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MINISTER
ROZWOJU

Data: 23 stycznia 2020
Znak sprawy: DPR-II.054.3.2020

Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 1132 i nr 1133 Pani Poseł Wandy Nowickiej w sprawie pilnej 
potrzeby ochrony Lasu Turczyńskiego

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na tożsame interpelacje Pani Poseł Wandy Nowickiej w sprawie pilnej potrzeby ochrony Lasu 

Turczyńskiego proszę o przyjęcie informacji i wyjaśnień będących w kompetencji ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie 

następujących pytań zawartych w wystąpieniu:

1) Czy ważny interes Państwa zdaniem Pani Minister obejmuje ochronę przed odlesieniem

 i w przyszłości znaczącą wycinką lasów takich jak Las Turczyński?

2) Czy podjęte zostaną środki, w tym nadzorcze, aby nie doszło do odlesienia Lasu Turczyńskiego, jak 

też przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozbawiającego ten Las 

obecnej funkcji?

3) Czy obejmie Pani Minister wskazaną sprawę szczególnym nadzorem swoim oraz podległych 

organów oraz właściwych służb?

Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), dalej: upzp, władztwo 

planistyczne stanowi kompetencję gminy do samodzielnego i zgodnego z jej interesami kształtowania 

polityki przestrzennej oraz zapewnienia ładu przestrzennego. Obejmuje ono samodzielne ustalenie 

przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określanie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy. Organ ustalając przeznaczenie terenu oraz określając 

potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania terenu waży interes publiczny i interesy prywatne, 

w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania 

terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania (art. 1 ust. 3 upzp). Ważenie interesów powinno 

prowadzić do przyznania pierwszeństwa albo interesowi publicznemu, albo interesowi indywidualnemu, przy 
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czym niekiedy możliwe jest załatwienie sprawy z uwzględnieniem postulatu równowagi interesów. Interes 

publiczny jest przy tym kategorią scalającą ustawę podstawową (upzp) z przepisami odrębnymi, na które 

składa się obecnie kilkadziesiąt aktów normatywnych, w tym ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 

U. z 2019 r. poz.6), ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1161). Obowiązek uwzględnienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia strony jest związane z jednoczesnym 

naruszeniem obiektywnego porządku prawnego (normy prawa materialnego). Obowiązku takiego nie ma 

wówczas, gdy naruszony zostaje interes prawny lub uprawnienie strony, ale dzieje się to w zgodzie 

z obowiązującym prawem w granicach uprawnień przysługujących gminie z mocy powołanego na wstępie 

art. 3 ust. 1 oraz art. 1 upzp. Wówczas, mimo że naruszony zostaje prawem chroniony interes strony, 

w szczególności wynikający z uprawnień właścicielskich, nie ma obowiązku uwzględnienia skargi. 

Dla określenia istoty pojęcia interesu publicznego ważne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego, zwłaszcza wtedy, gdy odnosi się do zagadnienia ograniczenia praw i wolności 

konstytucyjnie chronionych. Ustrojodawca dopuszcza możliwość takiego ograniczenia, ale jednocześnie 

wskazuje granice ingerencji państwa w ich treść przy odniesieniu się do interesu publicznego lub jego 

konkretnych kategorii. Trybunał Konstytucyjny już dawno opowiedział się jednoznacznie za zastosowaniem 

art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jako wzorca kontroli legalności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt K 27/00).

Zasadą nadrzędną (klauzulą generalną) gospodarowania przestrzenią jest ład przestrzenny wraz z zasadą 

zrównoważonego rozwoju (art. 1 ust. 1 upzp), stanowiący nadrzędny układ odniesienia dla wszelkich 

czynności podejmowanych na gruncie upzp, określany również jako miernik dobra wspólnego. Termin „ład 

przestrzenny” jest w upzp przywoływany wielokrotnie, m.in. w regulacjach określających zakres studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 10 ust. 1 pkt 2 upzp) oraz zakres 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 15 ust. 2 pkt 2 upzp). 

Poza wymaganiami ładu przestrzennego w planowaniu przestrzennym uwzględnia się m.in. walory 

krajobrazowe oraz wymagania  ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych. Planowanie przestrzenne odgrywa dużą rolę w ochronie środowiska, a miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego  jest  jednym  z  kluczowych  środków  prawnych  służących  ochronie 

środowiska. Zasada ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym ma też swój wymiar proceduralny. 

Polega ona na obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Choroszcz, przyjętego uchwałą Nr XIV/141/04 rady Miejskiej w Choroszczy z dnia

 28 października 2004 r., na działce ewid. o nr 111/1, obręb Turczyn w Gminie Choroszcz, rozmieszczona 

została inwestycja celu publicznego obejmująca „założenie zespołu cmentarzy komunalnych w kompleksie 

leśnym Turczyn na potrzeby miasta Białegostoku”. Jak wynika z treści studium teren ten w dacie uchwalenia 

studium był objęty uchwałą intencyjną Nr XXX/271/2002 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 lipca 2002 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu 

cmentarnego na gruntach kompleksu leśnego Turczyn. Jednocześnie działka nr 111/1 w tym samym czasie 

była objęta i pozostaje do chwili obecnej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Choroszcz, przyjętego uchwała Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. 
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(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 lutego 2002 r. Nr 4 poz. 70, z późn. zm.). Działka ta stanowi grunt leśny 

(oddział 193A i 194A) Skarbu Państwa Nadleśnictwa Dojlidy i zgodnie z powołanym planem miejscowym 

wchodzi w skład terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem „LsO” – tereny lasów ochronnych miasta 

