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Wykaz ważniejszych skrótów1

Akty prawne

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst

k.p.a.

jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Konstytucja,
Konstytucja RP

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

p.o.ś.

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administra-

p.p.s.a.

cyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 270 z późn. zm.)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

pr. bud. (także Prawo
budowlane, ustawa –

Prawo budowlane)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jedn.:

u.g.n.

Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym

u.p.z.p. (także ustawa
planistyczna)

1 W powoływanych fragmentach orzeczeń czy wypowiedzi doktryny prawa
administracyjnego zachowano skróty tam stosowane.
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(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.)
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

u.s.g.

Czasopisma

Acta Universitatis WratislaviensisAUW

Czasopismo Prawno-EkonomiczneCPiE

Gdańskie Studia Prawnicze (Przegląd
Orzecznictwa)

GSP (Prz. Orz.)

Orzecznictwo Najwyższego Sądu Admini-
stracyjnego

ONSA

Orzecznictwo Najwyższego Sądu Admini-
stracyjnego i Wojewódzkich Sądów Admi-
nistracyjnych

ONSAiWSA

Orzecznictwo Sądu NajwyższegoOSN

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba
Pracy

OSNAP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cy-
wilna

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba
Karna i Wojskowa

OSNKW

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo w Sprawach SamorządowychOSS

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Zbiór Urzędowy)

OTK (ZU)

Państwo i PrawoPiP

Przegląd Prawa HandlowegoPPH

Przegląd Ustawodawstwa GospodarczegoPUG

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny

RPEiS
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Samorząd TerytorialnyST

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administra-
cyjnego

ZNSA

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń-
skiego

ZNUJ

Inne

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

sąd apelacyjnySA

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

Wojewódzki Sąd AdministracyjnyWSA
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Wstęp

Prezentowana praca ma charakter analizy teoretycznej z zakresu
prawa administracyjnego i stanowi rezultat moich zainteresowań na-
ukowych konstrukcjami tworzonymi przez doktrynę prawa administra-
cyjnego dla opisywania relacji pomiędzy podmiotami tego prawa
w warunkach demokratycznego państwa prawnego, którego podstawy
oparte na ideologii praw wolnościowych i kategorii umowy społecznej
uzasadniają rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść wolności.

Przyjmuję za M. Zimmermannem, że z punktu widzenia stanowiska
administracji publicznej państwo prawne to taki system, w którym
wszelkie wkroczenie administracji w sferę prawną obywatela musi mieć
podstawę ustawową, i w którym oprócz obowiązków obywatel posiada
również prawa – i to takie, dla których posiada ochronę prawną w są-
downictwie administracyjnym. W państwie takim również wszelka
prawotwórcza działalność administracji może istnieć tylko jako wyko-
nywanie ustaw, a decydowanie przez administrację według uznania
dopuszczalne jest tylko wtedy i o tyle, o ile ustawy wyraźnie w konkret-
nym przypadku prawo takie administracji przyznają2.

Zagadnienia publicznych praw podmiotowych, relacji między
podmiotami tych praw, mechanizmów wykładni z perspektywy tej
właśnie kategorii teoretycznej, problematyka przestrzeni prawnej, róż-
nego rodzaju interesów, praw refleksowych, kompetencji administra-
cyjnej czy dyskrecjonalności w działaniach administracji publicznej
mają charakter uniwersalny i – jak uczy doświadczenie – ponadczasowy.
Konstrukcje te – zwłaszcza używane jako pewien kompleks3 tzw. po-

2 M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Warszawa
2009, s. 60.

3 E. Schmidt-Asmann zwraca uwagę, że np. idea stosunku prawnego nie czyni
prawa podmiotowego zbędnym, lecz go uzupełnia i konkretyzuje, a same stosunki
prawne są w części warunkami rozstrzygania, a w części ramami praw podmiotowych
i zabezpieczenie tych praw jest ważnym zadaniem idei stosunku prawnego.
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jęć-narzędzi, tj. pojęć, „które służą do poznania prawa i mówienia
o nim”4 – są nie tylko pomocne w analizie obowiązujących w danym
miejscu i czasie regulacji określonego porządku prawnego, ale przede
wszystkim rozwijają refleksję naukową i są elementem inspirującym
do ciągłych poszukiwań naukowych. Przyjmuję założenie, że uzasad-
nieniem dla budowy i użycia pojęć-narzędzi może być ich przydatność
poznawcza lub praktyczna, a nie poszukiwanie dla nich czegoś w rodzaju
„dowodu egzystencji”5.

