu. Panuje 
powszechna zgoda, że przyczynia się to w największym stopniu do 
chaosu przestrzennego. Potwierdzają to coroczne raporty Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN*. Wskazują na wie-
le problemów i patologii, związanych z planowaniem przestrzennym 
na poziomie lokalnym. Są to w szczególności:  

· brak planów na obszarach zurbanizowanych i urbanizujących się, 
z bardzo wolnym przyrostem tego wskaźnika w ostatnich latach: 
z 17,2 do 30,5% powierzchni kraju w latach 2004–2017, czyli 
zaledwie nieco ponad 1 punkt procentowy rocznie; 

· brak zapewnienia właściwego kształtowania zabudowy dla wielu 
terenów urbanizacji; 

· drastycznie przeszacowana wielkość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową w planach miejscowych – 1,1 mln ha, 
czyli 1/30 powierzchni kraju); 

· bardzo wolna procedura sporządzania planów miejscowych – 
przeciętnie 2–3 lata dla dokumentu, z jednocześnie ich wysokimi 
kosztami jednostkowymi (3–4 tys. zł na 1 ha planu); 

· bardzo wysoka liczba decyzji administracyjnych o warunkach 
zabudowy (wuzetek), dotyczących połowy inwestycji w Polsce; 

· niezrównoważona finansowa gospodarka przestrzenna gmin, 
związana z niskimi zyskami z uchwalania planów miejscowych 
i wysokimi kosztami (wykup gruntów, budowa infrastruktury, 
w tym dróg, kanalizacji itd.).  

Niezwykle szkodliwą luką polskiego prawa jest brak regulacji 
zapobiegających działaniom szkodliwym, generującym straty społeczne 

* Ostatni raport jest dostępny na stronie: [https://www.igipz.pan.pl/aktual-
nosc/items/analiza-stanu-2017.html]. 
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i finansowe. Wójt nie ma silnej pozycji w konfrontacji z grupami inte-
resów, którym chaos przynosi spekulacyjne zyski. Prozaiczna z tego 
powodu staje się nieraz jego pozycja polityczna, gdyż wynik wyborów 
uzależniony jest od właścicieli gospodarstw rolnych. Przygotowanie 
i uzbrojenie terenów budowlanych jest utrudnione, a często niemożli-
we do przeprowadzenia z braku środków. Prawo zabrania de facto 
scalania gruntów. Jest to kolejna wada, która uniemożliwia gminom 
prawidłowe przygotowanie terenów wskazanych w planach miejsco-
wych pod zabudowę. 

Kolejnym prawnym, niestety konstytucyjnym źródłem kryzysu 
gospodarki przestrzennej, jest niejasny zakres prawa własności i dok-
tryna „wolności zabudowy”. Niedookreślenie prawa własności w usta-
wach dotyczących gospodarki przestrzennej zwiększyło rangę sądów 
administracyjnych i spowodowało ich szeroką ingerencję w gospodarkę 
przestrzenną. Jest to najczęstszym źródłem sporów, trafiających na 
wokandą wojewódzkich sądów administracyjnych, niekiedy również do 
NSA. Treścią ich orzeczeń, dotyczących zagospodarowania jest m.in. 
interpretacja czterech pojęć: wolność zabudowy, dobre sąsiedztwo, kon-
tynuacja funkcji, kontynuacja zabudowy. Według Centralnej Bazy Orze-
czeń Sądów Administracyjnych w ciągu zaledwie kilku lat (2013-2016) 
były one przywoływane w orzeczeniach następującą liczbę razy: wolność 
zabudowy (w 2851 orzeczeniach), dobre sąsiedztwo (3504), kontynuacja 
funkcji (6096) i kontynuacja zabudowy (4787). Interwencja sądów 
administracyjnych w zagospodarowanie terenów gmin nie zawsze jest 
pożyteczna, bowiem nie zawsze respektowane są zasady urbanistyki. 

2. Skutki i koszty chaosu przestrzennego 

Każda działalność człowieka wywołuje różne zmiany, zyski lub straty 
otoczenia. W przypadku chaosu przestrzennego są to w praktyce 
jedynie straty, bowiem niekontrolowane rozlewanie się miast i roz-
praszanie zabudowy wywołują ogromne społeczne i gospodarcze 
straty. Studia nad Chaosem Przestrzennym, tomy I-III, KPZK PAN 2018 
objęły badaniami kilka obszarów tematycznych. Możliwe było zidenty-
fikowanie i określenie kosztów chaosu przestrzennego w najważniej-
szych dziedzinach, w tym: w osadnictwie, infrastrukturze (w tym 
w transporcie), na rynkach nieruchomości, rolnictwie oraz w środo-
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wisku przyrodniczym. Badania wykazały, że w przypadku źle zaplano-
wanej lokalizacji inwestycji – korzyści krótkiego okresu są zdomino-
wane przez straty długiego okresu, a szczególnie, jeśli straty są 
ponoszone przez stronę trzecią bliżej nieokreśloną. Straty nie zawsze 
potrafimy przewidzieć. Na przykład wydaje nam się, że budowa domu 
z dala od zabudowy „pod przysłowiowym lasem” będzie dobra pod 
względem jakości życia, kosztów inwestycji, mniejszych uciążliwości, 
hałasu itd. Tymczasem okazuje się, że nie tylko trzeba wybudować 
o ileś więcej potrzebnej infrastruktury, aby tam dojechać, doprowadzić 
wodę i odprowadzić ścieki, prąd itd., a następnie to wszystko 
utrzymać, np. w naszym klimacie odśnieżyć drogę zimą. Ktoś za to 
wszystko będzie musiał zapłacić. 

Ogromne są też straty społeczne, niestety nie zawsze wymierne. 
„Szczęśliwa rodzina”, która niskim kosztem zbudowała dom pod 
miastem poza terenami urbanizacji – na polu, po miesiącach życia 
w nowych warunkach „odkrywa” jednak, że był to bardzo zły interes. 
Że musi dbać o zaopatrzenie w wodę, że koszty ogrzewania są wysokie, 
że brak usług, opieki lekarskiej i transportu. Do miasta nie może 
wrócić, bo sprzedać taki dom może jedynie ze stratą i nie kupi za to 
nawet małego mieszkania. Ta sytuacja dotyka tysiące rodzin, miesz-
kańców rozproszonej zabudowy. Nikt nie monitoruje tych zjawisk, nikt 
też interesów takiej rodziny nie broni, bo jest ‘sama sobie winna’. 
Wcześniej nie zadziałało ani prawo, ani edukacja. 

Transport i gospodarka komunalna należą do zadań samorządu 
gminnego, które są utrzymywane głównie z podatków i opłat lo-
kalnych. Pochłonie to więc więcej podatków od wszystkich mieszkań-
ców i przedsiębiorców. Innymi słowy, utrzymanie tej nadmiernie 
rozbudowanej infrastruktury, z powodu błędnej lokalizacji, odbędzie 
się kosztem innych potrzebnych inwestycji lokalnych. Powstaje więc 
jak najbardziej zasadne pytanie, czy kosztowna obsługa rozproszonej, 
chaotycznej zabudowy jest uczciwa wobec tych mieszkańców, którzy 
osiedlili się na zwartych terenach osadniczych. 

