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wierzchnię modułu mieszkalnego, uzyskują
wysokie przychody na m² powierzchni hotelu. Ponadto, inwestor w ramach inwestycji w hotel ekonomiczny lub budżetowy
liczyć się musi z wydatkiem w wysokości
około 200-300 tys. za pokój hotelowy, natomiast w przypadku hoteli wyższych klas często koszt inwestycji w jeden pokój hotelowy
wzrasta dwukrotnie, a nawet trzykrotnie.
Stąd zarówno inwestorzy prywatni, jak i sieci hotelowe wysoce zainteresowane są hotelami niższych klas. Warto również zaznaczyć,
iż obecnie marki ekonomiczne międzynarodowych sieci hotelowych prezentuję wysoki
standard usług i zakwaterowania, a wystrój
pokoi hotelowych często nie ustępuje lepszym hotelom.
hotelowym. Hotele ekonomiczne i budżetowe, ze względu na często nierozbudowane

części wspólne (typu restauracja, bar, strefa SPA i fitness, etc.), a także niewielką po-

Interpretacja miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
w procesie inwestycyjnym
Mimo wielu lat obowiązywania w Polsce miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nadal istotnym problemem jest kwestia nieprecyzyjności
lub niejasności postanowień wielu planów.
Przyczyn tego stanu można upatrywać
w rozproszonym podmiotowo prawodawcy
skoro, stanowiące przepisy prawa miejscowego a zarazem źródło prawa w rozumieniu
Konstytucji RP, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są dla
obszaru każdej gminy przez jej organ stanowiący, jakim jest rada gminy (rada miasta).
Biorąc pod uwagę fakt, że mamy w Polsce
2.500 gmin daje to pogląd co do tego jak
bardzo jest to rozproszony system tworzenia prawa. Oczywiście istnieją również inne
przyczyny tego stanu jak choćby wielokrotnie
wprowadzane zmiany danego planu, które
w efekcie mogą prowadzić do pewnych wewnętrznych niespójności jego postanowień.
Na tym tle niezwykle jawi się niezwykle ważne zagadnienie jak w sytuacji niejasności lub nieprecyzyjności postanowień
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego interpretować uprawnienia inwestora do zagospodarowania i zabudowy
nieruchomości.

Odpowiedź w powyższym zakresie wymaga przede wszystkim odpowiedzi na pytanie
o obowiązującą w polskim prawie koncepcję
prawa do zagospodarowania nieruchomości
a więc o granice prawa własności. W europejskiej doktrynie prawa przyjmuje się jedną
z dwóch koncepcji. Koncepcję prywatnoprawną, w myśl której właściciel może zagospodarować swoją nieruchomość w dowolny
sposób w granicach określonych przepisami
prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Prawo do zabudowy nieruchomości stanowi w przypadku tej koncepcji element
prawa własności i może zostać ograniczone
w drodze ustawy. Druga z koncepcji, którą
można określić jako publicznoprawną, przyjmuje, iż właściciel nieruchomości może w zakresie zagospodarowania i zabudowy swojej
nieruchomości dokonać jedynie tego na co
pozwalają mu przepisy (zazwyczaj prawa administracyjnego) dotyczące zagospodarowania i zabudowy. Na gruncie prawa polskiego
należy opowiedzieć się za obowiązywaniem
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pierwszej z dwóch wskazanych powyżej koncepcji. Jak stwierdzają autorzy komentarza
do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (red. prof. Z. Niewiadomski,
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2009 r. s 56)
„Należy się opowiedzieć za konstrukcją uznającą prawo do zabudowy jako element prawa
własności, natomiast ewentualne regulacje
planistyczne, na równi z innymi regulacjami ustawowymi jako elementy ograniczenia
tego prawa. W konsekwencji ograniczenia
te nie mogą być interpretowane rozszerzająco […].”
Na gruncie tak przyjętej tezy, iż postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowią ograniczenie
wykonywania prawa własności w zakresie
zagospodarowania i zabudowy nieruchomości i wobec tego nie mogą być interpretowane rozszerzająco, należy powrócić do kwestii
wykładni nieprecyzyjnych czy też niejasnych
postanowień tych planów.
Należy przyjąć, iż postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie mogą podlegać dowolnej, swobodnej
wykładni. W przedmiotowym zakresie należy w toku prowadzonej interpretacji zawsze
rozpatrywać konstytucyjną ochronę prawa
własności oraz powyżej wzmiankowany zakaz wykładni rozszerzającej. Oznacza to np.,
że organ administracji architektoniczno-budowlanej korzystając z kompetencji zawartej w art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo
budowlane i rozpatrując zgodność projek-
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tu budowlanego z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego winien kierować się co najmniej następującymi
dyrektywami interpretacyjnymi:
 prowadzić wykładnię postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ogólnych
reguł wykładni ale też z uwzględnieniem
na każdym etapie prowadzonej interpretacji konstytucyjnej ochrony prawa
własności;
 prowadzić wykładnię postanowień
miejscowych planów – tam gdzie powstają wątpliwości interpretacyjne
– w sposób wąski tak aby możliwie najpełniej uwzględnić prawo inwestora do
zagospodarowania i zabudowy terenu
a nadto
 wszelkie niedające się usunąć w toku
procesu wykładni postanowień planu
wątpliwości interpretacyjne organ administracji
architektoniczno-budowlanej winien rozstrzygać na korzyść
inwestora.
Powyższe postulaty interpretacyjne wydają
się pozostawać w zgodzie z dotychczasowym
orzecznictwem sądów administracyjnych
w tym zakresie.
W wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
(sygn. akt II OSK 2645/11) stwierdził, że
„Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą zawierać postanowienia oparte na nakazach, zakazach,

