AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
ORAZ AKTY WEWNĘTRZNIE
OBOWIĄZUJĄCE

Źródła prawa powszechnie obowiązującego
Art. 87 Konstytucji
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe
oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego.
Art. 15 ust. 8 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym: Plan miejscowy [miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego] jest aktem prawa
miejscowego.
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Ogólna charakterystyka aktów prawa miejscowego
• Zgodnie z art. 87 Konstytucji akty prawa miejscowego są źródłami

prawa powszechnie obowiązującego;
• wszystkie akty prawa miejscowego muszą znajdować oparcie w
•
•

•
•

regulacji ustawowej;
ich istnienie wiąże się z zagadnieniem decentralizacji administracji
publicznej;
wydawane są przez organy terenowe administracji publicznej –
stanowienie prawa miejscowego należy do organów samorządu
terytorialnego oraz terenowych organów administracji rządowej;
obowiązują one wyłącznie na obszarze właściwości miejscowej
organów, które je ustanowiły;
ustawy zawierają podstawy do stanowienia konkretnych aktów prawa
miejscowego, określają organy, którym przysługują kompetencje do
stanowienia aktów prawa miejscowego; regulują przedmiot i zasady
ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Systematyka prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu:
-

akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy,

-

akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu,

-

akty prawa miejscowego
samorządu wojewódzkiego.

stanowione

przez

organy

Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej:
-

akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę,

-

akty prawa miejscowego
administracji niezespolonej.

stanowione

przez

organy
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Konstrukcja upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego
Art. 92 Konstytucji
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w
Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w
ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ
właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do
uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać
swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
Art. 94 Konstytucji
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w
ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na
obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów
prawa miejscowego określa ustawa.

Ze względu na przedmiot regulacji i rodzaj upoważnienia wśród aktów
prawa miejscowego wyróżnia się:
• PRZEPISY WYKONAWCZE - akty prawa miejscowego mające

charakter wykonawczy - wydawane w celu wykonania ustawy (w
takich wypadkach akty te wydawane są na podstawie delegacji
szczegółowych zawartych w ustawach) - określają prawa i obowiązki
jednostek.
• PRZEPISY PORZĄDKOWE - akty prawa miejscowego stanowione na

podstawie upoważnienia generalnego (regulujące wyjątkowe stany
faktyczne) - określają prawa i obowiązki jednostek.
• PRZEPISY STATUTOWE – przepisy zawierające normy prawa

ustrojowego.
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Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej – u.s.g.)
Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4)
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach
powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe,
jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich
naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie
o wykroczeniach.

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie
uchwały.
2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w
formie zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej
sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź
nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia
zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i
staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
***
Art. 15 ust. 8 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym: Plan miejscowy [miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego] jest aktem prawa miejscowego.
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Akty wewnętrznie obowiązujące
Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące stanowione przez organy
administracji:
• zawierają normy generalnie-abstrakcyjne,
• wydawane są na podstawie przepisów prawa (choć upoważnienie do
wydawania aktów wewnętrznie obowiązujących nie musi mieć
charakter upoważnienia szczegółowego)
• muszą być zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem,
• mogą
regulować
sytuację
prawno-organizacyjną
jednostek
należących do struktury administracji (jednostek podporządkowanych
organizacyjnie lub służbowo organowi wydającemu akt prawny
wewnętrznie obowiązujący).

Art. 93 Konstytucji
1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów
mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie
podległe organowi wydającemu te akty.
2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić
podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
[…]
Art. 18 u.s.g.
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: […]
5)
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
[…]
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Art. 9 u.p.z.p.
4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych.
5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
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Ogłaszanie aktów prawa miejscowego
Art. 88 Konstytucji
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa
miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Zasady te reguluje:
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (u.o.a.n.)

Art. 2. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest
obowiązkowe.
Art. 8. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących
działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów
centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Zmiana z dnia 1 stycznia 2012 r.:
Art. 2a. 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu
ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci
elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.
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Art. 23. Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik urzędowy.
Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.
Art. 13. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:
1)
akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy
administracji niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ
powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
[…]
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa
miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji
niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ
gminy;
[…]
8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego
stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
[…].

