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TEMATY DYSKUSJI

 Koszt chaosu przestrzennego - prezentacja Raportu
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

 Dostępność gruntów budowlanych i inwestycyjnych
barierą rozwoju budownictwa mieszkaniowego

 Specustawa - potencjalne zagrożenia i skutki.
Realne propozycje zmian "lex deweloper"

 Czy będzie gorzej niż obecnie z WZ?

 Prawno-urbanistyczne uwarunkowania naprawy 
planowania przestrzennego i propozycje zmian 
systemowych



STUDIA NAD CHAOSEM PRZESTRZENNYM
t. 182 "Studiów" KPZK PAN

pod redakcją A. Kowalewskiego, T. Markowskiego i P. Śleszyńskiego

http://www.kpzk.pan.pl/- zakładka "chaos przestrzenny"



 Potrzeba opracowania Raportu wynikła z silnego kryzysu
w gospodarce i planowaniu przestrzennym kraju, co powoduje 
liczne dysfunkcje i olbrzymie straty przyrodnicze i społeczno-
gospodarcze.

 Raport zrealizowano w ramach działalności statutowej KPZK 
PAN w latach 2016-2018.

 W pracach wzięło udział 27 autorów z całego kraju (PAN, 
uczelnie, stowarzyszenia, GUS).

 Raport składa się z 3 tomów, liczy ponad 800 stron.

Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Studia nad chaosem przestrzennym, 
Studia KPZK PAN, t. 182, Warszawa.

Tom I Kowalewski A., Nowak M.J., 2018, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, 

procesy, skutki, rekomendacje, 173 s.
Tom II Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Koszty chaosu 

przestrzennego, 437 s.
Tom III Śleszyński P., Kowalewski A., Markowski T., 2018, Synteza. Uwarunkowania, skutki

i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, 231 s.
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Raport KZPK PAN nawiązuje do 
"Raportu o ekonomicznych stratach 

i społecznych kosztach bezładu 

przestrzennego" z 2013 r.

2013

Skrót Raportu został opublikowany:

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski 

J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i 

społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce 

– wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 

25, 4 (280), s. 5-21.



CELE RAPORTU KPZK PAN
 identyfikacja zjawisk chaosu przestrzennego, które powodują 

różnego rodzaju nadmierne koszty w sferze gospodarczej, 
społecznej, przyrodniczej i wydatków publicznych (użyteczności 
publicznej);

 próba oszacowania tych kosztów pod względem ich wartości 
według różnych mierników ilościowych (pieniądz, czas, straty 
powierzchniowe, itd.) i jakościowych;

 identyfikacja uwarunkowań i przyczyn chaosu przestrzennego;

 próba wskazania dróg naprawy: w tym zwłaszcza rozwiązań 
urbanistyczno-prawnych w celu ograniczania skutków chaosu i 
poprawy ładu przestrzennego;

 uświadomienie społeczeństwa i biznesu na problem olbrzymich 
kosztów, generowanych przez wadliwe prawo planistyczne;

 kwerenda opracowań i źródeł danych, pomocnych w identyfikacji 
chaosu przestrzennego, wypracowanie metodologii wskaźnikowej.



KLASYFIKACJA PRZYCZYN CHAOSU 
PRZESTRZENNEGO



ZAMELDOWANIA
Z OŚRODKÓW RÓŻNEGO TYPU

MIGRACJE Z OŚRODKÓW WOJEWÓDZKICH MIGRACJE Z OŚRODKÓW SUBREGIONALNYCH

Źródło: Śleszyński  2016 
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URBAN SPRAWL W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

tereny zabudowy (2010)



Źródło: Śleszyński P., Deręgowska A., Mazurek D., Stępniak M., Sudra P., Zielińska B., 2017, Analiza stanu i uwarunkowań prac

planistycznych w gminach w 2015 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa, Warszawa.

