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W świetle unormowań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z dnia 5 lutego 

2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 199, dalej jako: upzp), normy planu zagospodarowania przestrzennego 

posiadają rangę powszechnie obowiązującą na terenie danej gminy/miasta, dla której zostały 

uchwalone. Zgodnie z art. 6 upzp kształtują one, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa 

własności nieruchomości. Przez użyte w upzp pojęcie „kształtują” należy rozumieć również szereg 

ograniczeń, które to rady gmin/miast uchwalają w planie zagospodarowania przestrzennego. Jednym 

z takowych ograniczeń, jest ustanowienie w planie zagospodarowania przestrzennego obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią. Jak stanowi art. 88 f ust. 5 Prawa wodnego (t.j. z dnia 27 lutego 

2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 469), mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy obszarów, gdzie istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, można uwzględniać w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Zatem Prawo wodne ustanawia obszary ograniczonego zagospodarowania 

ustanowione na jego podstawie częścią fakultatywną miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Natomiast art. 15 ust. 1 pkt 7 upzp stanowi, iż w uzasadnieniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przedstawia się w szczególności: obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią. Powyższa norma sugeruje, iż jest to element obligatoryjny miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zawarty w niej imperatyw. 

Jak widać z powyższego zestawienia norm powszechnie obowiązujących, organy stanowiące 

gmin/miast mogą powziąć pewien dylemat, czy treść miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a konkretnie treść wynikająca z Prawa wodnego, powinna stanowić jego obligatoryjną, 

czy też fakultatywną pozycję. Doktrynalne rozważania nad kolizją norm, zawierania się norm, czy też 

która z ustaw stanowi lex specialis, a która lex generalis w stosunku do siebie, nie jest w kompetencji 

ani też gestii organów gmin lecz sądów oraz teoretyków prawa. Powyższe nastręcza rodzi trudności, 

zarówno na etapie ustanawiania, jak i stosowania norm miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Dla wielu mieszkańców, ustanowienie obszaru ograniczonego zagospodarowania 

terenu, stanowiącego ich własność, może wiązać się z dużą utratą wartości ich nieruchomości. Inne 

natomiast tereny, z uwagi na ich topografię, będą ze względów bezpieczeństwa wymagały wykluczenia 

spod zabudowy. Aktualny stan prawny nie daje pewności, ani nie ukierunkowuje w sposób niebudzący 

sprzeczności, które normy, w jaki sposób powinny być zastosowane podczas tworzenia norm, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zważając na powyższy problem z pogranicza teorii oraz praktyki stosowania upzp oraz Prawa wodnego, 

pragnę zwrócić się z zapytaniem do Ministra Środowiska, czy widzi możliwość podjęcia odpowiednich 

kroków legislacyjnych, celem usunięcia powyższej kolizji norm? Powyższe działania mogą znacznie 

ułatwić proces stanowienia oraz stosowania norm miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, czyniąc gradację norm zawartych w dwóch ww. ustawach czytelną. 



Jako przykład, który wystąpił w praktyce, załączam zanonimizowaną korespondencję z organem 

wykonawczym pewnej gminy, której dotknął powyższy problem, a który to wyraził potrzebę 

przejrzystego uregulowania gradacji omawianych norm. 


