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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach 

zabudowy 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

następuje w drodze odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo 

decyzji o warunkach zabudowy. Kryterium rozróżnienia konieczności wydania decyzji 

pierwszego bądź drugiego rodzaju opiera się na określeniu charakteru inwestycji zamierzonej 

wobec obszaru pozbawionego planu miejscowego. Jeśli zamiar inwestycyjny stanowi inwestycję 

celu publicznego, wówczas wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, dla pozostałych inwestycji wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy.  

Z zastrzeżeniem jednak, że nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie 

powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz 

nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć 

wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

oraz roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. 

 

Kryteria kwalifikacji inwestycji do kategorii „inwestycji celu publicznego” 

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.), dalej „u.p.z.p.”, za "inwestycję celu publicznego" 

należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, 
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wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje 

międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te 

działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 

651, t.j.), dalej ”u.g.n.”. 

Z powyższego wynika, że źródłem kryteriów pozwalających zaliczyć dane zamierzenie 

inwestycyjne do inwestycji celu publicznego są art. 2 ust 5 u.p.z.p. oraz art. 6 u.g.n., natomiast 

warunkiem  uznania przedsięwzięcia za inwestycję celu publicznego jest spełnienie kryteriów 

z obu ww. przepisów łącznie. 

Z art. 2 ust. 5 u.p.z.p. wynikają następujące kryteria uznania inwestycji za inwestycję celu 

publicznego:  

  znaczenie lokalne (gminne) i ponadlokalne (powiatowe, wojewódzkie i krajowe), a także 

krajowe (obejmujące również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne),  

  realizacja przez podmiot o dowolnym statusie (podmiot prywatny lub publiczny), 

  bez względu na źródła finansowania.  

Z kolei art. 6 u.g.n. stanowi czym jest cel publiczny, choć nie jednoznacznie ponieważ  

w przedmiotowej ustawie nie została sformułowana definicja celu publicznego. Wskazany art. 6 

u.g.n. zawiera jedynie katalog takich celów.  

 

Celami publicznymi w rozumieniu art. 6 u.g.n. są:  

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz 

wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego,  

a także łączności publicznej i sygnalizacji;  

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;  

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym 

rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;  

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów 

i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;  

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 

gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;  

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów  

i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji 

wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;  

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami;  
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5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 

komunistycznego;  

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów  

i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów 

ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-

wychowawczych i obiektów sportowych;  

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków 

w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z Prawo pocztowe a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem 

tych usług;  

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,  

w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla 

nieletnich;  

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;  

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;  

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;  

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;  

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

Na tle tego katalogu można sformułować tezę, iż celami publicznymi są właśnie te cele, które 

wymienione zostały w art. 6 u.g.n. Można również doprecyzować takie ujęcie definicji poprzez 

stwierdzenie, iż celami publicznymi jest wszystko to, czego osiągnięciu służą poszczególne cele 

wskazane w art. 6 u.g.n. Stanowi to wtedy funkcjonalną definicję celów publicznych.  

Taka interpretacja pojęcia celu publicznego w rozumieniu u.g.n., która przeniesiona zostaje 

także na regulację u.p.z.p., prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z katalogiem 

zamkniętym. Oznacza to, że art. 6 u.g.n. zawiera listę celów publicznych, która nie może zostać 

poszerzona drogą wykładni. W katalogu tym znajdują się co prawda pewne "możliwości" 

interpretacyjne, takie jak klauzula obronności państwa czy bezpieczeństwa publicznego  

a w szczególności wskazanie, że celami publicznymi są również „inne cele publiczne określone  

w odrębnych ustawach” (pkt 10 art. 6 u.g.n.). Doktryna wskazuje jednak, że muszą być one 

tłumaczone w sposób zawężający, z oparciem się na przepisach innych ustaw, zgodnie z ratio 

legis art. 6 u.g.n., którym jest stworzenie wyraźnie określonej liczby przypadków stosowania 

pojęcia "celu publicznego" (tak komentarz do art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

dr Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, 2013 r.). Zgodnie  

z powyższym nie można uznać za "cel publiczny" dowolnego celu publicznego wskazanego  

w innej ustawie co zostało jednoznacznie odzwierciedlone w orzecznictwie sądowym. 