Białegostoku. Obowiązuje zakaz zabudowy na terenach nie wyznaczonych na ten cel w planie. Sposób 

użytkowania zgodnie z branżowym projektem urządzenia lasu. Z ustaleń Planu urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Dojlidy obręby: Dojlidy, Katrynka, sporządzony na okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 

31 grudnia 2026 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2017 roku, opracowanego na zlecenie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nie wynika, że jego ustalenia uwzględniają 

wyłączenie spornego gruntu z produkcji leśnej w związku z planowaną realizacją kwestionowanej inwestycji 

celu publicznego, ujętej w studium gminy. Status ochronny Lasu Turczyńskiego, w skład którego wchodzi 

działka nr 111/1, jest utrzymany do chwili obecnej i wynika z decyzji Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 

2017 r., znak: DL- I.612.1.2017. W tym miejscu należy nadmienić, że próby zmiany przeznaczenia tego 

terenu były już podejmowane wcześniej. Na podstawie uchwały Nr XIX/188/05 Rady Miejskiej w Choroszczy 

z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działki o nr geod. 111/1 oraz drogi po działce geod. 

nr 110 położonej w obrębie wsi Turczyn, gm. Choroszcz, i zawartego w dniu 2 grudnia 2005 r. porozumienia 

pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Choroszcz, na koszt Miasta Białystok została sporządzona zmiana 

planu miejscowego obejmująca teren pod planowany sporny zespół cmentarny. Obwieszczenie, w którym 

zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu oraz możliwości składania wniosków do planu 

w terminie do dnia 7 września 2007 r. nastąpiło w dniu 10 sierpnia 2007 r. Opracowaniu cały czas 

towarzyszyły protesty mieszkańców Kleosina i os. Nowe Miasto w Białymstoku. W dniu 25 sierpnia 2008 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wydała negatywną opinię o zmianie 

przeznaczenia gruntu leśnego położonego w granicach projektowanej zmiany planu. Ostatecznie decyzją 

z dnia 13 marca 2009 r. Minister Środowiska nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 

położonych w Lesie Turczyńskim na cele nieleśne. Zgodnie z upzp brak ww. zgody uniemożliwił dalsze 

kontynuowanie procedury planistycznej. 

W dniu 24 maja 2018 r. Rada Miejska w Choroszczy podjęła ponownie uchwałę intencyjną 

Nr XXXV/345/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Turczyn, gm. Choroszcz (przy granicy miasta Białegostoku 

i gminy Juchnowiec). Załącznik graficzny do uchwały określający granice obszaru do objęcia zmianą planu 

obejmuje działkę ewid. o nr 111/1. Nie obejmuje działki ewid. o nr 110. Ogłoszeniem z dnia 22 czerwca 

2018 r., znak: G-III.6722.1-5.2018, Burmistrz Choroszczy zawiadomił o podjęciu przez Radę Miejską 

w Choroszczy 5 uchwał o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania gminy Choroszcz, 

w tym ww. uchwały, wyznaczając termin do składania wniosków do zmian planu i prognozy oddziaływania na 

środowisko do dnia 17 lipca 2018 r. Obecny etap procedury planistycznej to faza uzyskiwania wymaganych 

przepisami upzp opinii o projekcie zmiany planu miejscowego, uzgodnień i zgód.

Mając na uwadze wskazany stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że w gminie 

Choroszcz w 2018 r. została wszczęta i jest prowadzona procedura planistyczna zmiany planu miejscowego 

gminy, mająca na celu zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na działce ewid. nr 111/1 w obrębie Turczyn 

na zespół cmentarny. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach

 i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach 
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określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wszczęcie tej procedury 
umożliwiły zapisy obowiązującego studium gminy Choroszcz. 

W myśl postanowień art. 28 ust. 1 upzp istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne 

naruszenie trybu ich sporządzenia, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują 

nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Pojęcie „trybu sporządzania planu miejscowego” 

(tzw. procedury planistycznej), odnosi się do sekwencji czynności, jakie podejmuje organ w celu 

doprowadzenia do uchwalenia planu miejscowego, począwszy od uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planu, a skończywszy na jego uchwaleniu (art. 17 upzp). Natomiast pojęcie „zasad sporządzania planu 

miejscowego”, których uwzględnienie stanowi przesłankę materialnoprawną zgodności miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawa, należy wiązać z samym sporządzeniem 

(opracowaniem) aktu planistycznego, a więc z merytoryczną zawartością tego aktu (część tekstowa, 

graficzna i załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej (art. 15-16 

upzp). Zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 upzp i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), dalej: usg, organ wykonawczy gminy przedstawia uchwałę 

w sprawie planu miejscowego lub zmiany planu wojewodzie (organowi nadzoru nad działalnością gminy) 

w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu 

dokonania oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. O nieważności  uchwały  w całości  lub  w części  

orzeka organ nadzoru  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Reasumując na żadnym etapie procedury legislacyjnej aktów planowania przestrzennego obowiązujące 

przepisy nie uprawniają ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa do ingerencji w prowadzone przez właściwe organy postępowania, ani 

wydawania tym organom wytycznych. Organ prowadzący postępowanie dokonuje samodzielnej interpretacji 

przepisów w oparciu o konkretny, najlepiej mu znany stan faktyczny i prawny oraz wydaje rozstrzygnięcia, 

które mogą zostać zmienione wyłącznie przez upoważniony do tego przez obowiązujące przepisy inny organ 

lub sąd.

Z poważaniem 
Z up. Ministra
Robert Nowicki
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

2. Ministerstwo Klimatu
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