URBAN SPRAWL W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ



Źródło: Śleszyński i in. 2015

Krotność chłonności demograficznej w planach miejscowych w stosunku do zaludnienia
(ile razy więcej ludzi MOŻE zamieszkać, niż mieszka obecnie)

Silna nadpodaż gruntów 
budowlanych. W Polsce 
według obowiązujących 
dokumentów może 
zamieszkać:

• według planów miejscowych 
– około 60 mln osób

• według studiów uikzp
– 130-200 mln osób

WADLIWE PRAWO, W TYM PLANY MIEJSCOWE



Region 
Warszawy

Źródło: Śleszyński 2014



DECYZJE  LOKALIZACYJNE

Źródło: Śleszyński i in. 2017b i wcześniejsze Raporty/Analizy

W latach 2003-2017 wydano ponad 2 mln
decyzji o warunkach zabudowy (mapa).
Około 60% dotyczyło mieszkalnictwa.
Orzecznictwo odnośnie tych decyzji jest
bardzo liberalne, a nadużycia związane z
niewłaściwą interpretacją zasady "dobrego
sąsiedztwa" są jedną z głównych przyczyn
pogłębiania się chaosu przestrzennego.
Szacuje się, że około połowy domów
jednorodzinnych w Polsce buduje się na
podstawie decyzji WZ.



WYNIKI

Zagadnienie Opis kosztów
Oszacowana 

kwota dla Polski
Uwagi

Osadnictwo i 
infrastruktura 
techniczna

budowa infrastruktury, obsługa 
nadmiernie rozproszonego 
osadnictwa, ujemne saldo 
gospodarki przestrzennej 20,5 mld zł

W przypadku kosztów wieloletnich 
przyjęto 10-letni okres amortyzacji. 
Kwota nie obejmuje roszczeń 
odszkodowawczych

Transport i 
mobilność

nadmierne dojazdy do pracy, 
kongestia ruchu, straty czasowe, 
koszty zewnętrzne

31,5 mld zł

W przypadku kilku różniących się 
szacunków tego samego zjawiska kwoty 
uśredniano. W przypadku kosztów 
zewnętrznych przyjęto 20% całości 
kosztów

Rolnictwo mechanizacja, transport,  nadmierne 
wyłączenie terenów z produkcji 
rolnej, ochrona przez zadrzewienia 8,8 mld zł

dane z gmin i województw 
interpolowano na gminy typowo wiejskie 
w Polsce

Rynek 
nieruchomości

wykup gruntów, roszczenia 
odszkodowawcze, pomniejszone 
wpływy z podatku od nieruchomości

10,9 mld zł

Bez tzw. bańki spekulacyjnej 
wynikającej z silnej nadpodaży gruntów 
i potencjalnych kosztów 
odszkodowawczych związanych z 
ewentualnym uchyleniem planów 
miejscowych

Koszty zewnętrzne 
w środowisku 
przyrodniczym

wydatki na ochronę środowiska, 
koszty zdrowotne, usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 12,6 mld zł

Kwota minimalna, np. WHO oszacowało 
koszty silnego zanieczyszczenia 
powietrza na 102 mld USD

Razem 84,3 mld zł

Pieniężne koszty chaosu przestrzennego w Polsce według rodzajów działalności



PRZYKŁADY



Nazwa kosztu Rok Obszar Sposób obliczenia
Wartość (jeśli nie podano 

inaczej – w stosunku 
rocznym)

Źródło, uwagi

Przeciętny koszt obsługi 
ponadmiarowej odległości 
budynku w gminie 
w zabudowie silnie 
rozproszonej (powyżej 280 m 
od najbliższego budynku)

2016 Polska Na podstawie przeciętnych
kosztów budowy 
infrastruktury (wod-kan, 
drogi)

1528 zł za każdy 
dodatkowy 1 m powyżej 
280 m od najbliższego 
sąsiedniego budynku

Gibas, Heffner
2018

Koszt uzbrojenia terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę w planach 
miejscowych

po 2016 Gmina 
Rzgów 
(aglomeracja 
łódzka)

Koszt uzbrojenia 1 ha terenu: 
wodociąg – 30 000 zł, 
kanalizacja – 80 000 zł, 
droga publiczna o szerokości 
10 m (wraz z wykupem 
gruntu) – 100 000 zł

225 mln zł (dane rozłożone 
na 47 lat, biorąc pod 
uwagę średnie inwestycje 
gminy w infrastrukturę w 
ostatnich 10 latach