Nieocenionym propagatorem takiego sposobu badania prawa ad-
ministracyjnego był prof. Franciszek Longchamps, który tworząc róż-
nego rodzaju pojęcia-narzędzia lub odkrywając na nowo już wcześniej
istniejące, inspirował i nadal inspiruje6 do rozwijania refleksji teoretycz-
nej w prawie administracyjnym, tj. tej gałęzi prawa, która ze względu
na swój dynamiczny, stale ewoluujący i polityczny charakter, rozbudo-
wanie i rozczłonkowanie regulacji prawnej w rozmaitych źródłach
prawa, rodzi pokusę operowania wyłącznie na obowiązujących tekstach
prawnych, „atrakcyjnych” nowelizacjach przepisów prawa i z tego
punktu widzenia charakteryzowania prawa administracyjnego.

Celem pracy, determinującym przyjętą perspektywę analizy, jest
próba odniesienia teoretycznej konstrukcji publicznego prawa podmio-
towego o charakterze wolnościowym do określonego wycinka życia
społecznego objętego regulacją administracyjnoprawną i zweryfikowanie
walorów poznawczych i praktycznych tej konstrukcji.

Nawiązywanie do określonych i wybranych regulacji prawa pozy-
tywnego traktowane jest w pracy jako ilustracja dla prezentowanych
poglądów i wniosków, których źródłem i inspiracją jest kategoria pub-
licznego prawa podmiotowego o charakterze wolnościowym. Celem
rozważań prowadzonych w tej pracy nie jest zatem kompleksowe sko-
mentowanie i opisanie obowiązujących w polskim porządku prawnym
regulacji dotyczących zagadnień zabudowy nieruchomości.

Zob. E. Schmidt-Asmann, Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia
i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011, s. 105.

4 F. Longchamps, Uwagi o używaniu pojęć w naukach prawnych, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Wrocławskiego 1960, Seria A, nr 27, Prawo VII, s. 12.

5 F. Longchamps, O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jed-
nostką (w:) Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego,
red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek, Kraków–Warszawa 1964, s. 166.

6 Zasadniczą inspiracją do podjęcia rozważań prezentowanych w tej pracy była
praca F. Longchampsa, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968.
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Prawo wolnościowe – jak każde publiczne prawo podmiotowe bę-
dące korzystną sytuacją prawną określonego podmiotu – można anali-
zować w kontekście przedmiotowym (sytuacja prawna jest sytuacją
zdeterminowaną obowiązującymi normami prawnymi, których
przedmiotem są wynikające z nich prawa i obowiązki) i w kontekście
podmiotowym (sytuacja określonego podmiotu). Obydwa te konteksty
– pomiędzy którymi granica nie jest ostra – dotykają problemów skła-
dających się na całość powyższej konstrukcji teoretycznej, wzajemnie
się uzupełniając. Przyjęta w pracy perspektywa rozważań ma jednak
przede wszystkim charakter podmiotowy i na wątkach podmiotowych
dotyczących problematyki zabudowy nieruchomości koncentruje się
prowadzona analiza.

Wybór ujęcia podmiotowego jest konsekwencją przyjęcia wskaza-
nego wyżej celu pracy, a także w pewnym stopniu uzasadniony tym, że
możliwość uwzględniania przedmiotowych kontekstów wolności zabu-
dowy w polskim prawie administracyjnym, w tym reglamentacji admi-
nistracyjnoprawnej wolności zabudowy postrzeganej przez pryzmat
regulacji ustawowych, podustawowych i rozstrzygnięć podejmowanych
w drodze indywidualnych aktów administracyjnych, sygnalizowałem
we wcześniejszym opracowaniu o konstrukcji i istocie wolnościowego
prawa zabudowy7. Do pewnych zasadniczych wątków tam prezentowa-
nych przyjdzie oczywiście nawiązać i w tej pracy, rozwijając je z punktu
widzenia analizy obecnie prowadzonej. Ponadto kwestie reglamentacji
administracyjnoprawnej wolności zabudowy w drodze regulacji usta-
wowych, podustawowych i rozstrzygnięć podejmowanych w drodze
indywidualnych aktów administracyjnych składają się również na
konteksty podmiotowe wolnościowego prawa zabudowy.