Polish Construction Review – Numer 1 (154)

dopuszczeniach i ograniczeniach w zagospodarowaniu terenów w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jednak ustalenia te powinny być precyzyjne, konkretnie określone, zawężające pole interpretacji, aby nie mogły
być rozumiane zbyt szeroko przez organy
stosujące prawo.” W przedmiotowej sprawie NSA rozważał interpretację postanowienia miejscowego planu stwierdzającego, że
„ochronie podlega rzeźba terenu”, a zatem
postanowienia o charakterze bardzo ogólnym i nieprecyzyjnym. Organ administracji
zinterpretował to postanowienie jako zakaz
wszelkiej działalności inwestycyjnej. NSA
nie podzielił tego poglądu, wskazując, iż organ administracji przyjął błędną wykładnię
powyższego postanowienia. Zdaniem NSA
wykładnia zakazująca jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej jest wykładnią zbyt daleko ograniczającą prawa właścicielskie strony.
W uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że
„Postanowienia planu miejscowego, jako że
kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania własności nieruchomości
(art. 6 ust. 1 u.p.z.p.), nie mogą być interpretowane w drodze wykładni rozszerzającej […]. Własność jest prawem chronionym
konstytucyjnie i może być ograniczona tylko
w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim
nie narusza ona istoty prawa własności […].
[…] Ograniczenia prawa własności wynika-

Wywiad: Zmiany na rynku
mieszkaniowym
PMR rozmawia z Panią Barbarą Bugaj, analityczką w dziale Badań i Analiz Rynku
Nieruchomości AMRON, na temat obecnej i przewidywanej sytuacji na rynku
nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.
Paulina Walewska, PMR: Jak można podsumować rok 2013 na rynku mieszkaniowym?
Co nastąpiło i jaki miało wpływ na rynek
mieszkaniowy?
Barbara Bugaj, AMRON: Miniony rok
był okresem, w którym odnotowaliśmy lekki
wzrost średnich cen nieruchomości, wzrost ten
po części był pokłosiem zakończenia programu Rodzina na Swoim w grudniu 2012 roku.
W czasie trwania Programu, ceny transakcyj-
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ne często były dostosowywane do obowiązujących limitów, a w niektórych przypadkach
pozostałe koszty zakupu mieszkania ukrywane były w cenach pomieszczeń przynależnych
bądź garaży. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że odnotowane wzrosty były dążeniem
rynku do urealnienia cen mieszkań, nienaturalnie wcześniej zaniżonych.
Tak jak przewidywaliśmy, sektor deweloperski w 2013 r. ograniczył podaż nowych