Należy pamiętać, że oprócz kosztów wspólnych, są też koszty 
indywidualne, ponoszone przez samych mieszkańców, występujących 
w swych najróżniejszych rolach społecznych – jako rodziców, uczniów, 
pracowników, przedsiębiorców, konsumentów, itp. Te role wymagają 
kontaktów między miejscem zamieszkania a szkołą, miejscem pracy, 
ośrodkiem zdrowia, czy sklepem, a więc przemieszczania się. W po-
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danym przykładzie „domu pod lasem” nie jest możliwe zlokalizowanie 
dodatkowego przystanku komunikacji publicznej, bo byłoby to nie-
opłacalne. Dlatego mieszkańcy rozproszonej zabudowy są skazani na 
transport indywidualny. To generuje koszty nie tylko indywidualne, 
związane z zakupem samochodu czy nawet dwóch (np. dla obojga 
rodziców) i jego codziennym użytkowaniem. Otóż jeśli wszyscy 
jeździmy samochodami, natężenie ruchu na drogach wzrasta i tworzą 
się zatory uliczne, czyli „korki”, zwłaszcza w godzinach szczytu. Jeź-
dzimy dłużej do pracy i na zakupy, mając coraz mniej czasu na życie 
rodzinne i towarzyskie. Wzrasta niebezpieczeństwo ruchu i jest więcej 
wypadków. Rośnie też zanieczyszczenie środowiska. Emitowane są 
spaliny, powstaje smog. 

System osadniczy określa polityka przestrzenna państwa, a tworzy 
zagospodarowanie terenu i urbanistyka miast oraz infrastruktura 
transportowa, decydując o kosztach urbanizacji. Dlatego rozpoznanie 
mechanizmów i związków przyczynowo-skutkowych tych procesów 
ma kluczowe znaczenie w określaniu źródeł i w szacowaniu strat 
wynikających z wadliwej gospodarki przestrzennej, zwłaszcza rozpra-
szania zabudowy i braku planów. 

W latach 1990–2015 oddano do użytku ok. 3 mln mieszkań, czyli 
ok. 1/3 stanu z początku tego okresu. Oprócz tego powstało kilkadziesiąt 
milionów m2 nowej powierzchni handlowo-usługowej i biurowej, często 
na obszarach pozbawionych planów. Wadliwa, ekstensywna struktura 
i zagospodarowanie terenów i błędna lokalizacja dużej części zabudowy 

Fot. 4. Około 45 tys. osób umiera w Polsce rocznie z powodu smogu. 
Fot polsatnews.pl (11.04.2018) 
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oraz związanych z nią funkcji użytkowych, zwiększają nakłady na obsłu-
gę terenów mieszkaniowych. Rosną koszty ekonomiczne i społeczne. 
Można wskazać następujące wyzwania i problemy:  

· Do rozproszonej i chaotycznej zabudowy władze gminy często nie 
są w stanie doprowadzić i utrzymać dróg, wodociągów, kanalizacji 
oraz sieci energetycznych, a zapewnienie odpowiedniego standar-
du obsługi komunikacyjnej i usługowej jest niemożliwe, ze wzglę-
du na ich wysokie koszty. Pod względem gospodarczym stan ten 
oznacza wyższe wydatki i niższą atrakcyjność inwestycyjną, pod 
względem społecznym – niski standard życia, a pod względem 
przyrodniczym – zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

· Brak uzbrojenia terenów, który najczęściej wynika z przeznaczenia 
pod zabudowę mieszkaniową w planach miejscowych i studiach 
powierzchni terenów wielokrotnie przekraczającej perspektywiczne 
potrzeby gminy. Uniemożliwia to skoordynowanie i przygotowanie 
uzbrojonych terenów budowlanych. Najpoważniejszym zagroże-
niem są wysokie koszty wykupu gruntów pod budowę infrastruk-
tury, grożące bankructwem niektórych samorządów gminnych. 

· Nadpodaż gruntów inwestycyjnych o niskim potencjale lokaliza-
cyjnym. Problem ten dotyczy wadliwej struktury terenów osied-

Fot. 5. Białołęka – północne pasmo Warszawy. Mieszkania dla 600 tys. osób. 
Urbanistyka – duża część bez planów i bez scaleń, według granic gospodarstw 
rolnych. Fot. D. Śmiechowski 
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leńczych: zbyt małej powierzchni działek, nieuporządkowanych 
stanów własnościowych, braku scaleń i dostępu do infrastruktury. 
Często przyczyną jest tutaj zarówno brak rozwiązań ustawowych, 
w tym ograniczeń prawnych w zakresie ekonomicznej racjonal-
ności oferowanych pod zabudowę terenów, jak też opór społeczny, 
wynikający z niechęci do zmian i utraty „przywilejów” budowla-
nych. Rodzi to konflikty społeczne, a dla finansów publicznych 
oznacza olbrzymie koszty przekształceń zagospodarowania terenu. 

· Częste lokalizowanie nowej zabudowy na terenach rolnych. Tak 
zwana zabudowa narolna jest wadliwa urbanistycznie i powoduje 
utratę strefy żywicielskiej. 

· Niska efektywność ekonomiczna osadnictwa wynika wprost z roz-
proszenia zabudowy i braku spójności układów osadniczo-funk-
cjonalnych – oddalenia od siebie miejsc zamieszkania, pracy i usług. 
Wyższe koszty rynkowe i publiczne wynikają zwłaszcza ze złej 
dostępności przestrzennej, w tym kosztów transportu i czasu po-
trzebnego na efektywne powiązanie różnych funkcji, decydujących 
o poprawnym funkcjonowaniu systemów terytorialno-społecznych. 

· Bezład przestrzenny ma też swoje źródła w orzecznictwie prawa, 
kulturze urzędniczej i życia codziennego. Wadliwe zagospodaro-
wanie wynika z nadmiernego liberalizmu w obszarze planowania 

Fot. 6. Urbanistyka „narolna” – polski wynalazek, niespotykany w cywilizowanych 
krajach. Fot. J. Wyganowski 
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i nadmiernej swobody władzy samorządów w decyzjach o prze-
znaczaniu terenów pod zabudowę.  

Infrastruktura techniczna oraz jej koszty i straty są ściśle skore-
lowane z osadnictwem. Szczególnie wysokie są koszty i straty zaplecza 
technicznego, służącego potrzebom gospodarstw domowych i przedsię-
biorstw. Niedostateczne zainwestowanie można szacować na podstawie 
wskaźników obsługi wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej itd. Według 
danych GUS (Bank Danych Lokalnych), w Polsce w końcu 2016 r. do 
sieci wodociągowej podłączonych było 84,1% mieszkańców, a do kana-
lizacji – tylko 49,1%. Istnieje więc bardzo duża niespójność sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. Na ten sam okres poniżej 50% dostępu do 
wodociągu i kanalizacji wystąpiło odpowiednio w 186 i 1550 gminach. 
Przy tym było 308 gmin z dostępem do kanalizacji poniżej 10% 
mieszkańców, w tym w 141 jednostkach kanalizacji nie było w ogóle. 

W większości gmin w Polsce znaczna część ścieków jest obsługi-
wana albo przez przydomowe szamba o często wątpliwej szczelności, 
albo wprost jest zrzucana do rowów. Im większa jest ta różnica, tym 
jest większe ryzyko zanieczyszczeń i w konsekwencji różnego rodzaju 
chorób. W wyniku rozproszenia i chaotycznego rozmieszczenia 
zabudowy, przebieg sieci infrastruktury jest dłuższy i nieefektywny. 
W niektórych gminach wskaźnik ten przekracza nawet 35 m na 1 oso-
bę, w tym długość sieci na 1 mieszkańca na wschodzie kraju jest nawet 
5 razy wyższa, niż na zachodzie. 