W nauce prawa administracyjnego akcentuje się wartość metody
badawczej polegającej na jednoczesnym ujmowaniu perspektywy
przedmiotowej i podmiotowej badanego zagadnienia. Jak pisał
F. Longchamps „w świadomościach ludzi, którzy wzajem na siebie od-
działują, niektóre elementy się obiektywizują (...), a więc (w pewnym
sensie obrazowym) występują samoistnie: przekonania, oceny, normy
zastane lub ustanowione, orzeczenia, komentarze, wykłady, teorie,
i znów z kolei przekonania, oceny, normy... Szczególnie zaś rozwinięta
i zobiektywizowana jest tu, jak wiadomo, sama struktura normatywna.

7 W. Jakimowicz, Konstrukcja i istota wolnościowego prawa zabudowy, ST 2005,
nr 6, s. 47–62.
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(...) Ale nie należy poznania ograniczać programowo tylko do tych zo-
biektywizowanych elementów życia prawnego, bo to prowadzi do my-
lących hipostaz lub do tego, że się absolutyzuje pewne bieżące, histo-
rycznie wytworzone całości. Warto by się zwłaszcza bliżej zająć mecha-
nizmem owego świadomego oddziaływania ludzi wzajem na siebie,
tym właśnie oddziaływaniem, które jest związane z prawem”8.

Podstawową konstrukcją teoretyczną stanowiącą płaszczyznę od-
niesienia dla wszystkich rozważań prezentowanych w pracy jest kon-
strukcja publicznych praw podmiotowych o charakterze wolnościowym,
której szeroka charakterystyka w pracy jest zatem niezbędna. Nieunik-
nione w tym zakresie jest nawiązanie do podstawowych ustaleń, jakie
przyjmowałem w monografii o publicznych prawach podmiotowych9

i późniejszych opracowaniach, tym bardziej, że daje to okazję do odnie-
sienia się również do niektórych stanowisk przedstawicieli polskiej
doktryny prawa zaprezentowanych na ten temat już w XXI w.

Główną osią rozważań postaje jednak konkretne publiczne prawo
podmiotowe o charakterze wolnościowym, tj. wolnościowe prawo za-
budowy.

Wolnościowa perspektywa prawa zabudowy nawiązująca do dekla-
rowanej w Konstytucji RP przyrodzonej godności człowieka i jego
prawa do wolności, eliminuje z pola zainteresowania w tej pracy rozwa-
żania na temat prawa zabudowy podmiotów innych niż jednostki,
w tym również państwa i innych wspólnot (związków) publicznopraw-
nych.

Perspektywa ta determinuje też podmiotowy sposób ujęcia oma-
wianego zagadnienia w odróżnieniu od również dopuszczalnej metody
analizy opartej na przyjęciu zasady wolności zabudowy wyprowadzanej
z obowiązujących norm prawnych. Dostrzegalna jest wprawdzie obecnie
w literaturze możliwość analizowania prawa zabudowy nieruchomości
zarówno od strony przedmiotowej (zasada wolności zabudowy lub –
według innego ujęcia – zasada swobody zagospodarowania terenu10),
jak i podmiotowej, gdzie wolność zabudowy traktowana jest jako pub-
liczne prawo podmiotowe „każdego, kto wykaże prawo do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane przy zachowaniu zgodności
zamierzenia budowlanego z przepisami prawa”, przyjmowana jest

8 F. Longchamps, Z problemów..., s. 41–42.
9 W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
10 P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego,

Warszawa 2011, s. 130.
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jednak zasadniczo przedmiotowa perspektywa rozważań w licznych
opracowaniach monograficznych i komentarzowych, a także
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym11. Pojawiają się też stanowi-
ska, według których z woli parlamentu, zgodnie z art. 31 ust. 3, art. 64
ust. 3 Konstytucji RP oraz z deklarowaną w Konstytucji zasadą pomoc-
niczości prawo do ustalenia przeznaczenia terenu, jak i określenia
sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy w ogóle nie
jest prawem właściciela w zakresie korzystania z gruntu i rozporządzania
nim, gdyż należy do kompetencji organu administracji publicznej, na-
tomiast prawem właściciela pozostaje wyłącznie korzystanie z gruntu
(i rozporządzanie nim) w jego aktualnym zagospodarowaniu i ono
podlega ochronie – „w systemie prawnym jakaś prerogatywa nie może
być bowiem jednocześnie uprawnieniem właściciela i kompetencją or-
ganu administracji publicznej”12.

