
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KONTEKŚCIE LOKALIZACJI FERM ZWIERZĄT 

 

   Władztwo planistyczne gminy. 

 

• Zgodnie z art. 3 ust.1.ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2016.778)  kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 
strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. 

• 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 decyzji o warunkach zabudowy                                
i zagospodarowania terenu. 

• W przypadku  planu miejscowego gmina korzysta  z przysługującego mu władztwa planistycznego . Ograniczenie 
stanowi  jedynie zgodność z przepisami odrębnymi  oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego określone 
w studium , które zresztą w głównej mierze gmina sama kreuje .                                                                                                                                                                                                    

• W przypadku decyzji  o warunkach zabudowy organ związany jest treścią wniosku o wydanie decyzji w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy. Na etapie postępowania administracyjnego ocenia się zgodność planowanego 
przedsięwzięcia z przepisami odrębnymi . Warunki kształtowania zabudowy określa się w nawiązaniu do 
sąsiadującej zabudowy. Brak jest tu takiej swobody jak w przypadku planu miejscowego , nie ma też wymogu 
zgodności decyzji ze studium .                                                                                                                      



 

 

     Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

• W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, 
rada gminy uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

• Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

• Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

• Ograniczenia lokalizacji zbyt dużych ferm przemysłowych bądź też ograniczenie  zbyt  dużej ich ilości na 
terenie gminy może  być dokonane już na poziomie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. W jego ustaleniach można zawrzeć kierunkowe wskaźniki dotyczące produkcji rolnej na 
terenie gminy, w tym pewne ograniczenia dotyczące lokalizacji ferm hodowlanych. 

• Zgodnie z art. 10 ust.1 upzp. w studium uwzględnia się w szczególności uwarunkowania wynikające między 
innymi z: 

      - dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu (ust.1pkt 1), 

 - stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów 
wodnych oraz wymogów ochrony   środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego (ust.1pkt 
3), 

      - potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności (ust. 1 pkt 7): 

      a)  analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

            b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje  w ramach  miejskich 
obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

                    c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej,  a   także 
infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 



           d)  bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

 

• Zgodnie z art.10 ust.2 upzp. w studium określa się  w szczególności (między innymi): 

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym  wynikające z audytu 
krajobrazowego oraz  kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 
tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy , uwzględniające bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę , 

   -  obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk , 

  -  obszary, na których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym  
obszary wymagające zmiany  przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne , 

   -  kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej . 

 

• W ramach dokonywania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie  z art. 10 ust.2 pkt.5 upzp 
w podziale na funkcje zabudowy jest możliwość oceny zasadności przeznaczenia nowych terenów pod tego 
typu zabudowę. 

 

• Sposób  zapisu ww. ustaleń  określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz.U.2004.118.1233) 

Ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej powinny 
określać w szczególności obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne( § 6 pkt 6) . Rozporządzenie nie wyklucza określenia innych warunków np. w formie 
wskaźników , progowych wielkości produkcji itp. co potwierdzają wyroki sądów. 



 

 

Wyrok WSA w Warszawie   z 13.07.2016   IV SA/Wa 2568/15 

Jednocześnie Sąd zauważa, iż przepis § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowi, że 
ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń części tekstowej projektu 
studium m. in. ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej powinny 
określać w szczególności obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 

Sąd zwraca uwagę, że ustalenia te w szczególności mają zawierać wskazane wyżej ustalenia. Ustalenia dotyczące 
kierunków kształtowania rolniczej przestrzeni wskazują, że wyznaczone w studium tereny R preferują zrównoważony 
rozwój rolniczych gospodarstw rodzinnych. Ten główny kierunek rozwoju przestrzeni rolniczej niewątpliwie musi być 
opisany w taki sposób, aby wyznaczony cel mógł zostać zrealizowany. W tym celu Rada Gminy zdecydowała się na 
określenie Konkretnych danych ilościowych produkcji oraz odległości od zabudowy mieszkaniowej jako wskaźników 
zagospodarowania tego obszaru. 

