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Transport w planowaniu miejscowym 
– problemy okiem praktyka 

Abstrakt

W artykule przedstawiono szereg problemów, z którymi spotyka się urba-
nista w trakcie prowadzonych prac w odniesieniu do planowania rozwiązań 
transportowych w planistycznych dokumentach gminnych. Ze względu na 
złożoność problematyki nie było możliwości przedstawienia w prezento-
wanym materiale pełnej skali występujących problemów. Materiał ujmuje 
autorskie doświadczenia ze szczególnym ukierunkowaniem na problemy 
związane z planowaniem sieci drogowych, które występują najczęściej i rodzą 
też najwięcej konfliktów – tak podczas procedur sporządzania projektów do-
kumentów, jak i po ich uchwaleniu przez rady gmin. Artykuł poszerza oma-
wianą problematykę o niezbędne definicje i pojęcia oraz zestawienie podstaw 
prawnych obowiązujących w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do 
opracowywanych rozwiązań transportowych.
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Wprowadzenie

W niniejszym artykule zostały przedstawione proble-
my związane z planowaniem systemów transportowych 
w przygotowywanych dokumentach planistycznych 
gmin, czyli w studiach uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego. Przedstawione 
problemy zostały rozpoznane w trakcie prowadzonych 
autorskich prac urbanistycznych jako najczęściej wystę-
pujące i stwarzające dylematy, niejednokrotnie trudno 
rozwiązywalne. Ze względu na złożoność problematyki 
oraz indywidualne sytuacje planistyczne, wynikające 
z konkretnych uwarunkowań lokalnych, nie ma możli-
wości ujęcia w syntetycznej pracy, jaką jest ten artykuł, 
pełnej skali występujących problemów. Celem pracy 
jest ekspercka prezentacja wyników praktycznych do-
świadczeń – główne niedoskonałości prawnych, ale i poza 
prawnych, napotykanych w prowadzonych procedurach 
planistycznych. Zgromadzony materiał może stanowić 
przesłanki do weryfikacji obowiązujących przepisów, jak 
i naprawy stosowanych praktyk w odniesieniu do gro-
madzonych baz danych, które stanowią dane wejściowe 
do prac planistycznych.

Najwięcej sytuacji problemowych stwarzają w ramach 
systemu transportowego rozwiązania dotyczące kształ-
towania struktury układu drogowego, gdzie planowane 
rozwiązania zwykle wywołują wiele konfliktów (Rudnicki 
2010; Hackiewicz 2011). Jest to wynikiem charakteru in-
westycji drogowych, które jako inwestycje liniowe napo-
tykają na bariery środowiskowe, kulturowe, techniczne 
oraz przebiegają najczęściej przez wiele prywatnych nie-
ruchomości – co szczególnie stwarza szczególnie proble-
my w planowaniu lokalnym (MUW 2020). Duża gęstość 
sieci drogowych – w odróżnieniu od innych systemów 
liniowych – powoduje, że problemy związane z trans-
portem drogowym są szczególnie zauważalne. Stąd też 
przedstawiony w artykule materiał ogniskuje się głów-
nie na zagadnieniach związanych planowaniem struktur 
transportu drogowego.

Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia zastoso-
wanego nazewnictwa i pojęć w odniesieniu do sytemu 
transportowego. Kolejno został omówiony nadrzęd-
ny problem związany z obowiązującymi procedurami 
przygotowywania dokumentów planistycznych w za-
kresie uzgadniania i opiniowania dokumentów oraz 
kolejno problemy planistyczne wynikające cząstkowo 
z aspektów prawnych i pozaprawnych. Artykuł zamyka-
ją przedstawione wnioski, które w większości pozostają 
otwarte, bo ich adresatem jest głównie ustawodawca, 
od którego zależy poprawa istniejącej sytuacji plani-
stycznej (Nowak 2016).

Nazewnictwo i zastosowane pojęcia

Na wstępie należy się odnieść do kwestii przyjętego na-
zewnictwa w niniejszym artykule. W Ustawie z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (dalej: upzp), w odniesieniu do proble-
matyki transportowej, zamiennie używa się pojęcia „ko-
munikacja” lub „transport” (np. systemy komunikacyjne, 
infrastruktura komunikacyjna, transportochłonność, 
infrastruktura transportowa, obiekty transportowe). 
Odwołania do „komunikacji” mają najczęściej źródło 
w nazewnictwie pochodzącym ze źródłowych, nie zmie-
nianych od 2003 r., zapisów upzp. Natomiast już w try-
bie kolejnych zmian wprowadzanych do ustawy stosuje 
się już nazewnictwo zastępujące pojęcie „komunikacja” 
pojęciem „transport”. Pojęcie „komunikacja” z definicji 
odnosi się do wielorakich procesów i interakcji (w tym: 
socjopsychicznych, werbalnych, interpersonalnych, te-
lekomunikacyjnych, radiowych, itp.), niekojarzonych 
bezpośrednio w nazewnictwie z transportem (np. an-
glojęzycznym), stąd też w terminologii polskiej zaczęto 
również stosować określenie „transport”. Dla uniknięcia 
chaosu terminologicznego, w niniejszym artykule ope-
ruje się pojęciem „transport”.