• OGÓLNE ZASADY WEJŚCIA W ZYCIE AKTÓW PRZEPISÓW

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJACYCH
Art. 4. 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu
dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3,
mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu
na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu
w dzienniku urzędowym.
3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich
ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą
wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w
życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody
lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w
życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.
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Art. 5. Przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej,
jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Art. 6. 1. Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z
upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie
było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
Art. 14. 1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym terenie lub w środkach masowego przekazu.
2. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu.
3. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.

WEJŚCIE W ŻYCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Art. 29 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku
urzędowym województwa.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie
internetowej gminy.

Publikatory
• http://dziennikustaw.gov.pl/
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• http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-

wojewodztw.html

• http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
• http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
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• Tekst jednolity
• W Polsce oficjalny tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia

w dzienniku urzędowym w którym dany akt normatywny ogłoszono
(tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia.). Teksty
jednolite ustaw ogłasza Marszałek Sejmu RP, a innych aktów
normatywnych organ właściwy do wydania tego aktu.
• Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.o.a.n.: „Jeżeli liczba zmian w ustawie jest

znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i
posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione,
Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może
określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.”
• Od 01.01.2016 Marszałek Sejmu ogłaszać będzie tekst jednolity ustawy nie

rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana.
• Zasady sporządzania tekstu jednolitego określa rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad
techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) (dalej r.z.t.p.) [§ 98110].
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• Tekst ujednolicony
• Tekst ujednolicony to nieoficjalny, nieformalny tekst jednolity. Jest on

tworzony we własnym zakresie przez różne podmioty (np. serwisy
prawnicze). Brak jest sformalizowanych reguł sporządzania tekstów
ujednoliconych (generalnie polega na zastąpieniu przepisów
zmienionych przepisami w aktualnym brzmieniu, usunięcie z tekstu
przepisów uchylonych oraz dodanie przepisów nowo uchwalonych).
• ISAP

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy
bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w
wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze
Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
http://isap.sejm.gov.pl/
• komercyjne bazy prawnicze

Wykaz skrótów
(Używanych przy odesłaniach do aktu normatywnego lub podawaniu
podstawy prawnej)
• t.j. – tekst jednolity
• Dz.U. – Dziennik Ustaw
• Nr – numer
• poz. – pozycja
• z późn. zm – z późniejszymi zmianami
• w zw. z – w związku z
• art. – artykuł [artykuł jest podstawową jednostką ustawy]
• ust. – ustęp (w kodeksach §) [zapisywany cyfrą arabską i kropką]
• pkt – punkt [zapisywany cyfrą arabską i nawiasem z prawej strony]
• lit. – literka
• zd.- zdanie
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Z zasad techniki prawodawczej
Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej„
§ 162. 1. Przy oznaczaniu dzienników urzędowych stosuje się skróty
nazw tych dzienników.
2. Nazwy dzienników urzędowych oznacza się skrótami:
1) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - skrótem "Dz. U.";
[…]
5)
dziennik urzędowy ministra kierującego działem administracji
rządowej - skrótem "Dz. Urz. Min. ... (pierwsza sylaba nazwy własnej
ministra, zakończona ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierwszą
spółgłoską następnej sylaby, z kropką) ...";
[…]
10) wojewódzki dziennik urzędowy - skrótem "Dz. Urz. Woj. ...
(urzędowa nazwa województwa w pełnym brzmieniu lub według reguły,
o której mowa w pkt 5)...".