Rek 2018

Roszczenia 
odszkodowawcze

2017 Poznań 122 wnioski o wykup gruntów 
prywatnych od właścicieli 
tych gruntów, którzy w 
związku z uchwaleniem 
planu miejscowego ponieśli 
stratę (wskutek np. zmiany 
przeznaczenia terenu)

767 mln zł Kisiel, Fertsch
2017; por. też 
Mikuła 2014

PRZYKŁADOWE 3 KOSZTY (Z OKOŁO 150)



Koszty nadmiernego rozproszenia zabudowy w przeliczeniu
na 1 mieszkańca (według P. Gibasa i K. Heffnera, 2018)

Koszt w Polsce -
16,1 mld zł rocznie



Długość sieci infrastruktury na 1 mieszkańca
jako miara efektywności społeczno-ekonomicznej



UJEMNY BILANS PROGNOZ
SPORZĄDZANYCH DO SKUTKÓW UCHWALENIA

PLANÓW MIEJSCOWYCH

Gmina do planu miejscowego powinna sporządzać prognozę skutków finansowych (art. 17 Ustawy o pizp,
doprecyzowany § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. ws. wymaganego zakresu
projektu mpzp). Z danych dla około 75% gmin w kraju wynika, że gospodarka finansowa gmin w tym zakresie
jest silnie niezbilansowana - prognozowane saldo jest ujemne (-37,8 mld zł). Najprawdopodobniej dane te są
jeszcze zaniżone, gdyż gminy mają tendencję do zmniejszania prognozowanych kosztów.

Kategoria
Prognozowane Zrealizowane

mln zł %

Dochody

Ogółem 50 516 9 625 19,1

− opłata planistyczna 11 695 453 3,9

− wzrost podatku od nieruchomości 17 678 6 135 34,7

− podatek od czynności cywilno-prawnych 1 184 1 002 84,6

− inne 19 960 2 034 10,2

Koszty

Ogółem 88 311 14 190 16,1

− wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 220 1 100 9,0

− budowa dróg gminnych 40 842 6 445 15,8

− budowa infrastruktury technicznej 24 933 5 659 22,7

− inne 10 315 985 9,5

Saldo Ogółem -37 795 -4 565 12,1

Źródło: Śleszyński i in. 2017b



Wskaźniki efektywności 
transportowo-osadniczej w 
2010 r. w rejonie Warszawy

Objaśnienia:

A – różnica pomiędzy idealnym 
a najkrótszym czasem 
przejazdu przemnożona przez 
liczbę osób w gminie (bez 
Warszawy);

B – iloraz średniego czasu 
dojazdu w danej gminie do 
centrum Warszawy w stosunku 
do czasu rzeczywistego (0–
100%) w 2010 r. Najkrótszy 
czas przejazdu obejmuje 
indywidualny transport 
samochodowy.

Źródło: P. Śleszyński, 2012.

KOSZTY TRANSPORTU, W TYM DOJAZDÓW DO PRACY

Koszt w Polsce - 29 mld zł



RÓŻNICA W KOSZTACH UTRZYMANIA -
2,4 RAZA NA KORZYŚĆ "URBAN"



JAK JEST NA ŚWIECIE...



Kolbudy (okolice Trójmiasta)

Krzyków (okolice Wrocławia)

... A JAK JEST W POLSCE



KOSZTY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

MIASTO-STREFA PODMIEJSKA

Szczególnie niekorzystne jest rozpraszanie
zabudowy wokół miast, posiadających
ekstensywną strukturę użytkowania (duże
powierzchnie terenów niezurbanizowanych -
w roku 2015 w miastach było około 700 tys.
ha użytków rolnych). Obok na mapie
przedstawiono wskaźnik porównujący
efektywność sieci wodociągowej w miastach
i ich strefach podmiejskich. Im wyższa
krotność, tym efektywność stref
podmiejskich jest odpowiednio niższa, niż w
mieście głównym. Delimitacja stref
podmiejskich według: P. Śleszyński i in.,
2012.



84,3 mld zł rocznie –
tyle kosztuje nas chaos przestrzenny

Tymczasem wydatki w ustawie budżetowej
na 2019 rok (projekt) są następujące:

 obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 88,9 mld zł
 szkolnictwo wyższe 16,6 mld zł
 ochrona zdrowia 8,3 mld zł
 nauka 6,6 mld zł
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