System transportowy rozpatrywany w odniesieniu 
do wybranego obszaru administracyjnego1 (ustalanego 
w uchwale rady gminy o przystąpieniu do opracowywa-
nia dokumentu planistycznego) – tworzy zbiór obiek-
tów/urządzeń liniowych i punktowych, służących do 
przemieszczania się osób i towarów – w relacjach we-
wnętrznych i zewnętrznych. Relacje te są współzależne 
i powiązane z systemami służącymi przemieszczeniom 
znajdującymi się w obszarze zewnętrznym – poza wyzna-
czonymi granicami obszaru objętego opracowaniem. Pod 
ogólnym pojęciem systemu transportowego kryje się cała 
złożoność transportowej infrastruktury kształtującej 
strukturę systemu oraz nadbudowy zarządczej/organi-
zacyjno-ekonomicznej (w tym inteligentnych systemów 
transportowych i infrastruktury teleinformatycznej). 
W dokumentach planistycznych, w których rozstrzyga 
się o przeznaczeniu terenu, w sposób oczywisty nie ma 
możliwości ujmowania wszystkich elementów składają-
cych się na całość systemu transportowego (Goras 2016). 
Ustalenia dotyczące systemu transportowego w plano-
waniu przestrzennym są z natury selektywne – odnoszą 
się tylko do struktury przestrzennej rozwiązań trans-
portowych, czyli wskazują przeznaczenie terenów do 
użytkowania przez różne środki transportu i sposoby 
przemieszczania się. Dopiero w następstwie ustaleń pla-

1 W podanej definicji zwraca uwagę odwołanie się do konkretne-
go obszaru administracyjnego, ponieważ wszystkie prowadzone 
działania organów różnych szczebli administracyjnych znajdują 
swoje odniesienie do obszaru w którym są prowadzone.
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nistycznych właściwie zagospodarowane tereny, prze-
znaczone pod transport, umożliwiają poszczególnym 
zarządcom sieci prowadzenie odpowiednich polityk 
transportowych oraz zarządzanie systemem transpor-
tu (Suchorzewski 2010). Za składowe systemu transportu 
najogólniej uważa się podsystemy:

 − drogowe,
 − szynowe (kolejowe, tramwajowe),
 − wodne i lotnicze,
 − piesze i rowerowe.

Przedstawiany w artykule materiał ogniskuje się, jak 
zostało wspomniane we wstępie, na najczęściej występu-
jących problemach związanych głównie z transportem 
drogowym, który generuje najwięcej sytuacji konflikto-
wych (Bojanowski 1998) z racji:

 − wpływu na kształt struktury zurbanizowanej, 
 − spełniania bezpośrednich potrzeb związanych z prze-

mieszczeniami ludności, 
 − częstej ingerencji w istniejące zagospodarowanie i nie-

ruchomości stanowiące własność prywatną.
Problemy związane z transportem kolejowym, wod-

nym i lotniczym podlegają zwykle rozwiązywaniu na 
szczeblach ponadlokalnych i te rozwiązania przejmo-
wane są do gminnych dokumentów planistycznych jako 
przesądzenia zewnętrzne, ponadlokalne. W planowa-
niu systemów transportowych na szczeblu gminnym 
obowiązkowe jest uwzględnienie nadrzędnych planów 
i potrzeb zarządców różnych szczebli administracyjnych 
oraz gminnych potrzeb własnych. Dla przykładu, poniżej 
została zamieszczona lista zarządców sieci transporto-
wych uczestniczących w procedurach planistycznych – 
daje to przykład złożoności tych procedur:

 − dla podsystemu dróg publicznych – w odniesieniu do:
• dróg krajowych – Główna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad (GDDKiA), 
• dróg wojewódzkich – zarządy województw, 
• dróg powiatowych – zarządy powiatów, 
• dróg gminnych2 – wójtowie, burmistrzowie, prezy-

denci (tu zaspokojenie potrzeb własnych),
 − dla podsystemu kolejowego:

• Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Polskie 
Koleje Państwowe – Polskie Linie Kolejowe SA,

• w warunkach lokalnych – Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście, Pomorska Kolej Metropolitalna, 
Infra Silesia, Jastrzębska Spółka Kolejowa – jeśli 
sposób zagospodarowania terenów przyległych do 
linii kolejowej o znaczeniu państwowym, bądź jego 
zmiana, mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ru-
chu kolejowego;

2 Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mogą również – w ramach 
zawartych porozumień z zarządcami dróg ponadlokalnych – zarzą-
dzać drogami wojewódzkimi i powiatowymi.

 − dla podsystemu lotniczego:
• Urząd Lotnictwa Cywilnego, odpowiednie organy 

wojskowe,
• lokalni zarządcy lotnisk (w tym lotnisk sportowych/

aeroklubów);
 − dla podsystemu wodnego:

• zarządcy właściwych portów morskich i lądowych 
(morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne 
w granicach portów morskich są wyłączone z pla-
nowania gminnego),

• zarządcy: cieków, zbiorników wodnych, rowów 
melioracyjnych.