§ 161. 1. Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z
oznaczeniem roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w
których zostały one ogłoszone, wyrażone w § 158, stosuje się również
w przepisach przejściowych oraz w przepisach zmieniających i
uchylających przy powoływaniu zmienianych albo uchylanych aktów
normatywnych, a także w podstawach prawnych aktów normatywnych
innych niż ustawa.
2. Podając oznaczenia roczników, numerów i pozycji dzienników
urzędowych, w których zostały ogłoszone kolejne zmiany zmienianego
albo uchylanego aktu normatywnego lub jego teksty jednolite, podaje
się roczniki, numery i pozycje dzienników urzędowych, które ukazały
się do dnia wydania aktu zmieniającego albo uchylającego.
3. Zasadę wyrażoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio do podstaw
prawnych aktów normatywnych innych niż ustawa.
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§ 158. 1. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się kilkakrotnie do innego
aktu normatywnego, który:
1) nie był nowelizowany - przy pierwszym odesłaniu przytacza się tytuł
tego aktu w całości wraz z oznaczeniem numeru i pozycji oraz - w razie
potrzeby - rocznika dziennika urzędowego, w którym ten akt ogłoszono,
a przy kolejnych odesłaniach przytacza się tylko rodzaj aktu oraz jego
datę i przedmiot, bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dziennika
urzędowego;
2)
był nowelizowany i został ogłoszony jego tekst jednolity - przy
pierwszym odesłaniu przytacza się aktualny tytuł tego aktu w całości
wraz z oznaczeniem rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego,
w którym ogłoszono tekst jednolity, a przy kolejnych odesłaniach
przytacza się tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot, bez
oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego;
3) był nowelizowany i nie został ogłoszony jego tekst jednolity - przy
pierwszym odesłaniu przytacza się aktualny tytuł tego aktu w całości
wraz z oznaczeniem numeru i pozycji oraz - w razie potrzeby - rocznika
dziennika urzędowego, w którym ogłoszono zarówno pierwotny tekst
tego aktu, jak i wszystkie akty zmieniające ten akt, a przy kolejnych
odesłaniach przytacza się tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot,
bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dzienników urzędowych, w
których ogłoszono tekst pierwotny i jego kolejne zmiany.

2. Jeżeli przepis zmieniający, do którego się odsyła, został uchylony w
okresie jego vacatio legis, przytacza się również oznaczenie numeru i
pozycji oraz - w razie potrzeby - rocznika dziennika urzędowego, w
którym ogłoszono przepis zmieniający i przepis, który go uchylił.
3. Jeżeli po ogłoszeniu tekstu jednolitego aktu normatywnego, do
którego się odsyła, nastąpiły kolejne zmiany tego aktu, przytaczając
oznaczenie rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego, w którym
ogłoszono tekst jednolity, podaje się również rocznik, numer i pozycje
dzienników urzędowych, w których ogłoszono kolejne zmiany tego
tekstu.
4. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające
niezgodność aktu normatywnego, do którego się odsyła, albo
poszczególnych jego przepisów, do których następuje odesłanie, z
Konstytucją RP, umową międzynarodową ratyfikowaną za zgodą
wyrażoną w ustawie lub ustawą, przy przytaczaniu numeru i pozycji oraz
- w razie potrzeby - rocznika dzienników urzędowych, w których
ogłoszono dany akt i jego kolejne zmiany, podaje się również numer i
pozycję oraz - w razie potrzeby - rocznik dziennika urzędowego, w
którym ogłoszono to orzeczenie; nie przytacza się roczników, numerów i
pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego uznające, że akt normatywny, do którego
następuje odesłanie, jest zgodny albo nie jest niezgodny z Konstytucją
RP, umową międzynarodową ratyfikowaną za zgodą wyrażoną w
ustawie lub ustawą, oraz orzeczenia o umorzeniu postępowania albo o
pozostawieniu wniosku właściwego organu bez rozpoznania.
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 i 4,
jeżeli ilość zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie,
jest znaczna, przy pierwszym odesłaniu do tego aktu można nie
wymieniać roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w
których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu numeru i
pozycji oraz - w razie potrzeby - rocznika dziennika urzędowego, w
którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst
jednolity z dopiskiem "z późn. zm."
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wszystkie kolejne zmiany
pierwotnego tekstu danego aktu normatywnego albo jego ostatniego
tekstu jednolitego wymienia się w odnośniku, podając odpowiednie
roczniki, numery i pozycje dzienników urzędowych.
7. Roczniki, numery i pozycje dzienników urzędowych wymienia
się w postaci: "((skrót nazwy dziennika urzędowego) z ... r. Nr ...,
poz. ... i Nr ..., poz. ..., z ... r. Nr ..., poz. ... oraz z ... r. Nr ..., poz. ...)".