Ten stan rzeczy stanowił w znacznym stopniu podstawę do podjęcia
próby rozwinięcia ujęcia podmiotowego wolności zabudowy oraz
wskazał na potrzebę odniesienia się w prezentacji tego ujęcia z jednej
strony do konstrukcji uprawnień „prywatnych” charakteryzujących
prawo własności, a z drugiej strony do bliższej analizy kompetencji
administracyjnej charakteryzującej status organów administracji pub-
licznej reprezentujących wspólnotę publicznoprawną.

Odniesienie teoretycznej konstrukcji prawa podmiotowego do za-
gadnień dotyczących zabudowy konkretnej nieruchomości, a tym sa-
mym sposobów korzystania z niej, kieruje uwagę na złożoność proble-
matyki wzajemnego oddziaływania zdeterminowanych unormowaniami

11 W. Piątek (w:) Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2012,
s. 53; D. Sypniewski, Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011, s. 61; wyrok
NSA z dnia 6 marca 2009 r., II OSK 307/08, LEX nr 530044; wyrok WSA w Lublinie
z dnia 26 kwietnia 2012 r., II SA/Lu 147/12, niepubl.; wyrok NSA z dnia 10 stycznia
2012 r., II OSK 1981/10, niepubl.; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011 r.,
II SA/Bd 461/11, LEX nr 1121185, w którym przyjęto, że „ustanowione w art. 6 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo do zabudowy nierucho-
mości gruntowej jako publiczne prawo podmiotowe ustawodawca wprowadził także do
przepisów ustawy Prawo budowlane, stanowiąc w art. 4 owej ustawy, że każdy ma prawo
zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego
z przepisami”.

12 I. Zachariasz, Planowanie przestrzenne versus zagospodarowanie przestrzeni.
Podstawowe problemy w orzecznictwie sądów administracyjnych (w:) Przestrzeń i nieru-
chomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe,
red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012, s. 108.
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należącymi do różnych gałęzi prawa (w tym obok prawa administracyj-
nego zwłaszcza prawa prywatnego) interesów i praw podmiotów wła-
dających nieruchomościami.

W prowadzonych rozważaniach przyjęto perspektywę wyłącznie
administracyjnoprawną.

W jej ramach prezentowana analiza uwzględnia ustalenia dokony-
wane w teorii prawa administracyjnego dotyczące sygnalizowanego
wyżej charakteru złożoności tej problematyki i jest prowadzona w na-
wiązaniu do proponowanej przez F. Longchampsa konstrukcji prze-
strzeni prawnej, a także fundamentalnych dla prawa administracyjnego
zagadnień różnych kategorii interesów, w tym rzadko opisywanej w tym
prawie kategorii interesu prywatnego. Sprzężenie różnych konstrukcji
teoretycznych prawa administracyjnego jako płaszczyzny odniesień
rozważań pracy zdeterminowane jest złożonością problematyki zabu-
dowy nieruchomości, a z drugiej strony ono samo determinuje sposób
opisywania i rozumienia reglamentacji administracyjnoprawnej zabu-
dowy nieruchomości. W ten sposób uwydatnia jeden z aspektów celu
niniejszej pracy, którym jest zweryfikowanie tego rodzaju doktrynalnych
konstrukcji jako dyrektyw wykładni prowadzonej w obrębie prawa
administracyjnego w stosunku do określonego wycinka życia społecz-
nego.

O ile płaszczyzną odniesienia rozważań prowadzonych w pracy są
konstrukcje teoretyczne prawa administracyjnego, o tyle przedmiotem
tego odniesienia są zasadnicze regulacje prawne dotyczące zabudowy
nieruchomości oraz zapatrywania na ten temat przede wszystkim pol-
skiej doktryny i orzecznictwa.