Warto przytoczyć dane, dotyczące prognoz finansowych skutków 
planów miejscowych gromadzone przez GUS od 2012 r. Z materiałów 
tych wynika, że gospodarka przestrzenna jest niezrównoważona, 
a bilans dochodów i kosztów jest ujemny. Wydatki w związku z uchwa-
leniem planów miejscowych wynoszą 88,3 mld zł (w tym wykup 
gruntów – 12,2 mld zł, budowa dróg gminnych – 40,8 mld zł, budowa 
innej infrastruktury – 24,9 mld zł oraz inne wydatki – 10,3 mld zł). 
Można spodziewać się, że wydatki te stanowią perspektywę finansową 
najbliższych dwudziestu lat. Kwoty te rosną: prognozowane wydatki 
w latach 2013-2015 wzrosły o 21,5 mld zł, a więc o niemal 1/3. Dla 
całego kraju koszt budowy i eksploatacji dodatkowej infrastruktury 
oszacowano na ok. 65 mld zł w perspektywie 8 lat. 

Nadmierne, związane z rozpraszaniem zabudowy potrzeby inwes-
tycyjne wywołują liczne, lokalne konflikty przestrzenne związane 
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z projektowaniem i trasowaniem obiektów liniowych i punktowych, 
zwłaszcza sieci dróg i w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (oczysz-
czalnie ścieków) oraz składowisk odpadów. Wielokrotnie powoduje to 
opóźnianie i wstrzymywanie prac nad dokumentami planistycznymi: 
studiami uwarunkowań oraz planami miejscowymi, co również gene-
ruje dodatkowe koszty. 

Chaos jest też przyczyną wzrostu mobilności i transportochłon-
ności, bowiem powoduje zwiększenie popytu na transport. Wynika to 
z tego, że źle zorganizowana, bezładna lokalizacja domów, zakładów 
pracy, usług itp. wydłuża trasy przejazdu. Bezład jest nie tylko po-
wodem wzrostu transportochłonności, ale także generuje konieczność 
zapewnienia większej powierzchni terenów na potrzeby transportowe. 
Z kolei wzrost natężenia ruchu i budowa nowej infrastruktury przy-
czynia się dodatkowo do pogłębiania tego chaosu. 

Szczególnie dużym problemem jest niedopasowanie miejsc pracy 
i zamieszkania. Najbardziej atrakcyjne rynki pracy znajdują się w naj-
lepiej rozwiniętych aglomeracjach, w tym w warszawskiej. Dojazdy do 
pracy do stolicy sięgają nawet odległości powyżej 100 km. Biorąc pod 
uwagę czas, jaki jest potrzebny na przemieszczenie się oraz masowość 
tego zjawiska, powoduje to bardzo wysokie koszty społeczne, de-
gradujące życie rodzinne i towarzyskie, więzi międzyludzkie, aktyw-
ność obywatelską, itp. Koszty nadmiernych dojazdów do Warszawy 
oszacowano w przypadku 13 najbliższych powiatów (grodziski, 
grójecki, kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wo-
łomiński, wyszkowski) na 642 mln zł rocznie. 

Koszty chaosu przestrzennego w transporcie da się obliczyć na 
podstawie rachunku kosztów i korzyści, m.in. na podstawie niewłaści-
wej realizacji procesów inwestycyjnych oraz tzw. infrastruktury 
zbędnej. Dotyczy to gigantomanii (budowy obiektów infrastruktural-
nych znacznie ponad potrzeby faktycznego popytu) oraz wysublimo-
wania technicznego (wykorzystywanie najnowszych, ale niespraw-
dzonych, zazwyczaj drogich i często zawodnych nowinek technicz-
nych). Z kolei zbyt ostrożne zaplanowanie parametrów techniczno- 
-funkcjonalnych infrastruktury powoduje kongestię ruchu. Wyższy 
popyt na transport wskutek bezładu przestrzennego skutkuje odpo-
wiednio wyższymi kosztami zewnętrznymi. Są to zwłaszcza koszty 
wypadków drogowych oraz strat i zanieczyszczeń środowiskowych. 
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Koszty transportu w Polsce są czterokrotnie wyższe niż średnia kraju 
Unii Europejskiej. Wynoszą ponad 21 mld zł rocznie. 

Użytkowanie ziemi i działalność rolnicza to kolejne obszary 
chaosu przestrzennego. Jego główne przyczyny stanowią: rozdrobnie-
nie gruntów i zła organizacja funkcjonalno-przestrzenna terenów 
wiejskich. Jest to też źródło strat finansowych. Nie sprzyja temu 
wadliwe prawo, które zamiast racjonalnie kształtować obszary funk-
cjonalne w postaci wsi i sołectw, pozwala na obejmowanie planem 
miejscowym bardzo małych powierzchni. W 2015 r. zidentyfikowano 
aż 216 gmin wiejskich, w których przeciętna wielkość planu była 
mniejsza, niż 10 ha. Na przykład w gminie Inowłódz (woj. łódzkie) 
obowiązywało 10 planów miejscowych o łącznej powierzchni 50 ha 
(przeciętnie 5 ha), a w gminie Radzanowo (woj. mazowieckie) – 44 
plany o łącznej powierzchni 397 ha (przeciętnie 9 ha). 

Badania wykazały również, że są dokumenty planistyczne przy-
gotowywane dla kilkuset odrębnych, małych działek, rozrzuconych 
w różnych częściach gmin. Wartość takich planów z punktu widzenia 
kształtowania ładu przestrzennego wsi i terenów rolno-wiejskich jest 
znikoma lub żadna, bowiem nie różnią się one zasadniczo od decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wuzetek). Innym 
problemem jest zbyt duże oddalenie działek rolniczych od siebie, 
należących do jednego właściciela, co skutkuje znacznie wyższymi 
kosztami transportu. Skutkiem zmian przeznaczenia gruntów z użyt-
kowania rolniczego na cele nierolnicze (głównie mieszkaniowe) jest 
silna nadpodaż gruntów inwestycyjnych, skutkująca też z nadmiernym 
nieraz wyłączeniem tych gruntów z użytkowania rolniczego i ugorowa-
niem, szczególnie szpecącym krajobraz. Obniża to efektywność 
działalności rolniczej ze względu na nadmierną parcelację terenów na 
mniejsze działki oraz zwiększania jednostkowych kosztów obsługi 
(mechanizacji, nawożenia itd.). 

W badaniach rynku nieruchomości uzyskane dane dotyczą nad-
podaży gruntów budowlanych, która tylko w planach miejscowych 
wyniosła 1,2 mln ha. Wprawdzie nie wiemy, jaka dokładnie część tych 
gruntów już jest zainwestowana, ale możemy oszacować ich globalną 
chłonność (pojemność) demograficzną, z której wynika, że na tych 
terenach może zamieszkać 57–89 mln osób. Dotyczy to jednak za-
ledwie 30% powierzchni kraju objętej planami, gdyż na pozostałej 
części inwestuje się na podstawie warunków o zabudowie i zagos-
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podarowaniu terenu. Wiemy też, że w latach 2003–2018 zmieniono 
przeznaczenie na nierolnicze (tzw. odrolnienie) nie mniej niż 600 tys. 
ha, w ok. 60% przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową, co daje 
chłonność demograficzną w wysokości ok. 11 mln osób, w zależności 
od przyjmowanych wskaźników gęstości zabudowy. Jest to olbrzymia 
nadpodaż terenów pod inwestycje mieszkaniowe, zwłaszcza w obliczu 
spodziewanego wyludniania ok. 80-90% powierzchni kraju. 

Spośród zagrożeń, powodowanych tą nadpodażą, jako szczególnie 
ważne wymienić należy ryzyko rosnącej „bańki spekulacyjnej” na rynku 
nieruchomości gruntowych. Polega to na tym, że gdyby wszyscy właś-
ciciele „wolnych” gruntów budowlanych chcieli je sprzedać, podaż 
wielokrotnie przewyższyłaby popyt. 