Jak zostało zaznaczone, najwięcej sytuacji problemo-
wych w planowaniu miejscowym stwarzają rozwiązania 
dotyczące układu drogowego, gdzie planowane rozwią-
zania zwykle wywołują wiele konfliktów. Pozostałe pod-
systemy, głównie ze względu na istniejące ponadlokalne 
programy rządowe i regionalne oraz decyzje lokalizacyjne, 
przejmowane są jako przesądzenia do przygotowywanych, 
gminnych dokumentów planistycznych. Nie zmienia to 
faktu, że również i w tych przypadkach właściciele nie-
ruchomości, na terenie których zlokalizowane będą te 
inwestycje, nie zawsze je akceptują. 

Obowiązująca procedura planistyczna w zakresie 

opiniowania i uzgadniania dokumentów 

planistycznych – problem nadrzędny

Podstawową rolą gminy jest zapewnienie mieszkańcom 
usługi transportowej – obsługi ruchu wewnętrzgminne-
go odbywającego się w granicach gminy oraz powiązań 
transportowych z gminami sąsiadującymi, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami. Obowiązujące przepisy 
dotyczące tych zadań zawarte są w licznych aktach praw-
nych. W przygotowywanych projektach dokumentów 
planistycznych muszą zostać uwzględnione wszystkie 
obowiązujące przepisy w powiązaniu z uprawnieniami 
samorządu wynikającymi z jego zadań własnych. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą sporządzania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: suikzp), rozwiązania obszarowe 
przyjmowane w odniesieniu do systemu transportowego 
podlegają uzgodnieniom z wojewodą – w zakresie zgodno-
ści z ustaleniami programów w których wskazane zostały 
zadania rządowe oraz z zarządem województwa – w zakre-
sie zgodności z planem wojewódzkim. Zarządcy poszcze-
gólnych podsystemów transportowych mają stosunkowo 
ograniczony udział w procedurze sporządzania studium. 
Jedynie w ramach opiniowania – obligatoryjnego3,4, bądź 

3 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz podmiot zarządzający 
portami i przystaniami morskimi w zakresie zagospodarowania 
portu lub przystani morskiej.
4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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nieobligatoryjnego (np. wystąpienia pozaproceduralne 
gmin, wynikające ze zdiagnozowanych lokalnie potrzeb) 
– poszczególni zarządcy sieci uczestniczą w przygotowy-
waniu projektu dokumentu. W sensie prawnym uzyskane 
opinie nie są wiążące.

Często się zdarza, że przyjęta w upzp procedura spo-
rządzania dokumentu studium sprawia w następstwie 
istotne problemy organom samorządowym, sporządza-
jącym na podstawie studium miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego (dalej: mpzp). Przyjęta usta-
wowo procedura, przełożona na etap przygotowywania 
mpzp, zakłada już na tym etapie potrzebę uzyskania 
pełnego kompletu uzgodnień – od wszystkich zarząd-
ców podsystemów transportowych. Należy bowiem pa-
miętać, że zadania ujęte w planach zagospodarowania 
przestrzennego województw nie zawsze wyczerpują 
listę ponadlokalnych uwarunkowań transportowych, 
ujmujących potrzeby i plany związane z zakładanym 
rozwojem systemu transportowego. Wynika to z faktu, 
że nie wszystkie planowane inwestycje ponadlokalne 
znajdują się na listach zadań rządowych, czy też w pla-
nach wojewódzkich. Trzeba też podkreślić, że nawet te 
zaplanowane wcześniej zadania często podlegają wery-
fikacji, a niezależnie, autonomicznie, są również często 
prowadzone liczne przygotowania inwestycji transpor-
towych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID – często w ramach projektów 
„zaprojektuj i wybuduj”). 

Podstawowe problemy planistyczne związane 

z transportem drogowym

Problemy pojawiające się przy prowadzeniu prac pla-
nistycznych w związku z przyjmowanymi ustaleniami 
odnośnie obsługi terenów transportem drogowym oraz 
występujące po ich zakończeniu, czyli po przyjęciu przez 
rady gmin projektów przygotowanych dokumentów pla-
nistycznych, można przedstawić w podziale na związane 
z aspektami prawnymi oraz pozaprawnymi.