Przykładowo wskazać można na wyrok NSA z 10 października 2000 r., II SA/KR 1010/00,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrtgaydimzwgu4q
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w którym wskazano, że pojęcie celu publicznego nie jest dowolne i przy jego interpretacji nie 

można się odwoływać do potocznego czy ogólnego jego znaczenia. Ustawodawca w art. 6 ustalił 

katalog celów publicznych o charakterze konkretnym i zamkniętym w tym sensie, że celem 

publicznym może być tylko cel expressis verbis wyrażony w art. 6 pkt 1-9 albo, zgodnie z art. 6 

pkt 10, cel określony jako publiczny w innej ustawie. 

Inwestycja celu publicznego składa się zatem z dwóch elementów: przedmiotu inwestycji, 

którym musi być realizacja celu publicznego w rozumieniu u.g.n., oraz przypisania inwestycji 

znaczenia lokalnego lub ponadlokalnego, jakie można realizacji danego celu przypisać. 

Znaczenie lokalne lub ponadlokalne należy powiązać z urzeczywistnieniem potrzeb 

odpowiednio wspólnoty samorządowej lub całości społeczeństwa zamieszkującego państwo. 

Jest to kategoria interesu publicznego, ale tylko takiego, który mieści się w przedmiocie celów 

publicznych. Następuje przez to ustalenie kwalifikowanego interesu publicznego, którego 

realizacja, w razie braku planu miejscowego, wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Definicja inwestycji celu publicznego staje się przez to kluczową 

przesłanką rozgraniczenia sytuacji wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Procedura wydawania decyzji 

W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego organami uprawnionymi do 

wydania decyzji są: 

1) w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 

2) w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta, 

3) w odniesieniu do inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda. 

W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 

na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być 

realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo 

prezydentami miast. 

Oczywiście przy wydawaniu decyzji powyżej wskazane organy zobowiązane są uwzględniać 

programy rządowe tworzone przez ministrów i centralne organy administracji rządowej  

w oparciu o przyjętą przez Radę Ministrów koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 

określającą uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania 

niezbędne do ich osiągnięcia.  

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest na wniosek inwestora. 

Zgodnie z art. 52 ust. 2 u.p.z.p. wniosek ten powinien zawierać: 

 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej 

lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
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który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do 

inwestycji liniowych również w skali 1:2000. 

Podkreślić należy, że mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ 

postępowania stan faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanych w obszarze 

analizowanym, a w szczególności ich sposób zabudowy i zagospodarowania. Jak wskazał WSA w 

Krakowie w wyroku z dnia 30 listopada 2009 r., II SA/Kr 1482/09, „żaden przepis nie nakazuje 

wprost, że mapa, na podstawie której sporządza się analizę warunków i wymagań dotyczących 

nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, musi być mapą aktualną, to jednak wymóg ten 

wynika zarówno z art. 7 i 104 k.p.a., jak i art. 54 pkt 3 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., a także  

z § 9 r.w.n.z., zgodnie z którym mapa ta stanowi część graficzną analizy oraz załącznik do 

decyzji”.) 

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:  

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby 

również sposobu unieszkodliwiania odpadów,  

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 

opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 

charakteryzujące jej wpływ na środowisko; 

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:  

a) docelową rzędną składowiska odpadów,  

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, 

c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 

składowiskowego. 

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest również podaniem w rozumieniu 

art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 

poz. 267 j.t.) dalej „k.p.a.”, zatem oprócz elementów merytorycznej treści określonych w art. 52 

ust. 2 u.p.z.p. powinien zawierać również elementy formalne zgodne z art. 63 § 2 k.p.a. Brak 

któregokolwiek z merytorycznych elementów wniosku skutkuje wezwaniem wnioskodawcy 

przez organ właściwy w sprawie do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, z pouczeniem, że 

nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). 

