
Streszczenie

Przedmiotem  niniejszej  rozprawy  jest  stosowanie  przez  organy  gminy  zasady

proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym oraz ocena tego stosowania przez sąd

administracyjny w ramach sądowej kontroli działalności administracji publicznej. Podstawowym

celem  pracy  jest  zrekonstruowanie  modelu  stosowania  zasady  proporcjonalności  przez  organy

administracji  publicznej  w  lokalnym planowaniu  przestrzennym  oraz  modelu  sądowej  kontroli

aktów  planistycznych  gminy  w  zakresie  stosowania  tej  zasady  w  lokalnym  planowaniu

przestrzennym. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie dla sytuacji prawnej jednostki, bowiem w

lokalnym planowaniu  przestrzennym dochodzi  do  ograniczenia  prawa własności  nieruchomości

poprzez uchwalenie przez gminę aktu planistycznego. Z uwagi na jedną ze swoich podstawowych

funkcji  jaką  jest  ochrona  jednostki  przed  nadużyciem  prawa  przez  organy  władzy  publicznej,

zasada proporcjonalności  umożliwia ochronę jednostki  przed bezprawnym działaniem gminy.  Z

kolei zagadnienie sądowej kontroli administracji publicznej pozwala na potwierdzenie, czy zasada

proporcjonalności  została  przez  radę  gminy  w  konkretnym  przypadku  zastosowana  w  sposób

prawidłowy. Pozwala to na przyjęcie, iż akt planistyczny odpowiada prawu, a także ma miejsce

urzeczywistnienie  funkcji  ochronnej  zasady  proporcjonalności.  To  sąd  administracyjny  ma

możliwość wyeliminowania z obrotu prawnego aktu planistycznego, którego treść narusza zasadę

proporcjonalności.

Rozprawa  składa  się  z  czterech  rozdziałów,  których  kolejność  zdeterminowana  jest

zagadnieniem  stosowania  zasady  proporcjonalności  przez  gminę,  a  następnie  oceny  tego

stosowania.  Przedmiotem  rozdziału  pierwszego  jest  ustalenie  treści  oraz  istoty  zasady

proporcjonalności. W tym rozdziale, dokonano przedstawienia genezy oraz jej podstawy prawnej.

Kluczowe znaczenie  dla  przedmiotu  niniejszej  rozprawy,  miała  analiza  zagadnienia  stosowania

zasady proporcjonalności. Dodatkowo, scharakteryzowana została treść zasady proporcjonalności z

wyszczególnieniem  jej  kryteriów  treściowych,  tj.  przydatności,  konieczności  oraz

proporcjonalności  sensu  stricto.  W  rozdziale  drugim  przedstawione  zostały  uwarunkowania

lokalnego planowania przestrzennego. Poza aktami planistycznymi jakie wydaje samorząd gminy w

ramach tego planowania – studium oraz plan miejscowy, zaprezentowano pozycję ustrojową gminy.

Analizie zostały poddane zasady charakterystyczne dla lokalnego planowania przestrzennego. 

W rozdziale trzecim  zostały przedstawione zagadnienia  związane z prawem własności w

lokalnym  planowaniu  przestrzennym.  Poruszona  została  nie  tylko  kwestia  ograniczenia  prawa

własności  przez  działalność  gminy,  ale  także  materia  naruszenia  istoty  tego prawa oraz  skutki

ekonomiczne  związane  z  uchwaleniem  aktu  planistycznego.  Scharakteryzowane  zostało

zagadnienie  ważenia  interesów  występujących  w  lokalnym  planowaniu  przestrzennego.



Rozważania dotyczyły także dodatkowych kryteriów składającym się na model stosowania zasady

proporcjonalności, tj. racjonalności planistycznej, wymogu uzasadnienia oraz wyważenia interesów.

Kryteria  te  należy  uwzględnić  wraz  z  kryteriami  treściowymi  zasady  proporcjonalności,  co

powoduje,  że  na  model  stosowania  zasady  proporcjonalności  w  lokalnym  planowaniu

przestrzennym składają się: przydatność, niezbędność oraz proporcjonalność sensu stricto, a także

racjonalność planistyczna, wymóg uzasadnienia oraz wyważenie interesów.

Rozdział czwarty dotyczy modelu sądowej kontroli aktów planistycznych gminy, w zakresie

zastosowania przez nią zasady proporcjonalności. Rozdział rozpoczyna się zagadnieniem sądowej

kontroli działalności administracji publicznej. W dalszej części przedstawiono tematykę sądowej

kontroli aktów planistycznych gminy w zakresie stosowania przez nią zasady proporcjonalności.

Wyodrębniony zostanie model sądowej kontroli, który sprowadzić można do oceny  postanowień

aktu  planistycznego  przez  sąd  administracyjny  pod  kątem  ich  przydatności,  konieczności  oraz

proporcjonalności  sensu  stricto, dla  realizacji  określonych  przez  radę  gminy  celów.  Ocena

dokonywana przez sąd administracyjny mieści się w ramach kryterium legalności, jako podstawy

sądowej kontroli działalności administracji publicznej.