Projekty aktów prawa miejscowego
§ 142. 1. Akty prawa miejscowego są stanowione przez wojewodę i organy
administracji niezespolonej na podstawie przepisów upoważniających
zamieszczonych w ustawie dotyczącej administracji rządowej w
województwie albo w innych ustawach.
2. Akty prawa miejscowego są stanowione przez sejmik województwa, radę
lub zarząd powiatu oraz radę lub zarząd gminy na podstawie przepisów
upoważniających zamieszczonych w ustawach dotyczących odpowiednich
samorządów terytorialnych albo w innych ustawach.
3. Rodzaje aktów prawa miejscowego określają ustawy, o których mowa w
ust. 1 i 2.
§ 143. Do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady
wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w
dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych również w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Dział I Projekt ustawy (rozdziały 2-7: Przepisy ogólne; Budowa ustawy; Tytuł ustawy; Układ i
postanowienia przepisów merytorycznych; Układ i postanowienia przepisów przejściowych i
dostosowujących; Układ i postanowienia przepisów końcowych; Oznaczanie przepisów ustawy
i ich systematyzacja)
Dział II Zmiana (nowelizacja) ustawy
Dział VI Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń)
Dział V Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia)
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SYSTEM
AKTÓW PLANISTYCZNYCH
- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

• Podstawowym

aktem prawnym regulującym m w Polsce prawo
zagospodarowania przestrzennego jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz.
951, poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405).
• Wybrane rozporządzenia do ustawy:
o Rozporządzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
o Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
o Rozporządzenie w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu
przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa
o Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
o Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy
o Rozporządzenie w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz
wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Szereg uregulowań i przepisów szczególnych z zakresu planowania i
zagospodarowania przestrzennego zawierają ustawy odrębne.
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• Na system planowania przestrzennego w Polsce łada się

z wielu aktów o zróżnicowanym charakterze prawnym, a także
zróżnicowanej treści oraz terytorialnym i podmiotowym zasięgu
obowiązywania. W ramach tego systemu wyróżnia się niekiedy
akty
planowania
ogólnego
oraz
akty
planowania
specjalistycznego.
• W systemie prawa polskiego funkcjonuje trzyszczeblowy

system aktów planowania przestrzennego.
• Akty te tworzone są na szczeblu lokalnym (gmina), na szczeblu
regionalnym (województwo) oraz na szczeblu centralnym
(krajowym). Zasada ta wynika z art. 3 u.p.z.p.
• W założeniu system aktów planowania przestrzennego ma być

wewnętrznie spójny, co wynika z szeregu przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które
ustanawiają obowiązki co do uwzględnianie zapisów innych
aktów oraz określają prawne mechanizmy zapewniające
harmonizację i spójność aktów planowania przestrzennego.

Schemat związków dokumentów planistycznych, strategicznych i programowych

Akty polityki
rozwoju

Akty polityki
przestrzennej

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

GMINA

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY
(nie jest obligatoryjna)

KONCEPCJA PRZESTRZENNA
ZAGOSPODAROWANIA
KRAJU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY

art. 44 u.p.z.p.

Narzędzia
realizacji polityki
przestrzennej

Narzędzia
monitoringu

PROGRAMY RZĄDOWE
(zawierające zadania służące
realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu
krajowym)

PROGRAMY WOJEWÓDZKIE
(zawierające zadania służące
realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu
wojewódzkim)

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Okresowe raporty o stanie
zagospodarowania
przestrzennego kraju

Okresowe raporty o stanie
zagospodarowania
przestrzennego województwa
wraz z oceną realizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym

Okresowe raporty o stanie
zagospodarowania przestrzennego
gminy

Decyzje o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania
terenu
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Planowanie przestrzenne w gminie
• Strategia rozwoju gminy - opracowanie to nie jest obowiązkowe,

studium gminne sporządza się uwzględniając m.in. ustalenia strategii
rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy - „studium gminne”
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - „plan
miejscowy” (jest to akt prawa miejscowego)
o Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
− decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
− decyzja o warunkach zabudowy dla innych inwestycji niż inwestycje

celu publicznego.