Zarówno braki formalne, jak i merytoryczne wniosku nie dają natomiast podstawy do wydania 

decyzji o odmowie wszczęcia postępowania ani też rozstrzygnięcia na niekorzyść strony. 

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się  



 
 

6 | S t r o n a  

 

 

Inwestycje Sektora Publicznego 

w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą 

lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. W postępowaniu 

związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego właściwy 

organ dokonuje analizy: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, 

wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym 

przewiduje się realizację inwestycji.  

Decyzja wydawana jest po uzgodnieniu z niezbędnymi w danej sprawie organami (np. 

wojewódzkim konserwatorem zabytków, właściwym organem administracji geologicznej 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska czy właściwym zarządcą drogi). W przypadku 

niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. W przypadku odmowy 

uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wymagane organy, 

postępowanie administracyjne zawiesza się na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania administracyjnego nie zostanie 

uchwalony miejscowy plan albo nie zostanie ustalona lokalizacja inwestycji celu publicznego, 

związana z tymi zadaniami, decyzję wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia.  

 

Decyzja lokalizująca 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa: 

1) rodzaj inwestycji  

Jak wskazuje się w orzecznictwie określenie rodzaju inwestycji powinno być na tyle 

szczegółowe, by pozwalało na ocenę możliwości jej wpływu na nieruchomości sąsiednie, Wyrok 

WSA w Rzeszowie z dnia 21.01.2009 r. II SA/Rz 728/07) 

2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające  

z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:  

a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej,  

c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,  

d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,  

e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;  

3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,  

z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zarówno w ujęciu materialnym, jak 

i procesowym jest decyzją administracyjną. Dlatego też oprócz merytorycznych elementów 

treści określonych w art. 54 ust.2 u.p.z.p. powinna zawierać elementy wymienione w art. 107 § 1 

k.p.a. Wskazać należy, że bardzo istotna jest również zawartość załączników decyzji. Jak wskazał 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojsgi
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NSA w wyroku z dnia 21 czerwca 1999 r., IV SA 1757/98,: "Załącznik graficzny do decyzji 

stanowi jej integralną część - musi więc odpowiadać takim samym wymogom jak decyzja. 

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. załącznik do decyzji powinien zawierać stosowną adnotację 

opatrzoną podpisem i pieczęcią oraz wskazującą datę i numer decyzji, której stanowić ma 

integralną część" . 

Organ powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu sześćdziesięciu pieciu dni od dnia 

złożenia kompletnego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu 

tego nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 

czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 

strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Można odmówić wyznaczenia lokalizacji 

inwestycji na cele publiczne, jeżeli to zamierzenie inwestycyjne byłoby niezgodne z prawem,  

a jeżeli jest zgodne z prawem, to organ ma obowiązek jej wyznaczenia  

Podstawowe parametry projektowanej inwestycji określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego wiążą projektanta obiektu budowlanego, jak również organ wydający decyzję 

o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzający projekt budowlany (por. wyrok SN z dnia  

3 września 1997 r., III RN 35/97, OSNAP 1998, nr 4, poz. 107). Decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego jest decyzją, której ustawodawca zapewnia daleko idącą stabilizację. 

Nie stwierdza sie nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli 

od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dwanaście miesięcy. W takiej sytuacji stwierdza się 

ewentualnie, że jej wydanie nastąpiło z naruszeniem prawa w rozumieniu art. 158 § 2 k.p.a., co 

powoduje, iż decyzja pozostaje w obrocie prawnym. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego są ewidencjonowane w rejestrach. 

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym  

i gminnym prowadza wójt lub burmistrz (prezydent miasta), a o znaczeniu krajowym  

i wojewódzkim - marszałek województwa. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,  

Od decyzji, stronie przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu 

wydającego decyzję, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Jeśli decyzję wydał  

w pierwszej instancji wójt, burmistrz, prezydent miasta, to organem odwoławczym jest 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres 

żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

http://www.rzeczpospolita.pl/Pl-asc/prawo/doc/Kpa/kpa_spis.html