Zyski inwestorów są zatem dość wirtualne. Problem „pękającej 
bańki” na rynku nieruchomości miałby też długotrwałe skutki i znacz-
nie wydłużyłby czas wychodzenia z recesji. Gdyby przyjmować, że 3/4 
gruntów budowlanych w Polsce jest nadpodażowe, wówczas wartość 
nadwyżki wyniosłaby 351 mld zł. 

Koszty środowiskowe wynikające z bezładu przestrzennego są 
bardzo wysokie, często niemożliwe do poniesienia przez najbogatsze 
nawet państwa, mają też ograniczenia techniczno-organizacyjne. Do 
głównych czynników degradujących strukturę i zaburzających funk-
cjonowanie środowiska przyrodniczego, w tym krajowej sieci korytarzy 
ekologicznych zalicza się:  

· przekształcenia dolin rzecznych (regulacja koryt rzek, wycinanie 
lęgów i zadrzewienia, zabudowa tarasów zalewowych i lokalizacja 
obiektów uciążliwych dla środowiska); 

· gęstnienie sieci dróg, połączone ze znacznym wzrostem intensyw-
ności ruchu oraz z obudowywaniem ruchliwych tras tunelami 
ekranów dźwiękochłonnych; 

· ekspansję rozproszonej zabudowy na tereny przyrodniczo-rolni-
cze, połączoną z likwidacją wielu lokalnych korytarzy ekologicz-
nych, przy tym najgorsza w skutkach jest ekspansja rozproszonej 
zabudowy podmiejskiej; 

· upowszechnianie się wielkopowierzchniowych, monokulturo-
wych upraw rolnych, powodujące całkowitą likwidację wielu ko-
rytarzy ekologicznych.  
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Wpływ bezładu przestrzennego na środowisko przyrodnicze można 
rozpatrywać w trzech podstawowych grupach zagadnień:  

· spadku powierzchni biologicznie czynnej ekosystemów i rozdrab-
niania krajobrazowych systemów ekologicznych (KSE); 

· upraszczania struktury wewnętrznej, spadku różnorodności bio-
logicznej oraz osłabienia stabilności i odporności KSE; 

· ekspansji miast, rozwoju procesów urbanizacji i powstawaniu 
różnego rodzaju barier ekologicznych.  

Oszacowanie kosztów bezładu przestrzennego z punktu widzenia 
środowiska przyrodniczego jest dość trudne. Wynika to z faktu, że nie 
wiadomo dokładnie, jaka część strat przyrodniczych jest wynikiem 
chaosu przestrzennego, a jaka – efektem działania człowieka w śro-
dowisku niepowodującym tego chaosu. 

Relatywnie nieźle rozpoznane są koszty wynikające z zanieczysz-
czeń powietrza. Powodowane są one działalnością człowieka i przyczy-
niają się do różnego rodzaju schorzeń, a w konsekwencji zgonów. 
Istnieją szacunki WHO, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce (jedno 
z największych w Europie) może powodować straty w wysokości nawet 
ok. 100 mld zł rocznie (m.in. koszt utraconych ok. 19 mln dni robo-
czych). W Warszawie wpływ ten oszacowano na 6–18 mld zł rocznie. 

Szczególnym problemem jest smog, który w największym stopniu 
wynika z niskiej emisji, powodowanej rozproszoną, nieefektywną dla 
sieci ciepłowniczych zabudową oraz rozrostem motoryzacji. Skutki tego 
są dramatyczne. Prowadzi to do chorób układu sercowo-naczyniowego, 
układu oddechowego oraz raka. Ocenia się, że aż 90% nowotworów 
spowodowanych jest właśnie działaniem zanieczyszczeń środowisko-
wych, w tym zanieczyszczeń powietrza, które każdego dnia odkładają się 
w naszym organizmie. Szacuje się też, że około 45 tys. osób umiera 
w Polsce rocznie powodu smogu – to 12% wszystkich zgonów. 

Łączne koszty chaosu przestrzennego, udokumentowane i przed-
stawione w Studiach KPZK PAN są ogromne i wynoszą rocznie 84,3 
mld zł (tab. 1).  

· Największą ich część – 31,5 mld zł stanowią koszty związane 
z obsługą transportową. 

· Następnie relatywnie wysokie, kosztowne pozycje dotyczyły 
osadnictwa i infrastruktury technicznej – 20,5 mld zł. 
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· Pozostałe trzy kategorie (rolnictwo, rynek nieruchomości oraz 
środowisko przyrodnicze) wygenerowały 32,3 mld zł. Wydaje się, że 
wyliczone kwoty przedstawiają minimalny pułap kosztów bezładu.  

Trzeba zwrócić uwagę, że w relacji do budżetów gmin, straty te 
sięgają niekiedy połowy ich wydatków. Oczywiście nie wszystkie koszty 
są ponoszone przez samorządy. Pewna część jest finansowana z budżetu 
państwa, ale finalnie największą część ponoszą wszyscy mieszkańcy, 
bowiem w ostatecznym rachunku utrzymywanie nieracjonalnych i nie-
efektywnych systemów przestrzenno-społecznie-gospodarczych odby-
wa się głównie z podatków. Gdyby uzyskaną kwotę podzielić równo na 
liczbę zameldowanych mieszkańców, otrzymana wartość wyniosłaby 
ponad 2200 zł rocznie. Daje to na przeciętną, czteroosobową rodzinę 
koszt 8,8 tys. zł rocznie. Jest to zarówno koszt podatkowy, jak też 
bezpośrednio wydane środki, np. na dodatkowe paliwo. 

Koszty i straty ekonomiczne wywoływane przez rozpraszanie za-
budowy potwierdzają badania prowadzone w wielu krajach. Tabela 2 
pokazuje wyniki badań ekspertów kanadyjskich, tj. porównanie kosz-

Tabela 2 Roczne koszty eksploatacyjne w okręgu Halifax Kanada 

Funkcje Komu-
nalne 

Roczne koszty eksploatacyjne (w dolarach kanadyjskich) 
na gospodarstwo domowe   

dla podmiejskich 
osiedli niskiej za-
budowy 

dla miasta wzrost kosztów dla 
zabudowy podmiejs-
kiej 

Ogółem  
w tym: 

3 642 1416 157%  

kanalizacja 613 147 317%  

straż pożarna 406 177 129%  

zarządzanie 297 158 88%  

wodociągi 197 43 358%  

transport 171 91 88%  

parki 129 69 87%  

Źródło: Thompson D., 2013, Suburban sprawl: Exposing hidden costs, identifying innovations.Report October 
2013, Sustainable Prosperity, Sustainable Communities, University of Ottawa. 
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tów komunalnych w mieście i na terenach podmiejskich okręgu 
Halifax, objętych planami. Należy podkreślić, że w przypadku braku 
planów różnice te byłyby o wiele większe, ale w Kanadzie brak jest 
takich terenów. 

3. Bariery zmian i wrogowie ładu przestrzennego 

Po roku 2000, kiedy było już wyraźnie widać, że znaczna część polskich 
miast rozbudowuje się chaotycznie i stają się one niefunkcjonalne, 
zaczęto przygotowywać reformy prawa przestrzennego. Najwcześniej 
reagowało środowisko naukowe. Ważne prace powstawały w Polskiej 
Akademii Nauk, na uniwersytetach oraz w kilku wyspecjalizowanych 
ośrodkach badawczo-rozwojowych. Powstało kilkaset prac, dokumen-
tujących niekontrolowaną urbanizację, przekształcenia w użytkowaniu 
ziemi i funkcjach jednostek osadniczych, patologie środowiskowe oraz 
przestrzenny chaos. Badane były aspekty przyrodnicze, osadnicze 
i społeczne oraz infrastrukturalne i ekonomiczne. Badania prowadzili 
przede wszystkim geografowie, urbaniści i architekci, a także ekolodzy, 
socjologowie i ekonomiści. W krytykę narastającego bezładu zaanga-
żowały się organizacje naukowe i społeczno-zawodowe, m.in. Towa-
rzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju przy Prezydium PAN, Stowarzyszenie Architektów 
Polskich, Fundacja na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polski Klub 
Ekologiczny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Asocjacja Eko-
logii Krajobrazu i wiele innych, w tym dziesiątki, czy nawet setki 
organizacji lokalnych, zwłaszcza tzw. ruchów miejskich. 