Strategia rozwoju gminy
• Strategia

rozwoju gminy – do dokument stanowiący
długookresowy plan rozwoju gminy, zawierający misję bądź
wizję gminy, cele strategiczne lub zadania.
• Strategia określa wskazuje uwarunkowania rozwoju gminy raz
kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić stał i
zrównoważony rozwój oraz poprawę warunków życia
mieszkańców.
• Strategia stanowi m.in. podstawę prowadzenia polityki przez
władze gminny, w tym także polityki przestrzennej (strategia
jest jednym z aktów uwzględnianych przy sporządzeniu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy).
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Studium jest aktem określającym politykę przestrzenną gminy, w
tym ustanawiającym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego.
Przykładowo studium określa kwestie takie jak:
• kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w

przeznaczeniu terenów;
• kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
• obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu
publicznego;
• obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
zob. art. 9 i 10 u.p.z.p.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu [art. 4 u.p.z.p.].
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa
własności nieruchomości.
Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:
1)
zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie
z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
albo
decyzji
o
warunkach
zabudowy
i
zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem
interesu publicznego oraz osób trzecich;
2)
ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu
terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.
art. 6 u.p.z.p.
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Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
• W

przypadku braku planu miejscowego to decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania określają warunki
i sposób zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
stanowiąc tym samym, o tym co może powstać na danym
terenie w przyszłości są w pewnym szczególnym sensie aktami
planowania przestrzennego.

o Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
− decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
− decyzja o warunkach zabudowy dla innych inwestycji niż

inwestycje celu publicznego.
Zob. art. 4 u.p.z.p.

Planowanie przestrzenne na szczeblu powiatu
• Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

nie przewidują stanowienia jakichkolwiek
przestrzennego przez organy powiatów.
• Powiat nie kształtuje polityki przestrzennej.

aktów

planowania

• Na szczeblu powiatu prowadzone są jedynie analizy i studia z

zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się
do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju (nie stanowią one
jednak aktów planowania przestrzennego, ani też ich efektem
nie są żadne akty planowania przestrzennego) [art. 3 ust. 2
u.p.z.p.].
• Przejawem uczestnictwa organów powiatu w stanowieniu aktów planowania

przestrzennego jest opiniowanie przez starostę powiatowego projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 11 pkt 6
lit. a u.p.z.p.) oraz opiniowaniu przez państwowych powiatowych inspektorów
sanitarnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
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Planowanie przestrzenne na szczeblu województwa
• Strategia rozwoju województwa

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
• Plan

zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
metropolitalnego (jako część planów zagospodarowania
przestrzennego województwa) [art. 39 ust. 6 u.p.z.p.]

• Organy samorządu województwa prowadzą również analizy i studia

oraz opracowują koncepcje i programy („programy wojewódzkie”),
odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania
przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w
tym zakresie prac [por. art. 38 u.p.z.p.]

Strategia rozwoju województwa
• U.p.z.p. ani w art. 3 ust. 3 ani w art. 38 nie wskazuje strategii

rozwoju województwa jako jednego z aktów planowania
przestrzennego sporządzanych przez organy samorządu
województwa, nie mniej jednak istnieje związek strategii z
aktami planistycznymi.
• Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy sporządza się m.in. uwzględniając
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania
przestrzennego województwa [art. 9 ust. 2]

• W planie zagospodarowania przestrzennego województwa

uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa [art. 39
ust. 3]
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest

aktem polityki przestrzennej na szczeblu województwa.
• Plan sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych
województwa (analogicznie jak w przypadku studium
gminnego) [art. 39 ust. 2 u.p.z.p.].
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ma
charakter wewnętrznie obowiązujący (w szerokim ujęciu,
albowiem choć plan nie kształtuje sytuacji podmiotów
zewnętrznych, to pewne postanowienia planu mogą być
wiążące nie tylko dla organów województwa, ale i dla innych
organów - organów gmin (por. art. 44 u.p.z.p.).
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie jest
aktem prawa miejscowego, a zatem nie może stanowić
podstawy prawnej do decyzji administracyjnych czy orzeczeń
sądowych.

• Plan

przestrzennego
zagospodarowania
województwa
powinien być spójny z aktami planistycznymi ze szczebla
krajowego.