Prezentowane rozważania dotyczą zagadnień reglamentacji admi-
nistracyjnoprawnej wolności zabudowy dokonywanej przez organy
administracji publicznej na etapach związanych z kształtowaniem tego
prawa i zasadniczo nie obejmują w związku z tym zagadnień rozpoczęcia
robót budowlanych i sposobu ich realizacji. Dotyczą zatem przede
wszystkim reglamentacji w drodze miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego (traktowanych w literaturze jako akty „określa-
jące prawo zabudowy nieruchomości gruntowej”13) oraz decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu
na budowę, nawiązują do specyficznego z różnych względów mechani-

13 W. Szwajdler, Zniesienie instytucji pozwolenia na budowę a prawo zabudowy
nieruchomości gruntowych, Toruń 2009, s. 53.
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zmu zgłaszania robót budowlanych, a także obejmują kwestie nadzoru
ex ante nad procesem budowlanym, którego istotą jest niedopuszczenie
do rozpoczęcia robót budowlanych w sytuacji, gdy zamierzenie budow-
lane nie jest zgodne z prawem. Będąca przedmiotem analizy kwestia
reglamentacji administracyjnoprawnej wolności zabudowy wiązana
jest bowiem – gdy chodzi o zagadnienia nadzoru nad procesem budow-
lanym – właśnie z nadzorem ex ante, a nie nadzorem ex post, którego
celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz
zapewnienie zgodności budowy z prawem14.

Przyjęte w pracy rozumienie procesu budowlanego (rozmaicie
pojmowanego w doktrynie i orzecznictwie, nazywanego też czasem
szeroko procesem inwestycyjno-budowlanym15) koresponduje z tymi
poglądami, które ujmują go jako proces obejmujący swoim zakresem
również działania poprzedzające postępowanie w sprawie pozwolenia
na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego16, w tym również te,
które są unormowane w przepisach dotyczących planowania i zagospo-
darowania przestrzennego17. Tak rozumiany w pracy proces budowlany
uregulowany jest w dwóch ustawach ramowych, tj. w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym18 oraz w ustawie – Prawo
budowlane19. Do unormowań tych dwóch ustaw nawiązuję w pracy,
pozostawiając zasadniczo poza zakresem odniesień inne regulacje
ustawowe odnoszące się do procesu budowlanego (w tym zwłaszcza
z zakresu prawa ochrony środowiska, o którym nauka uzyskuje obecnie
status odrębnej dyscypliny).

W analizie dotyczącej reglamentacji administracyjnoprawnej
w zakresie kształtowania prawa zabudowy przez organy administracji

14 D. Sypniewski, Nadzór nad procesem..., s. 346.
15 W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia admi-

nistracyjnoprawne, Toruń 2004, s. 14; Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowla-
nego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2009,
s. 68–71.

16 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 maja 2010 r., IV SA/Wa 494/10, LEX
nr 675352; wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2003 r., SA/Gd 1266/95, LEX nr 27195.

17 Wyrok NSA z dnia 5 marca 2003 r., II SA/Gd 533/00, LEX nr 299443; wyrok
WSA w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2004 r., SA/Rz 2498/02, LEX nr 689021; wyrok
WSA w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2008 r., II SA/Gd 333/08, LEX nr 548705.

18 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647), która w pracy jest określana również jako ustawa
planistyczna.

19 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
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publicznej przedmiotem rozważań nie są również wątki związane
z działaniami podejmowanymi już po ostatecznym ukształtowaniu tego
prawa w drodze pozwolenia na budowę (lub milczenia administracji
w przypadku zgłoszenia robót budowlanych), a związane z problema-
tyką budowy i utrzymania obiektów budowlanych. Nawiązuję do nich
jedynie sporadycznie, zazwyczaj dla pełniejszego zobrazowania zasad-
niczych rozważań pracy. Uwagę poświęcam natomiast podstawowym
kwestiom tzw. samowoli budowlanej w takim zakresie, w jakim dotyczą
realizowania wolności zabudowy sprzecznie z rezultatami wcześniejszej
reglamentacji administracyjnoprawnej tego prawa podmiotowego.