Opinię środowisk naukowych podsumowuje stanowisko Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk przyjęte 20 listopada 2018 r., w którym czy-
tamy m.in.: „Do władz publicznych kierujemy apel o podjęcie systemowej 
reformy gospodarki przestrzennej, w tym zbudowanie spójnego i efektywnego 
planowania rozwoju, co rząd zapowiedział w Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. Wymaga to zmian prawa oraz zreformowania instytucji 
publicznych zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzen-
nym na wszystkich poziomach zarządzania (…), tak aby mogły sprawnie 
realizować politykę przestrzenną, miejską i mieszkaniową. (…) Apelujemy 
o stanowienie takiego prawa regulującego planowanie przestrzenne i gospoda-
rowanie przestrzeni na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym, który 
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będzie sprzyjać ładowi przestrzennemu, racjonalnej gospodarce terenami 
i innymi zasobami naturalnymi, ekonomizacji przestrzeni, praworządności 
decyzji planistycznych i lokalizacyjnych. 

Środowiska naukowe, zawodowe, a niekiedy i gospodarcze podej-
mowały również dialog z władzami publicznymi. Dnia 8 lipca 2014 r. 
w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska grupa 
samorządowców, ekonomistów, przedstawicieli nauki i biznesu, urba-
nistów i architektów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych 
apelowała o podjęcie reformy gospodarki przestrzennej, stwierdzając: 
„Przestrzeń jest dobrem wspólnym, a jej jakość, czyli porządek i piękno, war-
tości przyrodnicze i kulturowe, mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. Brak należytej troski ze strony kolejnych rządów 
o stan przestrzeni naszego kraju, narastający chaos i niekontrolowana urba-
nizacja (…) powoduje olbrzymie straty społeczne. Staje się coraz poważniejszą 
barierą rozwoju kraju.” 

Był to już kolejny apel. Poprzedni skierowany do przyszłego Pre-
miera, po wyborach 2007 r. został zlekceważony. Również i ten, cy-
towany powyżej, nie przyniósł efektu. 

Narastające straty społeczne i gospodarcze wywołały również legis-
lacyjną aktywność kilku rządów. Jednak wszystkie bez wyjątku, podjęte 
po 2005 r. próby naprawy systemu planowania przestrzennego 
zakończyły się porażką. Działania podjęto na podstawie zaleceń zawar-
tych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), 
jednak kolejne programy mające na celu ich realizację, rządy syste-
matycznie odrzucały. 

Próbę usunięcia systemowych wad gospodarki przestrzennej pod-
jęła, powołana w 2012 r. uchwałą Rady Ministrów, Komisja Kodyfika-
cyjna Prawa Budowlanego. Opracowany i przyjęty (27 kwietnia 
2016 r.) wstępny projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego nie 
doczekał się wdrożenia, a Komisja została rozwiązana. 

Następnie w grudniu 2018 r. ogłoszone zostały, przez specjalnie 
powołany zespół Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, założenia kolejnej 
reformy planowania przestrzennego. Zawierały one szereg rozsądnych 
rozwiązań, m.in. przywrócenie zlikwidowanych jeszcze w latach 
siedemdziesiątych ub. wieku standardów urbanistycznych Prawdopo-
dobnie wskutek zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2019 r. 
projekt ten niestety nie doczekał się kontynuacji, tj. wprowadzenia na 
sejmową ścieżkę prawną. Po wyborach z października 2019 r. 
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planowanie przestrzenne zostało przeniesione (kolejny raz) z jednego 
resortu do drugiego, co niestety nie wróży dobrze reformie planowania 
przestrzennego. 

Po takich doświadczeniach trudno ocenić, jakie są szanse prze-
łamania impasu w porządkowaniu gospodarki przestrzennej w Polsce. 
Historia prac legislacyjnych nie napawa optymizmem. Tym bardziej, że 
wciąż jeszcze istnieje wiele barier utrudniających, a nawet uniemożli-
wiających zmianę wadliwych zasad gospodarowania przestrzenią 
i wzmocnienie publicznej kontroli procesów:  

· Zasadniczą barierą jest bierność społeczeństwa, które powinno 
wspierać reformę gospodarki przestrzennej. Polacy nie są jednak 
świadomi, że to oni ponoszą olbrzymie koszty patologii urbani-
zacyjnych. Obywatele nie wiedzą, że marnotrawione są dziesiątki 
miliardów złotych w sytuacji, kiedy brak publicznych środków 
powoduje kryzys służby zdrowia i utrudnia dostęp do mieszkań. 
Niestety, kolejne rządy, uruchamiając inicjatywy legislacyjne, nie 
tworzyły koniecznej, szerokiej kampanii informacyjnej, skierowa-
nej do ‘szarego obywatela’, ani też nie podjęły próby zbudowania 
społecznej akceptacji dla zmian. 

· Systemową reformę gospodarki przestrzennej pogarsza aktywność 
wpływowych politycznie i dysponujących wielkimi środkami 
finansowymi grup interesu. Pilnują oni bowiem, aby słabość pla-
nowania przestrzennego i ‘wolny rynek’ nieruchomości – źródło 
ich kolosalnych, spekulacyjnych dochodów, trwały bez zmian 
w dotychczasowej wadliwej prawnie formie. Grupy te przekonują 
Polaków, że planowanie przestrzenne utrudnia inwestowanie. To 
oczywisty nonsens, o czym była wcześniej mowa. Wystarczy 
bowiem porównać stan naszej gospodarki i planowania prze-
strzennego z praktykami Niemiec, Francji, czy Wielkiej Brytanii. 
Rządy tych krajów od połowy XX w. rozbudowują i modernizują 
instrumenty fiskalne (takie jak podatek od wartości nierucho-
mości) oraz administracyjne (regulacje prawne i planowanie 
przestrzenne), które gwarantują racjonalną politykę przestrzenną 
oraz dobre warunki inwestowania. 

· Obecna sytuacja rodzi konkretne pytania: czyje interesy i wpływy 
są na tyle ważne, że kolejne rządy akceptują wadliwy, przynoszący 
ogromne straty model zarządzania przestrzenią? Niestety, pytanie 
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to jest rzadko stawiane w naszych dyskusjach. Nie zawsze badamy 
i rzetelnie przedstawiamy skutki stanowionego prawa oraz jego 
przestrzegania. Nie wiemy też dlaczego Sejm, władze rządowe 
i samorządowe nie potrafią uporządkować sfery planowania 
przestrzennego? Dlaczego ograniczenie spekulacji na rynku nie-
ruchomości, udało się innym krajom Europy, a w Polsce jest wciąż 
nieosiągalne? Nie znamy przesłanek podejmowanych decyzji 
politycznych, procesy te są z zasady mało przejrzyste, a debaty 
i teksty im poświęcane nie wychodzą poza poziom publicystyki. 
Wiemy jednak, że szkodliwe są działania lobbystów i skutki 
klientelizmu politycznego, które opisują raporty różnych fundacji 
i stowarzyszeń oraz dziesiątki innych prac na ten temat. To tylko 
niektóre ukryte wady systemu polityczno-decyzyjnego blokujące 
realną reformę systemu gospodarki przestrzennej. 