Aspekty prawne

Problemy związane z brakiem bądź nieaktualnością 

planistycznych i strategicznych dokumentów 

ponadlokalnych 

W odniesieniu do przyjmowanych rozwiązań trans-
portowych w dokumentach suikzp, tytułowe proble-
my zaznaczają się znacznie łagodniej niż w przypadku 
opracowywania projektów mpzp. Wynika to z faktu, 
że suikzp nie są aktami prawa miejscowego. Brak osta-
tecznych decyzji odnośnie ponadlokalnych rozwiązań 
transportowych, bądź tracące aktualność ustalenia 
o planowanych inwestycjach, mogą być w dokumentach 
suikzp ujmowane w sposób informacyjny i nie rzutuje to 
bezpośrednio na sposób zagospodarowania poszczegól-
nych nieruchomości. Za przykład mogą posłużyć plany 
wojewódzkie, gdzie wiele ustaleń, dotyczących kierun-
ków rozwoju sieci dróg krajowych czy wojewódzkich 

Ryc. 1.  
Przebieg projektowanej drogi ekspresowej S7 w rejonie Krakowa 
Źródło: Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego – Uchwały Sejmiku WM z roku 2003 i z roku 2018: z lewej 
– fragment załącznika graficznego „Transport” (zał. nr B10) PZPWM 2003 r., z prawej – fragment załącznika graficznego „Transport” (zał. 
nr 3) PZPWM 2018 r.
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oraz wskazanego ich przebiegu, ulega z upływem czasu 
istotnym korektom. Zgodnie z zapisami upzp, gminy 
obligatoryjnie muszą wprowadzić do projektu suikzp 
ustalenia zawarte w planach wojewódzkich. Dzieje się 
tak nawet w sytuacjach, kiedy wiadomo, że straciły one 
aktualność i dana inwestycja nie powstanie, albo bę-
dzie przebiegać zupełnie innym korytarzem – np. zgod-
nie z decyzją ZRID. Stwarza to sytuacje, w których do 
suikzp wprowadza się z konieczności nieaktualne już 
informacje, bądź w skrajnym przypadku wprowadza 
się np. dwa przebiegi planowanej inwestycji – aktualnie 
planowany i wynikający z planu województwa. Należy 
przy tym pamiętać, że brak uwzględnienia w suikzp 
przesądzeń z planu województwa musi skutkować od-
mową wydania wymaganego uzgodnienia przez woje-
wodę. Dla przykładu takie sytuacje miały miejsce np. 
w województwach: małopolskim (w odniesieniu do 
drogi ekspresowej S7) oraz w podkarpackim (w odnie-
sieniu do drogi ekspresowej S9), gdzie utrzymywane 
przez kilkadziesiąt lat rezerwy pod budowę dróg eks-
presowych straciły na pewnych odcinkach aktualność. 
Wciąż jednak pozostawały w dawnych przebiegach, 
w niezmienianych planach województw małopolskie-
go i podkarpackiego.

Przykładem takiej sytuacji jest przypadek utrzymy-
wanej od lat rezerwy pod drogę ekspresową S7, na wy-
locie z miasta Krakowa. Przykład pochodzi z Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódzkiego 
Małopolskiego (2003, 2018). Wskazywany od lat korytarz 
tej trasy został zweryfikowany dopiero w 2018 r., ale wiado-

me było od 2004 r., że planowany jej przebieg jest już nie-
aktualny (czyli zdezaktualizowany przebieg w dokumen-
tach planistycznych obowiązywał przez 14 lat). Zaistniałe 
zmiany przebiegu trasy zostały wskazane na Ryc. 1.

Opisana powyżej sytuacja stanowi duże ograniczenie 
dla gmin w zakresie możliwości racjonalnego zagospo-
darowania terenów, które muszą być utrzymywane jako 
rezerwy pod nieaktualne już lokalizacje inwestycji dro-
gowych. Ustalenia suikzp przekładają się na akty prawa 
miejscowego, czyli mpzp, w których nie wolno naruszać 
kierunków rozwoju wskazywanych w suikzp. W związku 
z tym duże obszary pozostają w planach gmin jako tereny 
bez możliwości innego zagospodarowania niż pod inwe-
stycje transportowe, o których wiadomo, że we wskaza-
nych miejscach już nie powstaną.

Trochę inaczej przedstawia się sytuacja, w której 
gmina pozyskuje informację o prowadzeniu wielowa-
riantowych prac koncepcyjnych nad nowym, nieplano-
wanym dotąd korytarzem dróg ponadlokalnych. Dla 
bezpieczeństwa ekonomicznego i spójności rozwoju 
przestrzennego gmina wskazuje w suikzp informacyj-
nie przebiegi projektowanych wariantów drogi, pozo-
stawiając w miejscach ich przebiegu obszary wolne od 
zainwestowania. Za przykład może tu posłużyć, np. 
planowana budowa obejścia miasta Proszowice drogą 
wojewódzką (DK75), w województwie małopolskim, 
gdzie na skutek braku akceptacji społecznej powstało 
kilka różnych wariantów trasy i dotąd żaden z nich nie 
został zaakceptowany. Na Ryc. 2. został przedstawiony 
wyrys ze suikzp Gminy i Miasta Proszowice (Uchwała 

Ryc. 2.  
Warianty przebiegu obwodnicy miasta Proszowic 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Proszowice, zmienione
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Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach), przy 
czym już jest wiadomo, że ostateczny przebieg obwod-
nicy prawdopodobnie będzie się różnić od rozważnych 
wariantów. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U.2018.1474) daje 
dużą swobodę i możliwości realizatorowi drogi, nato-
miast stwarza liczne lokalne konflikty podczas prowa-
dzenia procedury z udziałem społeczeństwa w postę-
powaniu lokalizacyjnym.