jące z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpływają
również na zakres uprawnień wynikających
z innych ustaw […]. W związku z powyższym postanowienia miejscowego planu,
a w szczególności te ograniczające własność,
powinny być interpretowane w drodze wykładni prokonstytucyjnej, gdyż Konstytucja
jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP)”.
W podobnym duchu już wcześniej wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny
(choć na gruncie ogólnych planów) w wyroku z dnia 4 czerwca 1982 r. (sygn. akt
I SA 235/82) oraz w wyroku z dnia 10 lutego
1999 r. (sygn. akt II SA/Ka 970/97).
Powyższą sądową wykładnię zagadnienia
interpretacji postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można zatem uznać za utrwaloną.
Reasumując, należy wskazać, że niejasne, nieprecyzyjne lub ogólne postanowienia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego winny być interpretowane
w sposób korzystny dla inwestorów i umożliwiający przeprowadzenie zamierzonego procesu inwestycyjnego.
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inwestycji. Był to efekt wprowadzenia do
oferty rekordowej liczby mieszkań w kwietniu 2012 roku (przed wejściem w życie ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego). Miniony rok przyniósł zaskakująco wysoką liczbę transakcji
na rynku pierwotnym (szczególnie w drugiej połowie 2013 roku), co spowodowało, że
liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była niższa od liczby sprzedanych mieszkań. Utrzymanie się popytu na tym poziomie
połączone ze zmniejszoną podażą również
pośrednio wpływało i może w przyszłości
wpływać na wzrost lekki wzrost cen.
Na popyt pozytywnie wpłynęła sześciokrotna obniżka stóp procentowych przez
RPP, rekordowo niski poziom WIBOR oraz
spadek marż wpłynęły na wzrost zdolności
kredytowej nabywców, co prawda w drugiej
połowie roku marże zaczęły już rosnąć, jednak rekordowo niski WIBOR niwelował te
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metre of hotel floor area. Furthermore, investors which build an economy or budget hotel
face expenditure of PLN 200,000-300,000 per
hotel room, while hotels of higher categories
frequently involve twice or even three times
as big spending. Therefore, both private investors and hotel chains are highly interested in developing lower-class hotels. It should
be also noted that economy brands of international hotel chains currently offer a high
standard of service and accommodation,
while the hotel room furnishing is frequently
as good as in superior standard hotels.

have simple common parts (such as restaurants, bars, SPA and fitness zones, etc.) plus

the space of the residential module is also limited, they yield significant revenue per square

Interpretation of local zoning plans
in investment process
Despite the fact that local zoning plans have been used in Poland for many years,
a major problem that still exists is that in many cases their provisions are imprecise or unclear.
The underlying reason is that there are
many entities that make such law. Local
zoning plans, which are the local law and
the source of law within the meaning of the
Constitution of Poland, are adopted for each
municipality or commune by local authorities, i.e. local councils. As there are 2,500
municipalities and communes in Poland,
the legislation system is very inhomogeneous. Naturally, there are also other causes
of unclear provisions of local zoning plans,
for instance multiple amendments made to
a given plan, which in effect may result in
internal inconsistencies.
In view of the foregoing, an extremely important question arises regarding how the
right of investors to develop and construct
structures on a property should be interpreted if the provisions of local zoning plans are
imprecise or unclear.
The answer to that question is chiefly dependent on the answer to the question concerning the Polish legal concept of the right
to develop a property, i.e. the boundaries of
ownership rights. In European legislation,
one of two concepts is applied. The first is
the concept of private law, under which the
owner may develop its property in any man-
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ner within the limits imposed by the law and
the rules of social intercourse. In this case,
the right to develop a property is a component of the ownership right and may be
limited under a legal act. Under the other concept, which may be referred to as the
public law concept, the property owner may
only develop a property or construct structures on a property in accordance with the
applicable legal regulations (usually administrative regulations) relevant to development and construction. In Polish law the first
concept should be preferred. As noted by
the authors of commentaries to the Act on
Spatial Planning and Development (ed. prof.
Z. Niewiadomski, “Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz [Spatial
planning and development. Commentary]”,
5th edition, Warsaw 2009, p. 56), “The interpretation under which the right to construct
structures is a part of the ownership right
should be preferred, while any planning regulations should be treated equally with other statutory regulations as limitations of such
right. In consequence, the limitations may
not be interpreted broadly […].
Based on the hypothesis that the provisions
of local zoning plans may only limit the ex-
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ercise of ownership rights with respect to the
development and construction of structures
on a property and that they, as such, may not
be interpreted broadly, we should again look
at the problem of interpreting imprecise or
unclear provisions of local zoning plans.
It should be assumed that the provisions
of local zoning plans may not be freely interpreted. As regards local planning, interpretation of such provisions should always
take into account the constitutional protection of ownership rights and the aforementioned restriction of broad interpretation.
This means that an administrative authority competent for architecture and construction acting in its capacity specified
in Art. 35.1.1 of the Construction Law to
assess the compliance of a building design
with the local zoning plan, should apply
at least the following principles regarding
interpretation:
 interpret the provisions of a local zoning
plan in compliance with the general rules of interpretation and taking into account, at each stage of the interpretation
process, the constitutional protection of
ownership rights;
 in case of any doubts, interpret the provisions of local plans narrowly, so that
the investor’s right to develop and construct structures on a property is respected to the largest extent possible; and
 if there are any doubts concerning the
interpretation of a given plan and such
doubts cannot be resolved during the interpretation process, the administrative authority competent for architecture
and construction should resolve them in
favour of the investor.
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These principles concerning interpretation
seem to be in line with judicial decisions of
administrative courts in that area.
In its decision of 26 April 2013, the Supreme
Administrative Court in Warsaw (court
docket No. II OSK 2645/11) stated that “A local zoning plan may contain provisions involving orders, restrictions, permissions and
limitations concerning development of land,
as specified in Par. 4 of the Regulation on the
required scope of a draft local zoning plan
of 26 August 2003. However, these provisions should be accurate, specific and should
limit the scope of interpretation, so that they
are not construed too broadly by entities required to comply with the relevant laws.” In
this case, the Supreme Administrative Court
considered the interpretation of a provision
of a local zoning plan stating that “landscape
is subject to protection”, which is a very general and inaccurate statement. The administrative authority construed the provision as
a prohibition of any investment activity. The
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Supreme Administrative Court did not agree
and pointed out that the administrative authority was wrong in its interpretation of
the provision. The Supreme Administrative
Court found that the interpretation under
which any investment activity is prohibited limits ownership rights too strictly. The
court substantiated its decision stating that
“Because the provisions of a local zoning
plan – together with other regulations – govern the exercise of ownership title to property (Art. 6.1 of the Act on Spatial Planning and
Development), they cannot be interpreted
broadly […]. Ownership is a constitutionally
protected right and may be limited only by
a legal act and only to an extent in which such
limitation does not prejudice the substance
of the ownership right […]. […] Restrictions
imposed on ownership rights resulting from
a local zoning plan also affect the rights under
other acts […]. Therefore, the provisions of a
local zoning plan, in particular those which
limit ownership rights, should be interpreted