W analizach dotyczących publicznych praw podmiotowych istotną
kwestią jest zagadnienie ich ochrony i chociaż niewątpliwie ochrona
tych praw nadaje im praktyczne znaczenie jako instrumentowi zabez-
pieczającemu sytuację prawną jednostki, to jednak to nie prawne me-
chanizmy ochrony publicznych praw podmiotowych decydują o zna-
czeniu tej konstrukcji. Istnienie praw podmiotowych nie zależy od ich
ochrony, lecz „gwarantowana ochrona prawna zależna jest od istnienia
praw podmiotowych”, przy czym również „kontrola sądowa zależy od
istnienia i dochodzenia praw podmiotowych”20. Publiczne prawa pod-
miotowe są wartością, którą należy chronić i nie tracą takiego statusu
nawet wtedy, gdy w określonym porządku prawnym są negowane lub
nienależycie chronione. Być może nawet wtedy ich znaczenie nabiera
dodatkowego wymiaru, bo pozwala doktrynie wskazywać obszary,
w których ta ochrona jest wymagana lub jej kształt należy zmodyfiko-
wać. Dlatego zagadnienia ochrony wolnościowego prawa zabudowy
celowo nie zostały wyszczególnione w pracy w odrębnym rozdziale,
lecz wplecione w nurt prowadzonych rozważań i sygnalizowane są
w zależności od aktualnie badanych aspektów wolnościowego prawa
zabudowy. Ta metoda analizy wiąże się również zasadniczo z przyjętą
materialnoprawną a nie procesową perspektywą rozważań. Nawiązywa-
nie do wątków procesowych jest jednak potrzebne, gdyż konstrukcja
wolnościowego prawa zabudowy rozważana jest również jako dyrektywa
wykładni przepisów zawierających normy procesowe dotyczące wolno-
ści zabudowy.

20 E. Schmidt-Asmann, Ogólne prawo administracyjne..., s. 272.
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Teoretyczna konstrukcja praw wolnościowych

1. Doktrynalne uzasadnienie praw wolnościowych

Kategoria praw wolnościowych jest przedmiotem odniesień i analiz
w nauce prawa, w tym nauce prawa administracyjnego. O podstawo-
wych wolnościach i prawach człowieka stanowi w polskim porządku
prawnym również ustrojodawca w Konstytucji RP, zapewniając im tym
samym gwarancje na najwyższym szczeblu aktów prawnych obowiązu-
jących w RP.

Wprawdzie w teorii prawa prezentuje się współcześnie uniwersalną
definicję praw wolnościowych, zgodnie z którą „wolności obywatelskie
(tzw. prawa wolnościowe) sprowadzają się do zakazu ingerencji organów
państwa w pewne sfery zachowań obywateli i – zazwyczaj – do obowiąz-
ku stworzenia przez państwo instytucjonalnych zabezpieczeń powstałej
w ten sposób swobody działania obywateli przed naruszeniem jej ze
strony innych”21, to jednak charakter praw wolnościowych czy wolności
jednostek budził na przestrzeni lat kontrowersje.

Warto odnotować, że prowadzone w nauce badania dotyczące ka-
tegorii praw podmiotowych skłaniają naukowców do twierdzeń, że już
w prawie i jurysprudencji antycznej dostrzegalne są w kontekście abs-
trakcyjnego pojęcia praw podmiotowych wstępne elementy późniejszych
teorii tych praw nawiązujące do kategorii „wolności” i „władztwa
prawnego”22. Nie ulega jednak wątpliwości, że podstaw dla teoretycznej
konstrukcji praw wolnościowych należy szukać w poglądach siedemna-
stowiecznej szkoły prawa natury, zakładającej, że człowiek jest istotą

21 S. Wronkowska, Złożone sytuacje prawne – prawo podmiotowe (w:) A. Redelbach,
S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 151.

22 K. Opałek, Prawo podmiotowe, Warszawa 1957, s. 105–109.
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wolną mającą prawo do decydowania o sobie, chociaż już wtedy sygna-
lizowano trudność definiowania wolności jako ogólnie pojętego prawa
podmiotowego.23 Podkreśla się, że już H. Grocjusz w ramach swojej
indywidualistycznej koncepcji praw podmiotowych wyodrębniał
tzw. wolności, tj. prawa, które dają władzę w stosunku do siebie24.
Również w poglądach T. Hobbesa i J. Locke'a pojawiają się pierwsze
próby definiowania prawa podmiotowego jako właściwości przyrodzo-
nej człowiekowi i wynikającej z jego wolności używania swojej własnej
mocy, tzn. własnego życia, według swojej woli i dla zachowania swojej
własnej istoty25. Analizy dokonywane przez historyków i teoretyków
prawa wykazują, że podobne poglądy prezentowali przedstawiciele
polskiego oświecenia: H. Kołłątaj, S. Staszic, H. Stroynowski26 ujmujący
prawo podmiotowe jako będącą darem natury i nieodbieralną wolność
kierowania się własną wolą w tych wszystkich sprawach, w których
prawo nic nie postanawia27. W poglądach związanych z siedemnasto-
wieczną szkołą prawa natury podkreślano, że prawodawca zakreśla je-
dynie naturalne prawa podmiotowe jednostek i w imię starań związa-
nych z zapewnieniem zgodnego społecznego współżycia, ogranicza
w niezbędnym zakresie przyrodzoną wolność człowieka, która dla
prawodawcy jest wartością nienaruszalną. Legitymację władzy do po-
dejmowania takich działań wyjaśniały teorie różnie rozumianej umowy
społecznej: u H. Grocjusza jako umowa z władcą, u B. Spinozy jako akt
wyrzeczenia się praw jednostki na rzecz ogółu, u T. Hobbesa jako
umowa każdego z każdym, a u J. Locke'a jako dwuetapowy akt, w któ-
rym najpierw umawiają się jednostki, powołując społeczeństwo (które
w związku z tym ma wobec tych jednostek charakter pochodny
i wtórny), a następnie zawierana jest umowa tego społeczeństwa
z władzą. Jak podkreśla F. Longchamps, rozwój organizacji państwowej
sprawia, że umowne formy relacji między jednostką a państwem i wy-
nikające z nich dla obu stron roszczenia konkretnego zachowania za-