Jak zostało wcześniej wspomniane, brak lub nie-
aktualność dokumentów określających przebieg dróg 
o znaczeniu ponadlokalnym odgrywa bardzo istotne 
znaczenie w procedurze sporządzania mpzp, które usta-
wowo nie mogą naruszać ustaleń studium. Sytuacje 
takie uniemożliwiają samorządom podejmowanie ra-
cjonalnych decyzji planistycznych odnośnie przezna-
czenia konkretnych terenów. Analiza zapisów planów 
miejscowych prowadzi do wniosku, że najczęściej wy-
stępują dwie sytuacje:
1) gminy, unikając przyszłych problemów utrzymują 

w sporządzanych mpzp pasy terenów o przeznacze-
niu rolnym – bez prawa zabudowy. Takie działanie 
ułatwia późniejsze projektowanie i wybór korzyst-
nych wariantów, wpływa na zmniejszenie konflik-
tów społecznych i strat ekonomicznych. Na Ryc. 3. 
został zamieszczony przykład z Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce, gdzie wskazano rezerwę 
w postaci terenów rolnych pod budowę obwodnicy 

– dla drogi krajowej DK79 – pomimo, że GDDKiA 
nie określiła dotąd horyzontu czasowego realizacji 
drogi, a nawet ostatnio poddaje w wątpliwość samą 
realizację5. Rezerwa została oznaczona na Ryc. 3. 
strzałką.

2) gminy – mimo wiedzy o trwających zmianach planów 
ponadlokalnych – bazują na tzw. „starych przesądze-
niach planistycznych”6, o których wiadomo, że stra-
ciły, bądź tracą aktualność. W takich przypadkach 
z góry jest przyjmowane założenie, że dane inwestycje 
są zasygnalizowane w mpzp, ale będą realizowane 
w trybie tzw. „specustaw”, innym przebiegiem niż 
wskazany w dokumentach gminnych.

Problemy w utrzymaniu szerokości pasów 

drogowych z wymaganymi dla klas dróg7 

parametrami technicznymi

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ule-
gło zmianie w sierpniu 2019 r. (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury…). Od tego czasu przestały obowiązywać 
m. in. ustalone w poprzedniej wersji rozporządzenia mini-

5 Inwestycja, która została usunięta z obowiązującego od 2018  r. 
planu województwa, była wpisana w poprzedni plan, z 2003 r. 
6 Pod tym pojęciem należy rozumieć rezerwy terenów wskazane 
w studium oraz mpzp.
7 Klasa drogi (za Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury…) – ro-
zumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich para-
metrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych.

Ryc. 3.  
Utrzymywana w mpzp gminy rezerwa terenu pod obwodnicę 
Źródło: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, zmienione
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malne szerokości w liniach rozgraniczających dróg8, przy-
pisane poszczególnym klasom. Wprowadzona zmiana po-
lega na uchyleniu przepisów wiążących szerokości pasów 
drogowych z klasami dróg, liczbą jezdni oraz liczbą pasów 
ruchu. Istniejąca przed wprowadzeniem zmiany trudność, 
polegająca na prawnym dopuszczeniu, że ta sama klasa 
drogi może mieć przypisane różne, choć jednak mimo 
wszystko określone w przyjętych jako minimalne wideł-
kach, szerokości pasa drogowego, została pogłębiona po-
przez obecne pozostawienie uznaniowości w tym zakresie. 
Od czasu zmiany wymagane szerokości pasów drogowych 
dla różnych klas dróg nie są już wskazywane przez żadne 
obowiązujące przepisy (sic!). Problem dotyczy zarówno 
modernizacji istniejących dróg, jak i realizacji nowych 
połączeń drogowych. Na etapie opracowywania mpzp 
zarządcy dróg nie posiadają zwykle projektów budowy czy 
przebudowy planowanych inwestycji – niejednokrotnie 
mających powstać dopiero w dość odległym horyzoncie 
czasowym. Najczęściej znana jest jedynie funkcja drogi, 
a dla tej samej funkcji parametry przekroju drogowego 
mogą być różne – chociażby biorąc pod uwagę konfigu-
rację terenu czy stan zainwestowania sąsiedztwa trasy. Ze 
względu na krótki okres obowiązywania wprowadzonych 
w 2019 r. zmian do obowiązujących przepisów trudno 
obecnie określić jak te zmiany zafunkcjonują w praktyce 
i jakie będą ich skutki. 