• W planie zagospodarowania przestrzennego województwa

uwzględnia się:
- ustalenia strategii rozwoju województwa [art. 39 ust. 3],
- ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
oraz programy zawierające zadania rządowe [art. 39 ust. 4].
• Z

kolei treścią planu zagospodarowania przestrzennego
województwa można oddziaływać na treść planu miejscowego
[art. 44 u.p.z.p.], ponadto studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza się
uwzględniając
m.in.
ustalenia
określone
w
planie
zagospodarowania przestrzennego województwa (a także
strategii rozwoju województwa) [art. 9 ust. 2 u.p.z.p.].
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• Treść planu zagospodarowania przestrzennego województwa określa przepis art. 39

u.p.z.p.
• W planie tym określa się w szczególności:

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań
komunikacyjnych
oraz
infrastrukturalnych,
w tym
kierunki powiązań
transgranicznych;
2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym [zob.
art. 39 ust. 5];
4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary
metropolitalne;
5) obszary wsparcia;
6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

• Wymagany

zakres projektu planu w części tekstowej i graficznej,
uwzględniający
w
szczególności
wymogi
dotyczące
materiałów
planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń,
nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych
powinien być określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego [art. 40 u.p.z.p.].

• Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzić

może jedynie osoba wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego
urbanistów.
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Procedura uchwalania (zmiany) planu zagospodarowania
przestrzennego województwa
Procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego
województwa określa zasadniczo art. 41 u.p.z.p.
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa
następuje w trybie, w jakim jest uchwalany ten plan [art. 42 ust. 3
u.p.z.p.].
I. Przystąpienie do uchwalenia (zmiany) planu
Procedura uchwalania (zmiany) planu zagospodarowania
przestrzennego województwa rozpoczyna się od podjęcia
uchwały przez sejmik województwa o przystąpieniu do
sporządzenia
(lub
zmiany)
planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa (art. 39 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1
pkt 1 u.p.z.p.).

II.
Kolejne działania w procedurze uchwalenia planu (zmiany planu)
podejmuje marszałek województwa.
Marszałek województwa kolejno:
1. ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie
w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędzie
marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę,
miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu, nie
krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia;
2. zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do
uzgadniania i opiniowania planu;
3. rozpatruje złożone wnioski,
4. sporządza projekt planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko;
…
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- uzyskuje

od
wojewódzkiej
komisji
urbanistycznoarchitektonicznej opinię o projekcie planu;
- występuje o opinię o projekcie planu do właściwych
instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów
powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast
położonych na terenie województwa oraz rządowych i
samorządowych organów administracji publicznej na terenach
przyległych do granic województwa oraz uzgadnia projekt z
organami określonymi w przepisach odrębnych;
- przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw
rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z
koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i
programami rządowymi;
- przedstawia projekt planu lub projekt zmiany planu sejmikowi

województwa do uchwalenia.

III. Uchwalenie planu (zmiany planu)
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa (lub
zmianę planu) uchwala sejmik województwa [art. 42 ust. 1].

IV. Ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Marszałek
województwa
przekazuje
uchwałę
sejmiku
województwa
o
uchwaleniu
planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa wraz z dokumentacją prac
planistycznych przekazuje wojewodzie w celu oceny zgodności z
przepisami prawnymi oraz ogłoszenia w wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
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Okresowe oceny
województwa

planu

zagospodarowania

przestrzennego

• Plan

zagospodarowania przestrzennego województwa podlega
okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie
kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie raz sporządza ocenę
realizacji inwestycji celu publicznego (ustalone w dokumentach
przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów,
właściwego ministra lub sejmik województwa), podlegającą
zaopiniowaniu
przez
wojewódzką
komisję
urbanistycznoarchitektoniczną.
• Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi
województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
[art. 45 u.p.z.p.].

Programy wojewódzkie
• Aktem planowania specjalistycznego na szczeblu województwa

są wojewódzkie programy służące realizacji ponadlokalnych
i regionalnych celów publicznych.
• Art.