W ocenie Sądu jest to jedyny możliwy opis skali pożądanej produkcji. Można oczywiście mieć wątpliwości, czy tak 
szczegółowe uregulowanie nie wkracza w kompetencję przewidzianą dla rady gminy przy uchwalaniu planu 
miejscowego i wobec tego czy nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego regulującego zasady 
tworzenia studium. W ocenie Sądu nie byłoby jednak możliwości zapisania w studium w inny, mniej szczegółowy 
sposób intencji ograniczenia tej produkcji. Akt wykonawczy regulujący warunki, jakie winno spełniać studium nie 
wyklucza, aby zostały w nim przewidziane minimalne lub maksymalne wskaźniki lub parametry. Stanowi o tym, co 
prawda w innym zakresie przedmiotowym, § 6 pkt 2 rozporządzenia. Skoro jednak § 6 pkt 6 tegoż rozporządzenia 
przewiduje, że ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej powinny 
określać w szczególności obszary, na których planuje się zmianę przeznaczenia, nie ma przeszkód, aby zostały 
zawarte w studium inne jeszcze regulacje stanowiące wyraz prowadzonej przez gminę polityki planistycznej, a 
możliwe było ich ujęcie jedynie poprzez podanie konkretnych parametrów takich jak odległość oraz maksymalna 
obsada zwierząt. 

      również  : Wyrok WSA w Warszawie z 25.02.2016  IV SA/Wa 3421/15 - orzeczenie nieostateczne 



 

       Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

• W kontekście lokalizacji ( dopuszczenia , ograniczenia lub niedopuszczenia ) wielkopowierzchniowych  ferm 
hodowlanych szczególne znaczenie mają wymienione poniżej obligatoryjne ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wskazane w art.15 ust. 2 upzp : 
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  
zagospodarowania; 

              - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
              - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

      - zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca 
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektów; 

         - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym  zakaz zabudowy. 
• Odpowiednio formułując powyższe ustalenia np. ustalając inne przeznaczenie , ustalając zakaz zabudowy  lub   

określając wskaźniki zagospodarowania  i parametry  zabudowy, można nie dopuścić do powstania 
niepożądanej inwestycji. 

• Sposób zapisu ww. ustaleń  określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 sierpnia 2003r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U.2003.164.1587 ) 

              Rozporządzenie określając barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, 
które należy stosować na rysunku   planu miejscowego dokonuje w ramach terenów  użytkowanych rolniczo 
dokonuje rozróżnienia  terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych   od terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych i rybackich . 



 

• Przed uchwaleniem mpzp wymagane jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, która jest 
kluczowym elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planu na 
środowisko czyli  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Jej wyniki mają istotny wpływ na 
ustalenia planu. 

 

•   Przykładowy wyrok Sądów Administracyjnych. 

               Wyrok WSA w Warszawie  z dnia 19.09.2016    SA/Wa 750/16                                                    

          W ocenie Sądu wprowadzone w zaskarżonej uchwale ograniczenie prowadzonej produkcji w   sektorze chowu 
lub hodowli zwierząt jest usprawiedliwione polityką prowadzoną przez gminę, wynikającą m.in. ze Studium. 
Mianowicie priorytet w rozwoju przyznano mniejszym, indywidualnym gospodarstwom rolnym, nie zaś 
przedsiębiorstwom rolniczym o dużej skali produkcji, wskazuje się także na konieczność zalesienia terenów 
gminnych, z uwagi niski procent istniejących obecnie terenów leśnych. Takie postanowienia wynikają ze 
studium. Wprowadzone zatem obecnie przez Radę, a kwestionowane przez skarżącą obostrzenia stanowią 
wyraz prowadzonej przez gminę polityki rozwoju w sferze rolnictwa tj. danie prymatu małym gospodarstwom 
rolnym, do czego gmina jest w pełni uprawniona. W toku postępowania sądowego (na rozprawie) 
przedstawiciel gminy wskazał również, iż zmiana została wprowadzona także z uwagi na liczne petycje 
mieszkańców gminy, dla których istniejące obecnie na jej obszarze liczba farm (2 % powierzchni gminy , 1 
kurnik na 45 mieszkańców) wpływających znacznie na jakość i warunki ich życia. Jedynym wymiernym zatem 
wyznacznikiem tej polityki w tej konkretnej kwestii mogło być ograniczenie ilościowe chowu lub hodowli 
poprzez wskazanie maksymalnej liczby obsady zwierząt. 

W ocenie Sądu jednak taki sposób prowadzenia polityki planistycznej nie przekracza granic tzw. "władztwa 
planistycznego", acz prawo własności skarżącej zostało niewątpliwie ograniczone, jednak w granicach i 
ramach prawnych. Skarżąca bowiem nie została pozbawiona możliwości produkcji rolniczej o profilu 
hodowli/chowu zwierząt w tym drobiu, jedynie skala tej produkcji może być dla niej niesatysfakcjonująca. 
Zachowała natomiast te uprawnienia w takiej skali i zakresie, jak i pozostali mieszkańcy gminy. 