Wprowadzane bieżąco zmiany w obowiązujących 

aktach prawnych 

Jest rzeczą oczywistą, że uchwalane dokumenty plani-
styczne muszą być zgodne z regulacjami prawnymi ak-
tualnymi na dzień ich uchwalania. Problemem są wpro-
wadzane zmiany przepisów, zmieniające przyjęte zasady 
w obowiązujących (uchwalonych przed wprowadzanymi 
zmianami) aktach prawa miejscowego. Niejednokrotnie 
plan miejscowy, opracowany dla całego, bądź większego 
obszaru gminy, ulega cząstkowym zmianom. Jako przy-
kład pojawiających się problemów można podać zmia-
nę Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Wprowadzona w 2016 r. zmiana polegała 
na przypisaniu wszystkim drogom wojewódzkim peł-
nienia funkcji dróg klasy głównej, a drogom powiato-
wym funkcji dróg klasy zbiorczej. Zmiana ta istotnie 

8 Linia rozgraniczająca drogę (za Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury…) – rozumie się przez to granice terenów przeznaczonych 
na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady – w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na 
terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia in-
frastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.

zmieniła stan prawny tych dróg, nie zmieniając stanu 
faktycznego, w terenie. Do czasu zmiany przywołanego 
rozporządzenia wiele dróg wojewódzkich było klasyfiko-
wanych zgodnie z ich rzeczywistymi parametrami – jako 
drogi klas zbiorczych, a powiatowych – jako drogi klas 
lokalnych. W związku z wprowadzoną zmianą obecnie 
bardzo często klasyfikacja dróg ustalona w mpzp jest 
niespójna – ta sama droga w „starej” części planu ma 
klasę niższą, w aktualnie zmienianej – wyższą, choć jej 
parametry techniczne są identyczne (bo jest to przecież 
ta sama droga). 

Omówiony powyżej problem zaznacza się również 
w sytuacjach potrzeby utrzymania zgodności planów 
miejscowych z uchwalonymi wcześniej, przed wprowa-
dzonymi zmianami, dokumentami studium. 

Dylematy formułowania ustaleń 

w odniesieniu do linii rozgraniczających dróg 

i nieprzekraczalnych linii zabudowy

Kolejny dylemat dotyczy tego, jak przedstawiać jedno-
znacznie ustalenia w mpzp w odniesieniu do szerokości 
pasów rozgraniczających dróg. Czy ustaleniem wystar-
czającym będzie linia wskazana na rysunku planu, czy też 
oprócz ustalenia graficznego, powinno być podane ustala-
nie szerokości tego pasa w tekście planu miejscowego. Jest 
to otwarty problem i przyjęcie zaproponowanego przez 
gminę rozwiązania zależy od indywidualnego stanowiska 
organu uzgadniającego. Problem wynika z faktu, że sze-
rokość pasa drogowego dla tej samej drogi jest odcinkowo 
zmienna – wynika to z granic własności działki drogowej, 
poszerzeń skrzyżowań czy też wjazdów/wyjazdów z nie-
ruchomości, co oznacza, że praktycznie nie jest możliwe 
ustalenie jednolitej wartości szerokości pasa drogowego 
dla tej samej drogi i de facto tylko rysunek mpzp może 
ściśle wskazać szerokość tego pasa. Jednak organy uzgad-
niające nie mają w tej kwestii jednolitego stanowiska. 
Poniżej zostały przykładowo przedstawione dwa rodzaje 
zapisów – pierwszy z nich (a) – dla przypadku, gdy organ 
uzgadniający nie akceptuje ustaleń planu miejscowego 
przyjętych tylko na rysunku planu, drugi (b) – z odwo-
łaniem tekstowym do rysunku mpzp:
(a) Dla poszczególnych terenów dróg ustala się szero-

kość w liniach rozgraniczających wyznaczonych na 
rysunku planu i wynoszących nie mniej niż:”… i tu 
dalej podaje się listę dróg, wg ich klas wraz z liczbową 
wartością wymaganego minimum szerokości pasa 
drogowego w liniach rozgraniczających, np. „drogi 
publiczne klasy głównej oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDG – 25 m;”, itd.,

(b) Ustala się szerokości dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; rysunek planu przedsta-
wia odcinkowe poszerzenia i zawężenia szerokości 
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dróg w liniach rozgraniczających, wynikające z prze-
biegu granic działek lub z istniejącego zainwestowania.

W odniesieniu do nieprzekraczalnych linii zabudowy – 
dla przypadków, gdy istniejąca zabudowa wykracza poza 
wyznaczone, jako wymagane, odległości od granic pasa 
drogowego – obowiązujące przepisy nie regulują sposobu 
przedstawiania przebiegu linii na rysunkach mpzp. Ten 
nierozwiązany problem powoduje niepokój właścicie-

li nieruchomości, którzy obawiają się o status swojego 
posiadania – choć z założenia przyjmuje się utrzymanie 
status quo. W związku z nieuregulowaną sytuacją praw-
ną można spotkać różne wersje ustaleń w mpzp dla tych 
samych sytuacji. Przykłady opracowane autorsko na ma-
pach z planu zagospodarowania przestrzennego sołectw 
gminy Koniusza, województwo małopolskie, obrazują 
ryciny: Ryc. 4., 5., 6., 7. 

