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Kazusy z regulacji dot. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Opracowanie pomocy naukowych z przedmiotu Prawo 

urbanistyczno-budowlane 
zostało opublikowane na stronie internetowej 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
Kazusy z regulacji dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Opracowanie pomocy naukowych z przedmiotu Prawo urbanistyczno-
budowlane 

zostało przygotowane przez Macieja Błażewskiego 
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Wprowadzenie 

 
Przepisy regulujące problematykę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wyrażone w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wymagają dokładnej analizy w czasie 
przedmiotu Prawo urbanistyczno-budowlane. Zajęcia z tego przedmiotu są  
prowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. w każdym 
semestrze zimowym na studiach. Opracowanie kazusów jest przygotowane w 
oparciu o analizę orzecznictwa oraz doktryny. Kazusy pozwolą przybliżyć 
studentom jedne z bardziej istotnych problemów związanych z planowaniem i 
zagospodarowaniem przestrzennym. 
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Kazus 1 

 
Wójt gminy A. podejmował czynności związane z przygotowaniem 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczył 10 
dni na wnoszenie uwag, wprowadzając ograniczenie podmiotowe jedynie do 
właściciel, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości objętych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym terminie 
uwagę złożył jedynie Jan Kowalski, który nie jednak nie spełniał wymagań 
przedstawionych przez wójta. Dwa dni, po upływie terminu uwagę złożył Jan 
Nowak, który jest właścicielem nieruchomości objętej  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Wójt pozostawił uwagi bez rozpatrzenia. 
Rada gminy podjęła następnie uchwałę o przyjęciu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z projektem przedstawionym 
przez wójta. W tej uchwale nie odniosła się do złożonych uwag. Wojewoda w 
rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność tej uchwały, chociaż 
uchwała nie naruszała żadnych przepisów prawa materialnego. 

 
Oceń działania: wójta, rady gminy, wojewody. 
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Kazus 2 

 
Rada Gminy A uchwaliła w 2011 r. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący m.in. nieruchomość, której właścicielem jest Jan 
Kowalski od 2010 r.. W wyniku uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przewidującego powstanie przy 
nieruchomości Jana Kowalskiego drogi gminnej, wartość jego nieruchomości 
wzrosła z 100 tys. zł na 200 tys. zł. Wójt Gminy A. wydał decyzję ustalającą 
opłatę związaną ze wzrostem ceny nieruchomości w wysokości 60 tys. zł. 
Adresatem decyzji był Jan Kowalski. Decyzja została wydana w 2018 r. 

 
Oceń działania wójta. 
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Wykaz źródeł 

 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1073 ze zm.). 