in consideration of the Constitution, as the
Constitution is the supreme law of Poland
(Art. 8.1 of the Constitution of Poland).”
The Supreme Administrative Court had
previously taken a similar approach (although with respect to general plans) in its
decision of 4 June 1982 (court docket No.
I SA 235/82) and of 10 February 1999 (court
docket No. II SA/Ka 970/97).
The above viewpoint concerning interpretation of provisions of local zoning plans may
thus be considered fixed.
To conclude, it should be noted that interpretation of imprecise, unclear or general
provisions of local zoning plans should favour investors and facilitate the intended investment process.
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PMR talks to Barbara Bugaj, Researcher at the Real Estate Market Research and
Analysis Division of AMRON, about the current situation in the real estate market
in Poland and projections for future developments.

While the margins started to climb in the
second half of the year, the WIBOR rate at its
record low level offset these increases and, as
a result, interest rates on the loans would still
be low anyway.
On the other hand, we observed a rise in
the number of cash transactions in the overall trading volume in the real estate market,
which means that there was an increase in investment transactions in 2013.

Paulina Walewska, PMR: How could you
sum up the year 2013 in the housing market?
What market developments have you noticed?
How have they affected the housing market?
Barbara Bugaj, AMRON: We have seen
a modest rise in average real estate prices
in the last year, which was partly due to the
expiry of the Family’s Own Home scheme
in December 2012. When the scheme was
in operation, transaction prices would often
be adjusted to be in line with the effective
limits, while in some cases other acquisition
costs of flats were concealed in the prices of
auxiliary premises or garages. Therefore, one
could risk a statement that the reported price
increases occurred as a result of the market’s drive toward adjusting the prices of flats,
which had been artificially inflated, to market levels.
In line with our expectations, the property development sector limited the supply

The number of new home loans has been
growing throughout 2013 on a quarter-onquarter basis (in terms of both quantity and
value). Could it be the effect of changes to
Recommendation S scheduled to take place in
January 2014?
Well, not quite. The results for first quarter of the year were really poor. According
to data from the Polish Banking Association
(ZBP), the value of new loans advanced in
the January to March period was a mere
PLN 8.017bn, the lowest in four years – it was
only in Q1 2009 that the value of new mortgages was lower. The gradual increase in lending activity can be rather attributed to a slow
bottoming-out of the market. It was the effect of slight improvement in the market situation and, as I mentioned before, the record
low level of reference rates and the resulting
increase in mortgage credit availability.
We saw a change in the structure of new
loans in Q3 2013, which was also affect-

Interview: Changes on the real
estate market

of new projects in 2013. This was the effect
of a record-high number of housing completions reported in April 2012 (before the
act protecting the rights of buyers of housing units or single-family houses entered
into force). Last year, there was a surprisingly large number of transactions completed in
the market of new housing (in particular in
H2 2013), which resulted in the number of
flats marketed being lower than the number
of housing units sold. Demand staying at this
level combined with a reduced supply also
had an indirect effect in bumping up home
prices slightly, which may also continue in
the future.
Demand was positively affected by six
rounds of interest rate cuts effected by the
Monetary Policy Council (RPP), a recordlow level of WIBOR and a drop in margins.
These factors combined also had a positive
effect on the borrowers’ creditworthiness.
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