Ryc. 4.  
Linia zabudowy „przerwana” na istniejących budynkach 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie zawierającym fragment rysunku mpzp dla Gminy Koniusza 

Ryc. 5.  
Linia zabudowy poprowadzona po obwiedni wewnętrznej istniejących budynków 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie zawierającym fragment rysunku mpzp dla Gminy Koniusza
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Problemy wyznaczania dróg wewnętrznych 

i nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż  

tych dróg

Do dróg wewnętrznych (Ciupa 2012) nie mają zastoso-
wania przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o dro-
gach publicznych. W związku z tym nie ma obowiązku 
ustalania w planach przebiegu dróg wewnętrznych oraz 
nieprzekraczalnych linii zabudowy przy tych drogach, 

które regulują i porządkują sposób lokalizacji zabudo-
wy. Taki stan prawny powoduje, że sprawą otwartą (do 
decyzji organu sporządzającego plan) pozostaje plano-
wanie tych dróg, bądź nie. Drogi wewnętrzne będące 
własnością gmin nie stanowią problemu, zaznacza się 
on jednak wyraźnie w przypadku dróg planowanych na 
gruntach prywatnych, gdzie interes publiczny występuje 
tylko w sposób pośredni, głównie jako potrzeba zapew-

Ryc. 6.  
Linia zabudowy poprowadzona po obwiedni zewnętrznej istniejących budynków 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie zawierającym fragment rysunku mpzp dla Gminy Koniusza

Ryc. 7.  
Linia zabudowy poprowadzona po istniejących budynkach 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie zawierającym fragment rysunku mpzp dla Gminy Koniusza
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nienia dostępu do nieruchomości dla szerszego grona 
użytkowników. Mimo braku regulacji prawnych, w wielu 
planach miejscowych drogi wewnętrzne są wprowadza-
ne na tereny nieruchomości prywatnych, choć – należy 
podkreślić – w sytuacjach spornych właściciele mogą 
doprowadzić do unieważnienia mpzp w obrębie swoich 
nieruchomości9. 

Niezależnie do niektórych mpzp są wprowadza-
ne mniej konfliktowe ustalenia, wyłącznie tekstowe, 
pozwalające na realizacje dróg wewnętrznych bez 
wskazywania ich na załącznikach graficznych. Takie 
działanie umożliwia ich późniejsze wytyczanie, już po 
uchwaleniu projektów planów, zgodnie z pojawiającymi 
się potrzebami. Należy podkreślić, że nowe drogi we-
wnętrzne mogą być realizowane wyłącznie w terenach 
budowlanych, bądź rolnych – nie wymagających spo-
rządzenia wniosku rolnego, czy leśnego, ten problem 
nie podlega dyskusji. Jednak sytuacja gdy ich realiza-
cja jest dopuszczona jedynie zapisem tekstowym pla-
nu, takie ustalenie bywa interpretowane różnie przez 
organy nadzoru w różnych częściach kraju. Należy 
wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na 
rysunku planu miejscowego powinno być stosowane 
nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznacz-
ne powiązanie rysunku mpzp z tekstem. W związku 
tym, zgodnie z wykładnią prawa np. przez Wojewodę 
Wielkopolskiego: „Plan musi zawierać rozwiązania 
konkretne, ponieważ jako prawo miejscowe musi da-
wać pewność co do zawartych w nim regulacji praw-
nych. Jak wskazał NSA10 Plan miejscowy w zakresie 
realizacji wymogu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
10 upzp powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić 
możliwość obsługi komunikacyjnej określonych tere-
nów. Powinien zawierać linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu, a do takich terenów należy 
zaliczyć drogi gminne, w tym mające status dróg we-
wnętrznych”. Należy jednak podkreślić, że orzeczenia 
sądów w tej sprawie bywają różne11. 

9 Wyrok NSA w Krakowie II OSK 1356/17, który oddalił skargę 
kasacyjną gminy Wiśniowa od wyroku WSA w  Krakowie II SA/Kr 
1363/16 w/s nieważności części planu – w obszarze wyznaczonej drogi 
wewnętrznej
10 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2017 r. , sygn. akt II OSK 2106/15.
11 Przykładowo, wyrokiem WSA w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 
796/18, Sąd oddalił skargę Wojewody Wielkopolskiego i podzielił 
zdanie Gminy Mosina w sprawie planu miejscowego dla terenów 
produkcyjnych przy ul. Śremskiej w Mosinie, gdzie nie wskazano 
dróg wewnętrznych na rysunku planu, ale ustaleniem tekstowym 
dopuszczono ich realizację. Sąd stwierdził, że „wrysowanie dróg we-
wnętrznych zbytnio ograniczyłoby swobodę kształtowania terenu 
produkcyjno-magazynowego przez inwestorów, którzy inwestując, 
sami zdecydują, jak mają przebiegać drogi wewnętrzne.”