23 F. Longchamps, Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej na prawa jednostki wobec
władzy, AUW 1962, Prawo X, nr 5, s. 34, s. 12.

24 Obok praw uzasadniających władzę w stosunku do innych ludzi oraz praw, które
sprowadzają się do władztwa nad rzeczami. Zob. H. Olszewski, Historia doktryn politycz-
nych i prawnych, Warszawa 1984, s. 143.

25 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia forma i władza państwa kościelnego i świeckie-
go, Warszawa 1954, s. 257.

26 Poglądy tych autorów omawia K. Opałek, Prawo podmiotowe..., s. 135–144.
27 H. Olszewski, Historia doktryn..., s. 159.
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stąpione zostają formami władczymi a roszczenia jednostek o działania
władz zastępują dotychczasowe roszczenia wynikające z umowy28. Do-
niosła rola szkoły prawa natury przejawia się nie tylko w zdefiniowaniu
praw podmiotowych i przedstawieniu szerokiego ich katalogu (wśród
których akcentowano zwłaszcza własność i różnego rodzaju wolności
– osobistą, słowa, sumienia), lecz także w jej wpływie na zaakceptowanie
tak rozumianych praw podmiotowych w prawie pozytywnym, zwłaszcza
w proklamowanych w XVIII w. deklaracjach praw.

Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z dnia
26 sierpnia 1789 r. stanowiła, że wykonanie praw naturalnych każdego
człowieka nie ma innych granic, jak te, które zapewniają innym człon-
kom społeczeństwa korzystanie z tych samych praw – „wolność polega
na możności czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu; w ten
sposób wykonywanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma in-
nych granic niż te, które zapewniają korzystanie z takich samych praw
innym członkom społeczeństwa; granice te może określać tylko usta-
wa”29. J. Rivero podkreśla, że ideologia z 1789 r. zawierała w zarodku
przezwyciężenie ograniczenia czysto formalnego władzy administracyj-
nej, jakim mogłoby być jej podporządkowanie wyłącznie ustawie, tj.
jedynie normie ustanowionej w określonej formie przez określoną
władzę, a nie ogółowi norm, które bez względu na swe źródło składają
się na prawo pozytywne. To formalne ograniczenie przezwyciężała
właśnie potwierdzeniem praw człowieka i deklaracją ich zasadniczej
wyższości oraz prymatem wolności nad wszystkimi innymi wartościami,
nawet poza samym poszanowaniem prawa. Dopiero to ograniczenie
miało wyłączyć panowanie samowoli prawodawcy30.

Prawa podmiotowe wyodrębniano w Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela obok zasad ogólnych dotyczących organizacji państwa
i – co już w tym miejscu wymaga zaakcentowania w związku z przed-
miotem pracy, jakim jest wolność zabudowy oparta na prawie własności
– „wywodzono je z poglądów Montesquieu i Rousseau. Zgodnie z gło-
szoną przez nich doktryną prawnonaturalną, za przyrodzone prawa
człowieka uznano: równość, wolność, własność i bezpieczeństwo. (...)

28 F. Longchamps (w:) Poglądy nauki niemieckiej i austriackiej na publiczne prawa
podmiotowe, ZN UW 1960, Prawo V, nr 21, s. 62.