     

      Wyrok NSA  z   6.02.2015    II OSK 2233/13 

W ramach władztwa planistycznego na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gmina dokonuje    sprecyzowania ogólnych zasad określonych w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania gminy. Przewidziane w kwestionowanym § 7 ust. 12 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ograniczenie polegające na wskazaniu, że dla terenu zabudowy 
zagrodowej (symbol RM 1.01) ustala się przeznaczenie podstawowe: "zabudowa zagrodowa z wykluczeniem 
chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 170 dużych jednostek przeliczeniowych wraz z zielenią, 
niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną w tym urządzeń melioracyjnych, drenażu itp. 
oraz komunikacją wewnętrzną" było dopuszczalne. W ramach polityki przestrzennej gminy ustalane być 
muszą między innymi zasady dotyczące ochrony środowiska. Intencją organu planistycznego przy ustalaniu 
wysokości tego wskaźnika było z jednej strony zminimalizowanie niewątpliwie niekorzystnego oddziaływania 
na środowisko obiektu jakim jest ferma, z drugiej strony - umożliwienie skarżącym dalszego prowadzenia 
działalności hodowlanej na dotychczasowym poziomie. W ten sposób organ należycie zrealizował obowiązki 
wynikające z przytoczonego powyżej art. 6 ust. 1 i 2 upzp, prawidłowo wyważając interesy skarżących oraz 
pozostałych mieszkańców gminy. 

       również:   Wyrok NSA  z   29.01.2015   II OSK 1623/13 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

           Decyzja o warunkach zabudowy . 

 

• Zgodnie z Art. 59. 1 upzp. zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, 
polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków 
zabudowy ( w przypadku celu publicznego  wydaje się decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego). 

 

•  Zgodnie  z art.   72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , w 
przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( do których zaliczają się fermy 
wielkopowierzchniowe ) przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, należy 
uzyskać decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach. 

             Decyzja ta wiąże organ wydający decyzję o warunkach zabudowy w zakresie dotyczącym oddziaływania na  
środowisko , lecz nie przesądza o możliwości wydania pozytywnej decyzji. 

 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowo określa warunki, pod jakimi może 
być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 tej ustawy wydanie takiej decyzji jest 
możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i 
formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

              2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 



              3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest   wystarczające dla 

                 zamierzenia budowlanego; 

      4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i   leśnych na cele    
nierolnicze i nieleśne albo jest objęty  zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły 
moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 

             5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

 

• Zasady spełnienia wymogu kontynuacji zabudowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1upzp  reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1588 ). 

    Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 
właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, 
obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu 
w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy. 

Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w 
odległości nie mniejszej niż  trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków 
zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. 

 

• Zgodnie z art.61 ust.4 ustawy przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 czyli tzw. „zasady dobrego sąsiedztwa” nie stosuje 
się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą  
zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. 

W orzecznictwie przy interpretacji przepisu art.61 ust.4 upzp  przyjmuje się wykładnię językową (słownikową) 
„zabudowy zagrodowej”  jako zespołu zabudowań złożonego z budynku mieszkalnego, budynków i budowli 
gospodarczych oraz budynków inwentarskich, usytuowanych wokół wspólnego podwórza. Zagroda stanowi 



zaplecze mieszkaniowe, maszynowe i infrastrukturalne dla gospodarstwa rolnego; jest z tym gospodarstwem 
funkcjonalnie i organizacyjnie powiązana. 

Przy takim podejściu przemysłowe fermy hodowlane nie stanowią  zabudowy zagrodowej i podlegać powinny 
„zasadzie dobrego sąsiedztwa” 

• Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy 
(Dz.U.2003.164.1589) wskazuje następujące nazewnictwo rodzajów zabudowy :                        

- zabudowa mieszkaniowa, w tym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa     
wielorodzinna,   

                  - zabudowa usługowa, 
                  - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
                  - zabudowa produkcyjna, 
                  - cmentarze, 
                  - drogi publiczne, 
                  - drogi wewnętrzne, 
                  - obiekty infrastruktury technicznej. 
 

Z powyższego rozróżnienia również wynika,  że przemysłowe fermy hodowlane powinny być traktowane 
raczej jako zabudowa produkcyjna   i podlegać powinny „zasadzie dobrego sąsiedztwa” . 

 

 

 

 

 

 



 

 

• W przypadku gdy planowana inwestycja spełnia jednak wszystkie wymogi wynikające z art 61ust.1 i nie 
można odmówić ustalenia warunków zabudowy, a z pewnych względów jest niepożądana (np. niezgodna             
z polityką przestrzenną gminy można skorzystać z art. 62 ust.1 zgodnie z którym  postępowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:                                                                                                                       
w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu 
do sporządzania planu   miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono 
miejscowego planu lub jego zmiany. 

 

• Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek 
sporządzenia planu  miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
zawiesza się do czasu uchwalenia planu. 

 

• Zgodnie z art. 65 ust.1 upzp organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, 
którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Przepisu tego  nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 

 