Problemy pozaprawne

Brak aktualności podkładów mapowych 

Obecnie starostwa powiatowe, prowadzące geodezyj-
ne bazy danych, doskonalą swoje zasoby i sporządzając 
mapy wektorowe map zasadniczych i ewidencyjnych. 
Taka możliwość jest ze wszech miar korzystna – proble-
mem pozostaje jednak wciąż słaba aktualność map topo-
graficznych, które są używane do opracowywania suikzp. 
O ile mapy ewidencyjne czy zasadnicze są aktualizowane 
w zasobach starostw, choć też czasem znajdują się w nich 
pewne braki, czy błędy, tak mapy topograficzne są ge-
neralnie nieaktualne. W związku z tym często do prac 
planistycznych – jako uzupełnienie informacji wykorzy-
stywane są fotomapy, czy też wręcz dane z inwentaryzacji 
terenowej. Taki stan rzeczy utrudnia procedury plani-
styczne (czas, koszty) oraz niezależnie naraża samorząd 
gminy na uwagi od osób zainteresowanych (np. w trakcie 
udostępniania projektów planistycznych do publicznego 
wglądu) o posługiwanie się nieaktualnymi mapami – na 
co przecież gmina nie ma wpływu. Największym proble-
mem są braki w lokalizacji obiektów budowlanych, tras 
dróg i sieci infrastrukturalnych. Stanowi to szczególny 
problem przy wyznaczaniu nowych inwestycji liniowych 
do których należą sieci systemu transportowego. 

Minimalizm utrzymywanych rezerw pod rozwój sieci 

transportowych

W celu uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, w pla-
nach przyjmuje się często zbyt małe rezerwy terenowe dla 
nowych rozwiązań transportowych bądź modernizacji 
istniejących, wprowadzając do planów minimalne war-
tości wskazane przepisami, które jednak nie uwzględ-
niają lokalnych uwarunkowań (np. konfiguracji terenu). 
Uniemożliwia to bądź utrudnia dalsze prace projektowe 
i kolejno realizacyjne.

Niedobór specjalistów branżowych, organizacja pracy 

w zespołach planistycznych

Słabe finansowanie prac planistycznych oraz sposób po-
strzegania wagi problemów transportowych powoduje, 
że zespoły planistyczne często pracują bez specjalistów 
branżowych (na zasadzie: na transporcie, tak jak na me-
dycynie zna się każdy). Stąd też w projektach przygoto-
wywanych dokumentów planistycznych znaleźć moż-
na nieprofesjonalne, bądź tzw. martwe ustalenia, które 
wykraczają poza ustawowe kompetencje samorządów. 
Zdarzają się też błędy w postaci:

 − nieutrzymywania akcesji w strukturze sieci (wyma-
ganej prawem odległości pomiędzy skrzyżowaniami 
i włączeniami) dla dróg określonych klas, dopuszczanie 
obudowy dróg bez zabezpieczenia możliwości zjazdów, 
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 − ustalenia narzucające zarządcom dróg szczegółowy 
sposób zagospodarowania pasa drogowego – co jest 
niezgodne z przepisami odrębnymi (ustawa o drogach 
publicznych) i stanowi problem w późniejszej praktyce 
realizacyjnej,

 − techniczne błędy, bądź niedokładności, brak spójności 
ustaleń, w tym niezgodność rysunków z tekstami.

Wnioski

Przedstawione problemy w większości pozostają 
otwarte – są trudno rozwiązywalne, bądź niemożliwe 
do rozwiązania bez udziału ustawodawcy. Do głównych 
należą zagadnienia związane z:

 − odmiennym umocowaniem prawnym w zakresie spo-
sobu opiniowania i uzgadniania projektów dokumen-
tów planistycznych: suikzp i mpzp,

 − brakiem aktualności planistycznych i strategicznych 
ponadlokalnych dokumentów obowiązujących gmi-
nę przy sporządzaniu dokumentów planistycznych,

 − permanentnymi zmianami legislacyjnymi wprowa-
dzanymi do obowiązujących aktów prawnych (które 
dotyczą nie tylko procedur, ale i konkretnych przepi-
sów prawa w odniesieniu do ustalanej parametryzacji 
czy funkcji elementów systemu);

 − istniejącymi nieścisłościami bądź brakiem aktual-
ności materiałów pozyskiwanych do opracowań pla-
nistycznych, w szczególności w zakresie podkładów 
mapowych;

 − występującą presją społeczną na minimalizację rezerw 
utrzymywanych w planach miejscowych pod rozwój 
czy modernizację systemu transportowego.

 − Problem stanowią też odmienne, wydawane dla po-
dobnych sytuacji, wyroki sądów wynikające z prze-
pisów umożliwiających różne interpretacje, czy wy-
kładnie. Taka sytuacja rodzi określone skutki, w tym 
wydłużający się czas sporządzania opracowań plani-
stycznych, lub – co gorsze – unieważnienia dokumen-
tów planistycznych, poprzez wydawane wyroki sądów. 
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Abstract

The article presents a number of problems occuring during urban planning works. The problems relate to 
planning transport solutions in municipalities. The complexity of the issues makes it impossible to describe  
the full scale of the problems. The material captures original experiences, focusing mainly on road planning 
where most of the conflicts occur.  The article contains definitions, concepts, and legal bases applicable in spatial 
planning in relation to transport planning.

#urban and spatial planning #transport systems and subsystems #structure of the transport 

system #local conditions #supralocal conditions

Transport in local planning as seen by a practitioner