· Należy zauważyć, że wzmocnienie planowania przestrzennego 
i ograniczenie stosowania decyzji administracyjnej o warunkach 
zabudowy (wuzetki) ograniczy możliwość spekulowania terenami 
rolnymi i ograniczy zyski spekulantów. Zmniejszy również zyski 
projektantom tych decyzji, firmom konsultingowym i lobbystom. 
Są to nieraz setki tysięcy złotych przy jednej inwestycji. 

· Utrzymaniem status quo są zainteresowani również właściciele 
gospodarstw rolnych, których interesów skutecznie broni jedna 
z partii politycznych. Jednak, wbrew zapewnieniom polityków, 
chłopi „nie budują na swoim”, bowiem wieś się wyludnia i chłopi 
wyprzedają tereny rolne. Należy pamiętać, że odrolnianie jest 
obecnie jednym z głównych źródeł „rozlewania się” polskich miast. 

· Reformy nie popierają niektórzy działacze samorządowi. Sporzą-
dzanie planów jest bowiem kosztowne i pracochłonne. Partycy-
pacja społeczna jest trudnym zadaniem, brak bowiem w naszych 
planistycznych procedurach nowoczesnych instrumentów nego-
cjacyjnych. Nawet „odkrycie”, że decyzje wadliwych planów wy-
wołują zobowiązania finansowe, nie doprowadziło do większej 
troski o jakość planów. Niektóre samorządy zastosowały proste 
rozwiązanie: nie robią planów. Być może dlatego nie wszystkie 
organizacje samorządowe popierają potrzebne zmiany prawa, tak 
jak to aktywnie czyni od lat Związek Miast Polskich. 

· Słabością planowania przestrzennego i ochroną obecnej, wadliwej 
pozycji decyzji administracyjnych (wuzetek) w lokalizowaniu 
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inwestycji może być zainteresowane nawet państwo, jako inwestor. 
Stworzyły dla swojej „wygody” kilkanaście specustaw i słabość pla-
nowania przestrzennego inwestycjom rządowym nie przeszkadza.  

Malejącą rangę i niestabilną pozycję gospodarki przestrzennej i pla-
nowania dobrze ilustruje usytuowanie tych problemów w strukturze 
władz centralnych. Po roku 1989, w pierwszych sześciu rządach szef 
resortu budownictwa, odpowiedzialny za politykę przestrzenna pań-
stwa, był członkiem Rady Ministrów, a problemami planowania 
przestrzennego, urbanistyki i architektury zajmowało się kilka depar-
tamentów oraz dwóch podsekretarzy stanu. W 2006 r. nastąpiła 
likwidacja ministerstwa i zaczął narastać proces osłabiania kontroli 
publicznej w gospodarowaniu przestrzenią. Efektem zmian było syste-
matyczne osłabianie planowania przestrzennego, które zastąpiły wuzet-
ki. W końcu usunięto także z nazw resortów „gospodarkę przestrzenną” 
oraz wstawiono „rozwój i inwestycje” nie pamiętając, jak trudno 
o mądry rozwój i bezpieczne inwestowanie bez planowania. Zmiany te 

Fot. 7. Aglomeracja łódzka – urbanizację kształtują granice gospodarstw rolnych, 
zasada wolności zabudowy, silna pozycja własności prywatnej oraz brak scaleń. Fot. 
Mapy Google. 

27 



są głównym źródłem największych strat społecznych i gospodarczych, 
powodując rozpraszanie zabudowy i patologie urbanizacyjne. 

4. Ład przestrzenny – odpowiedzialność  
władzy publicznej 

Od początków naszej cywilizacji troska o miasto była jednym z waż-
nych zadań rządzących. Oni określali reguły budowy miast, ich modele 
przestrzenne, systemy administrowania, reguły społeczne i reguły 
prawne. Decydowali o ich architekturze, urbanistyce, ulicach i fortyfi-
kacjach. Niektóre z kanonów urbanistyki przetrwały tysiąclecia. W IV 
wieku p.n.e. (332 roku p.n.e.) została zaprojektowana na zlecenie 
Aleksandra Wielkiego, przez Dinokratesa, Aleksandria. Jej program 
zawiera funkcje, które spotykamy także w mieście współczesnym – 
dzielnice mieszkaniowe, świątynie, stadiony i budynki publiczne. 

Podstawowe ekonomiczne i prawne zasady zarządzania miastem są 
dorobkiem średniowiecza. Pierwsze karty i prawa miejskie powstały 
w XI w. we Flandrii. Ekonomiczne regulacje prawne – podatki, regu-

Fot. 8. Plan starożytnej Aleksandrii zawierał kompletny program miejski. 
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lacje sporów i trybunały negocjacyjne, zeznanie, jako dowód w sporze 
prawnym, ochrona praw właściciela – to wiek XII. 

Kilkanaście wieków później (1746) rozstrzygnięto konkurs na urba-
nistykę centrum Paryża, który ogłosił Ludwik Napoleon. Swój dzi-
siejszy kształt otrzymał wtedy Louvre i Ile de la Cité oraz siedemnaście 
placów paryskich, bowiem Król uznał, że miasto Paryż jest ważniejsze 
dla Francuzów niż królewska rezydencja w Wersalu. Dziś są to również 
dzielnice miasta chętnie odwiedzane przez miliony turystów. 

Współczesność to aktywne działania i polityka przestrzenna rządów 
i parlamentów.  W wieku XX prawie wszystkie kraje Europy powołały na 
poziomie rządowym organy odpowiedzialne za sprawy urbanistyki, 
miast i mieszkalnictwa. Rosło znaczenie i prawna pozycja polityki przes-
trzennej. Obecnie politykę przestrzenną określa prawo a realizuje pla-
nowanie przestrzenne. Znaczenie urbanistyki i architektury doceniają 
prezydenci i premierzy krajów Unijnych. Dobry przykład to budowa 
Grand Arche w Paryżu. 25 Maja 1983 roku Prezydent Francji Mitterand 
wybrał do realizacji najlepszy jego zdaniem projekt duńskiego architekta. 

Fot. 9. Paryż zaplanowany – Ludwik XV [ źródło: Moholy-Nagy 1968]. 
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Również zreformowanie polskiej gospodarki przestrzennej to za-
danie i odpowiedzialność rządzących. Można mieć nadzieję, że tym 
razem, ostatnio podejmowane próby ustanowienia racjonalnego zesta-
wu praw gospodarki przestrzennej zakończą się sukcesem. 

5. Rekomendacje 

Budowa samorządów lokalnych jest powszechnie oceniana jako jedna 
z najważniejszych reform Trzeciej Rzeczypospolitej. U zarania III RP 
gminy otrzymały wielkie możliwości działania, ale i wielką odpo-
wiedzialność. Z jednymi zadaniami poradziły sobie lepiej, z innymi 
gorzej. Ład przestrzenny i gospodarka przestrzenna, w tym sprawy 
własnościowe, od początku przysparzały najwięcej trudności i stały się 
niestety obszarem, z którym duża część gmin nie daje sobie rady. W tym 
kontekście warto przypomnieć początki samorządów. Trzydzieści lat 
temu władze publiczne: Rząd i Sejm RP, podejmując wielką reformę 
samorządową, uruchomiły wielkie działania instytucjonalne oraz fun-
damentalne zmiany prawa. Powstała administracja rządowa i regionalna, 
uruchomiono wielkie programy informacyjne, a wykłady w telewizji 
wyjaśniały, czym jest samorząd i jaka będzie rola gmin. W ramach tego 
regionalne ośrodki i wyższe uczelnie oraz Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej uruchomiły programy edukacyjne i od 1989 r. przeszkoliły 
ponad półtora miliona działaczy i urzędników samorządowych. 