38 u.p.z.p.: „Organy samorządu województwa […]
opracowują programy, odnoszące się do obszarów i
problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do
potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac”.
• Art. 39 ust. 5 u.p.z.p.:
„W planie zagospodarowania
przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, […] które zostały
ustalone w dokumentach przyjętych przez […] sejmik
województwa […].”
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Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
• Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
• Programy

sporządzane przez ministrów i centralne organy
administracji rządowej, zawierające zadania rządowe służące
realizacji celów publicznych o znaczeniu krajowym („programy
rządowe”)

• Okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
• Koncepcję

przestrzennego
zagospodarowania
kraju
sporządza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
(Minister Rozwoju Regionalnego), uwzględniając cele zawarte
w rządowych dokumentach strategicznych, a także zasady
zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze,
kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania.

• Koncepcja określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju

kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności:
1) podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem
obszarów metropolitalnych;
2) wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem
obszarów podlegających ochronie;
3) rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i
krajowym;
4)
rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej,
strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym;
5) obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary zagrożeń
wymagających szczegółowych studiów i planów.
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• Rada

Ministrów przyjmuje Koncepcję przestrzennego
zagospodarowania kraju przyjmuje Rada Ministrów (w formie
uchwały) [art. 46 ust. 3].
• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
została przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 239 z dnia
13 grudnia 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 252).
• Przyjmując koncepcję Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie
koncepcja ta będzie stanowiła podstawę sporządzania
programów rządowych [art. 46 ust. 3]
• W przyjętej koncepcji stwierdza się : "Ze względu na strategiczną rolę

dokumentu KPZK 2030 nie formułuje ustaleń i zaleceń odnoszących się do
przygotowania i wyznaczania programów zadań celu publicznego o
charakterze inwestycyjnym, pozostawiając to (...) dokumentom strategicznym
i realizacyjnym pozostającym domeną poszczególnych ministrów oraz
jednostek samorządu terytorialnego".
• Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi koncepcję przestrzennego

zagospodarowania kraju [art. 47 ust. 4].

Programy rządowe
• Do

•

•
•
•

aktów planowania specjalistycznego zaliczyć można
programy zawierające zadania rządowe służące realizacji
celów publicznych o znaczeniu krajowym [art. 48 ust. 1
u.p.z.p.].
Programy te sporządzają ministrowie i centralne organy
administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości
rzeczowej [art. 48 ust. 1 u.p.z.p.]..
Programy podlegają zaopiniowaniu przez sejmiki właściwych
województw [art. 48 ust. 2].
Programy są przyjmowane przez Radę Ministrów w drodze
rozporządzenia [art. 48 ust. 3].
Ministrowie i inne centralne organy administracji rządowej
występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem
o
wprowadzenie
danego
programu
do
planu
zagospodarowania przestrzennego województwa [art. 49
u.p.z.p.].
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Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Minister Rozwoju
Regionalnego):
1.
2.

3.

4.

5.
6.

sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju
prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje oraz sporządza
programy odnoszące się do obszarów i zagadnień pozostających w
zakresie programowania strategicznego oraz prognozowania rozwoju
gospodarczego i społecznego, współpracując z właściwymi ministrami oraz
z centralnymi organami administracji rządowej.
przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania
przestrzennego kraju - przyjmuje je Rada Ministrów [art. 47 ust. 3], a
Prezes Rady Ministrów przedstawia je Sejmowi [art. 47 ust. 4].
dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i
analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji,
procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje
zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego
zagospodarowania kraju.
koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego
województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;
koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
[art. 46, 47, 47a u.p.z.p.]

Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej
• Prezes Rady Ministrów może powołać Państwową Radę Gospodarki

Przestrzennej, jako organ doradczy w sprawie koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju.
• W drodze zarządzenia ustala się także regulamin Rady określający
zadania, organizację i tryb jej działania
• Państwowa Rada Gospodarki Przestrzenne została powołana na mocy

Zarządzenia nr 9 Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2007 r
(uaktualnionego Zarządzeniem nr 133 z dnia 27 listopada 2008 r. i
Zarządzeniem nr 102 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Premier powołał do
składu Rady, na wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego, ekspertów
zgłoszonych przez związki samorządowe, stowarzyszenia, instytuty i
resorty, których zakres działania obejmuje problematykę przestrzenną.
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