
 

 
 

USTAWA 

z dn. …….. 

o zmianie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 778) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 37a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy 

jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.” 

2)  art. 37a, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.” 

3) skreśla się art. 37a, ust. 8; 

4) art. 37a, ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa warunki i termin dostosowania istniejących w dniu 

jej wejścia w życie obiektów małej architektury oraz tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie uchwały.” 

5) skreśla się pkt. 2 w art. 37a, ust. 10. 

 

UZASADNIENIE 

Ustawa ma na celu zniesienie możliwości regulowania w drodze uchwały rady gminy zasad i 

warunków sytuowania ogrodzeń, w tym zakazywania ich sytuowania. 

Możliwość ta, wraz z możliwością regulowania w drodze uchwały rady gminy zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, została 

wprowadzona ustawą  z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw. Władze niektórych gmin (np. Krakowa) zapowiadają wykorzystanie tej 

możliwości w celu zakazania ogradzania osiedli. W rezultacie wiele osób mieszkających na takich 

osiedlach, które celowo wybrały zamieszkanie tam dlatego, że ogrodzenie daje im poczucie 

zwiększonego bezpieczeństwa może to poczucie bezpieczeństwa utracić.  

Istnienie grodzonych osiedli jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez dużą część 

społeczeństwa, której prawo do mieszkania w warunkach wybranych przez siebie powinno być 

uszanowane. Możliwość ogrodzenia terenu  jest najbardziej podstawowym uprawnieniem wiążącym 

się z jego prywatną własnością, a zmuszanie członków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni do 

publicznego udostępnienia go wszystkim innym stanowi naruszenie ich konstytucyjnego prawa do 

własności, które nie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa państwa, porządku 

publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej, czy wolności i praw innych osób. 
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Należy zwrócić też uwagę, że dotychczas obowiązujące zapisy pozwalają radom gmin zakazać 

sytuowania ogrodzeń nawet wokół domów jednorodzinnych. 

Projekt nie rodzi żadnych skutków dla budżetu państwa ani budżetów samorządu terytorialnego. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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