Fot. 10. Architekt Sperckelsen wyjaśnia Prezydentowi Mitterandowi i Ministrowi 
kultury koncepcję Grand Arche. 
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Jednak porządkowanie gospodarki przestrzennej po okresie PRL 
odbywa się w trudnych warunkach. Kontrola zmian zagospodarowania 
terenu jest postrzegana jako ingerencja w „święte prawo własności”. 
Wadliwe prawo i odkładana od wielu lat kontrola procesów urbaniza-
cyjnych stały się źródłem patologii przestrzenno-ekonomicznych. 
Adekwatny do narastających problemów system regulacyjny planowa-
nia przestrzennego nie powstał. Zmiana tego stanu rzeczy i uporząd-
kowanie gospodarki przestrzennej wymaga podjęcia politycznej decyzji 
o radykalnej reformie całego systemu zarządzania przestrzenią. 

W Studiach nad chaosem przestrzennym KPZK PAN (2018) wykazano, 
że przywrócenie stanu prawnego użytkowanych terenów i likwidacja 
nadmiaru terenów budowlanych będzie się wiązała z odszkodowania-
mi rzędu 135–350 mld zł. Biorąc jednak pod uwagę wielkość strat, 
które przynosi chaos, jest to opłacalny wydatek. Należy też stwierdzić, 
że reforma gospodarki przestrzennej jest nieunikniona, bowiem żadne 
państwo w XXI w. nie może tolerować w nieskończoność kosztów 
chaosu urbanizacyjnego i olbrzymich strat, które on wywołuje. Re-
daktorzy Raportu KPZK PAN rekomendują wprowadzenie następują-
cych zasad zarządzania przestrzenią:  

· Idee liberalizmu powinny być w polityce przestrzennej ograni-
czone, bowiem teza o korzyściach, które przynosi „wolność za-
budowy” jest nieprawdziwa. Przeciwnie, likwidacja kontroli pla-
nistycznej, dająca prymat interesom prywatnym i wywołująca 
przestrzenne patologie jest głęboko szkodliwa, bowiem opóźnia 
awans kulturowy i ekonomiczny Polski. 

· Konieczna jest budowa wielopodmiotowego oraz zintegrowanego 
modelu planowania i zarządzania rozwojem przez wszystkie 
aktualnie obowiązujące poziomy terytorialnej organizacji państwa 
– rządowy, wojewódzki, powiatowy i gminny. 

· Systemowej reformy: ekonomicznej i prawnej wymaga rynek nie-
ruchomości. Jest to pole różnego rodzaju konfliktów i dlatego po-
lityka przestrzenna władz publicznych oraz planowanie przestrzen-
ne powinny godzić ekonomiczne wymogi sektora publicznego, 
interesy właścicieli nieruchomości, dobro publiczne oraz interesy 
inwestorów i deweloperów. 

· Kluczowym obszarem reformy powinno być planowanie prze-
strzenne na poziomie gminy. Konieczne jest zwiększenie kompe-
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tencji i wzmocnienie statusu władz samorządowych, z jednoczes-
ną większą kontrolą wewnętrzną (mieszkańców) i zewnętrzną. 
Kiedy ustawy ograniczą możliwość wydawania szkodliwych 
decyzji administracyjnych, władze gminy będą w stanie skutecznie 
chronić zarówno interes lokalnej społeczności, jak również war-
tości szczególnie cenne. 

· Konieczne jest zapewnienie rzeczywistego udziału społeczeństwa 
w decyzjach określających rozwój przestrzenny. Obecnie decyzje 
uchwalonego planu są często wynikiem politycznych nacisków 
i żądań różnych grup interesu, natomiast koszty błędnych planów, 
w tym koszty roszczeń właścicieli terenów „budowlanych”, które 
nigdy nie zostaną zabudowane, ponosi „milcząca większość” 
obywateli. Oznacza to wprost niezwykle niesprawiedliwy i po-
tencjalnie korupcjogenny system prywatyzacji zysków i uspołecz-
nienia kosztów. 

· Konieczne jest wzmocnienie instytucji publicznych odpowiedzial-
nych za formułowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na 
wszystkich poziomach zarządzania, ponieważ najlepsze nawet 
prawo nie zapewnia ładu przestrzennego. Konieczna jest kompe-
tentna i sprawna administracja rządowa i samorządowa, na wzór 
Europy, gdzie jest to zadanie korpusu cywilnego. 

· Konieczne jest uspójnienie linii orzecznictwa sądów administra-
cyjnych z celami aktów prawnych. Jest to zadanie dla prawników, 
należy jednak zapewnić udział w procedurach sądowych rzeczo-
znawców i biegłych, kiedy sprawa wymaga wiedzy zawodowej.  

Niezbędnym warunkiem skutecznego planowania przestrzennego 
jest rzetelna, wiarygodna wiedza o zachodzących zjawiskach i proce-
sach. Dlatego konieczne jest wzmocnienie monitoringu i rozbudowa 
bazy informacyjnej. 

Główne zasady nowoczesnego planowania przestrzennego są po-
wszechnie znane, nowy model planowania rozwoju i planowania 
przestrzennego przez władze publiczne powinien bazować na nastę-
pujących kluczowych zasadach i rozwiązaniach:  

· Przyjęcie jednoznacznej zasady, że każdy użytkownik–właściciel 
fragmentu przestrzeni ma uregulowane warunki korzystania z tej 
przestrzeni przez plan miejscowy oraz inne regulacje prawne. 
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· Celowe jest wprowadzenie ogólnych planów przeznaczenia tere-
nów bilansujących potrzeby ekspansji urbanistycznej w skali miast 
i większych obszarów funkcjonalnych oraz w skali wojewódzkiej 
w powiązaniu z systemem planowania gmin. Potrzebne jest powią-
zanie planów wojewódzkich z planem krajowym poprzez system 
wiążących ustaleń dla ochrony interesów publicznych z prawem 
powszechnie lub terytorialnie obowiązującym (skala przyrostu 
nowych terenów budowlanych w gminach musi podlegać kontroli). 

· Zmiana formy użytkowania terenów powinna odbywać się na 
podstawie ogólnego planu przeznaczenia terenów, uchwalanego 
przez radę gminy. 

· Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów fiskalnych, racjona-
lizujących gospodarkę przestrzenną, w tym prowadzących do 
rozsądnej koncentracji użytkowania, a nie rozpraszania osadnic-
twa. Są to zwłaszcza: 

· opłata od przyrostu wartości nieruchomości i podatku od wartości 
nieruchomości, 

· zwiększony podatek od niezabudowanych terenów budowlanych, 
· obowiązkowa parcelacja i reparcelacja (scalenia gruntów) terenów 

nowej zabudowy.  

Nowy system prawno-organizacyjny gospodarki przestrzennej po-
winien być otwarty na wyzwania przyszłości i postulaty pojawiające się 
w skali europejskiej i globalnej. Nowe prawo musi też odpowiadać 
uwarunkowaniom, w jakich działa współczesna gospodarka. Ponadto 
system planowania musi uwzględniać cechy współczesnej ekonomii, tj. 
wysoką zmienność procesów gospodarczych, rosnącą mobilność 
przestrzenną mieszkańców, zmiany w modelu świadczenia usług pu-
blicznych, wyzwań związanych z depopulacją (w tym „kurczeniem” się 
miast) oraz zmianami klimatu. 

Niezbędna jest spójność planowania lokalnego z planowaniem po-
nadlokalnym, oparta na zasadzie subsydiarności w ochronie interesu 
publicznego. Dlatego na poziomie wojewódzkim i lokalnym powinien 
obowiązywać tylko jeden dokument strategiczny ujmujący programy 
działań społecznych, gospodarczych i inwestycji własnych jednostek 
samorządu terytorialnego integralnie powiązanych z wiążącymi po-
wszechnie aktami polityki przestrzennej. Na poziomie lokalnym po-
winien być to obejmujący całą gminę ogólny plan przeznaczenia 
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terenów, a na poziomie wojewódzkim przepisy miejscowe chroniące 
wspólne wartości przestrzenne na obszarze województwa. 

6. Uwarunkowania reformy i drogi dojścia 
do sprawnego systemu regulacyjnego  

w gospodarce przestrzennej  

Dziś wiemy, jakie zmiany są potrzebne, a najważniejsze pytanie brzmi: 
jak wyjść z impasu, jak przełamać niemoc, jak zmusić polityków do 
uporządkowania gospodarki przestrzennej i usunięcia jej głównych 
wad? 

Kluczowym warunkiem jest uzyskanie poparcia społecznego dla 
zmian, ponieważ wprowadzenie koniecznych wielkich reform w gos-
podarce przestrzennej dotyczyć musi licznych interesów publicznych 
i prywatnych, co wymaga poparcia i zgody społecznej. 

Większość społeczeństwa nie docenia jeszcze znaczenia racjonal-
nego gospodarowania przestrzenią i nie jest świadoma wielkości strat 
ponoszonych przez państwo. Nikt obywatelom nie wyjaśnia, że wie-
lomiliardowe koszty chaosu, są pokrywane z budżetu publicznego – 
rządu i gmin, kosztem możliwości zaspakajania ważnych potrzeb 
społecznych, takich jak ochrona zdrowia, badania naukowe, czy dostęp 
do mieszkań. 

Zmiana tych postaw wymaga szerokiej edukacji społecznej. Po-
winno to być zadanie władz publicznych i liderów politycznych. Ko-
nieczna jest debata społeczna i wystąpienia polityków wysokiej rangi 
oraz debaty ekspertów z liderami samorządów lokalnych, opiniotwór-
czymi grupami społecznymi, „ruchami miejskimi”, samorządami 
lokalnymi i organizacjami biznesu. Potrzebne jest przedstawianie peł-
nych, rzetelnie określonych kosztów, jakie generuje obecny, wadliwy 
system zarządzania przestrzenią. Niezbędny jest aktywny udział orga-
nizacji i liderów samorządowych. Są to warunki wstępne zapewnienia 
priorytetu politycznego reformy gospodarki przestrzennej w pracach 
Rządu i Sejmu RP. 

Jeśli wiedza o pożytkach z reformy dotrze do świadomości spo-
łecznej, kontrola rozwoju i ochrona ładu przestrzennego znajdzie się 
na liście celów politycznych. Wówczas zaczniemy porządkować prawo, 
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nasze instytucje i obyczaje. Będzie to długotrwały i bardzo trudny 
proces zmian, jak wszystkie przeobrażenia cywilizacyjne. Jest jednak 
nieunikniony, gdyż odwlekanie reformy zwiększy jedynie społeczne 
i gospodarcze koszty zmian. 

Należy też wyjaśniać, że będzie to trudna reforma. Wymaga ona 
zapewne wielu lat pracy, dalszych badań i pilotowych projektów. 
Dlatego zmiany prawa wymagają dwóch ścieżek, skoordynowanych 
i równoległych ze sobą. 

Pierwsza z nich to szybkie usunięcie oczywistych wad prawa 
w postaci nowelizacji ustaw i rozporządzeń, aby powstrzymać rosnące 
straty i koszty chaosu. Próby takie podejmowano w ubiegłych latach, 
ale należy je przyspieszyć i zakończyć. 

Druga to równoległe prace nad całym systemem planowania 
rozwoju, prowadzone tak, aby doraźne zmiany były spójne z opty-
malnym i racjonalnym modelem docelowym oraz brały pod uwagę zły 
stan zagospodarowania wielu terenów oraz zobowiązania, jakie obecny 
system planowania generuje. 

Konieczne jest też sfinansowanie badań naukowych sprawdzających 
proponowane rozwiązania prawne. Chodzi o odpowiedź na pytanie, 
czy proponowane definicje są jasne, jednoznaczne i odporne na nie-
korzystne interpretacje. Zasadniczym warunkiem powodzenia reformy 
jest jednak zapewnienie priorytetu politycznego w pracach rządu i sej-
mu oraz zatwierdzenie głównych zasad modelu zarządzania przestrze-
nią, tj. planowania rozwoju i planowania przestrzennego, aby uzyskać 
ponadpartyjny konsensus i możliwość kontynuacji prac nad reformą 
przez rządzące ekipy w przyszłości. 

Budując model docelowy należy wykorzystać doświadczenia innych 
krajów. Nie musimy wszystkiego sami „odkrywać”, pamiętając jednak 
o specyfice dotychczasowego rozwoju urbanistycznego i cywilizacyj-
nego Polski. Można porównać proponowane rozwiązania z praktyką 
Niemiec, Francji, czy Wielkiej Brytanii. Rządy tych krajów prowadzą 
racjonalną politykę przestrzenną i troszczą się skutecznie o ład przes-
trzenny. Przygotowują się też do wyzwań przyszłości, zagrożeń nie-
korzystnych procesów demograficznych i migracyjnych, zmian klima-
tu, braku surowców. Nasza polityka przestrzenna je lekceważy. 

W gospodarce przestrzennej ważna jest również zasada kontynuacji. 
Procesy przestrzenne, których skutkiem są określone formy zagos-
podarowania, trwają niekiedy dziesiątki, a w średniowieczu trwały na-
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wet setki lat. Wymagają konsekwencji i ciągłości. Przykładem współ-
czesnym jest tak zwana ‘architektura prezydencka’ Paryża. Muzeum 
D’Orsay w Paryżu (Fot. 11) było budowane w latach 1973–1986 i stało 
się „dziełem” 3 prezydentów Francji: gaulisty, arystokraty i socjalisty. 
Każdy kolejny, nadzorując prace i podejmując decyzje, szanował 
dorobek poprzednika. Warto porównać to z obyczajami politycznymi 
w naszym kraju. 

Usunięcie skutków wielu lat anarchii przestrzennej będzie bardzo 
kosztowne i będzie wymagało specjalnych rozwiązań prawnych. Jednak 
nie wolno tej reformy odkładać, bowiem każdy rok patologii powiększa 
bilans strat i podnosi koszty przyszłej reformy. Reforma, pomimo 
licznych barier, dojdzie do skutku, bowiem jej alternatywą jest naras-
tający chaos przestrzenny, coraz gorsze warunki życia na terenach roz-
proszonej zabudowy oraz katastrofa finansów publicznych. Dlatego jest 
ona zadaniem nas wszystkich, nie tylko kolejnych rządów, parlamentów 
i samorządów. 

Bardzo ważne zmiany jednak zachodzą. Należy zauważyć, że refor-
ma gospodarki przestrzennej ma coraz więcej sojuszników. Coraz 
częściej rozumieją i mówią o tym również politycy. Społeczeństwo 
obywatelskie doceniające znaczenie problemów przestrzennych, 
aktywne ruchy miejskie i większość lokalnych samorządów będą jej 
sprzyjać. Można mieć nadzieję, że trend ten się utrzyma, a wdrożenie 
skutecznej kontroli publicznej procesów przestrzennych stanie się 
naturalną częścią życia publicznego i politycznego Polski. 

Fot. 11. Muzeum D’Orsay. Źródło: Jenger J., 1988, D’Orsay, Electa, Paris. 
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