29 W. Skrzydło (wstęp i tłumaczenie), Konstytucja Francji, Warszawa 2000, s. 64.
30 J. Rivero, Administracja a prawo (w:) Administracja Republiki Francuskiej,

Wrocław 1984, s. 52.
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Wolność utożsamiano zarówno z wolnością i nietykalnością osobistą,
jak i szeregiem praw osobistych, do których zaliczono wolność: sumie-
nia, działalności gospodarczej, słowa, myśli, druku itp. Własność stano-
wiła prawo święte i nienaruszalne, z wyjątkiem zdarzeń wynikających
z potrzeb powszechnych, ale pod warunkiem pełnego odszkodowania.
Była ona ściśle powiązana z ogólnie pojmowaną wolnością, pod którą
rozumiano «czynienie tego wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu»”31.

Wolność nie tylko wiązano z własnością, lecz wręcz własność ujmo-
wano w kategoriach wolności.

Należy jednak od razu podkreślić, że ta sama Deklaracja stanowiła
w art. 17, że można być pozbawionym własności, jeśli wymaga tego
konieczność publiczna (nécessité publique) pod warunkiem słusznego
i uprzedniego wynagrodzenia. W doktrynie podkreśla się w związku
z tym, że już w płaszczyźnie ideologicznej Deklaracji przeciwstawiono
dwie koncepcje własności: absolutnego charakteru prawa własności
i jego funkcji społecznej, co w wyniku dalszej ewolucji poglądów dopro-
wadziło obecnie do stanowiska, że własność „z całego kompleksu praw
nad rzeczą staje się zbiorem tylko pewnych części i z nieograniczonego,
wyłącznego i nienaruszalnego władztwa nad rzeczą, staje się naruszal-
nym i ograniczonym władztwem nad rzeczą”32. Nie można nie odnoto-
wać faktu, że również ustawodawstwo polskiego Sejmu Wielkiego na-
kazywało poszanowanie przyrodzonych i zabezpieczonych ustawami
Rzeczypospolitej praw wolności i własności osobistej obywateli, traktu-
jąc za sprzeczną z prawem każdą decyzję naruszającą konstytucję pań-
stwa, wolność osoby, słowa, druku czy prawo własności33.

W okresie dziewiętnastowiecznego pozytywizmu prawniczego
sfera wolności jednostki – rozpatrywana dotychczas w kontekście
przyrodzonego prawa podmiotowego, której zabezpieczenie należało
do państwa – została zrelatywizowana do systemu norm stanowionych.
Źródłem wolności stało się prawo stanowione, a oparte na niej prawa
podmiotowe przestały pełnić funkcję pojęć fundamentalnych, w oparciu
o które budowano system prawny, i stały się kategorią teoretyczną ko-
mentowaną na gruncie poszczególnych gałęzi prawa, zwłaszcza w prawie
cywilnym. W doktrynie dokonano podziału prawa na prawo przedmio-

31 T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006, s. 140.
32 J. Boć, A. Błaś, Idea własności a majątek publiczny (w:) Prawo administracyjne,

red. J. Boć, Wrocław 2004, s. 288–289.
33 D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1997, s. 46–48.
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towe i prawo podmiotowe, traktując prawo podmiotowe jako kategorię
zewnętrzną, oderwaną od właściwego prawa przedmiotowego, wywie-
rającą jedynie na to prawo silniejszy bądź słabszy wpływ34. Jak wynika
z badań F. Longchampsa, w nauce dziewiętnastowiecznej w nawiązaniu
do tradycji konstytucjonalizmu i idei leżących u podstaw osiemnasto-
wiecznych deklaracji praw, ujmowano prawa wolnościowe jako prawa
podmiotowe jednostki wobec państwa35, z drugiej strony odmawiano
im tej szczególnej kwalifikacji prawnej, widząc w nich przejaw naturalnej
swobody działania jednostki i ustanowiony w prawie przedmiotowym
pewnego rodzaju zakaz pod adresem władzy państwowej36. G. Jellinek,
mimo że kwalifikował wolności obywatelskie właśnie jako tzw. stan
negatywny obejmujący żądania obywateli wstrzymania się państwa od
pewnych działań, zaliczył jednak prawa wolnościowe do publicznych
praw podmiotowych i określił je jako roszczenia jednostki o uznanie
odpowiedniego stanu swobody37.

Jedną z teorii sformułowanych w XIX w. odnoszących się do praw
podmiotowych była – obok teorii woli i teorii interesu – teoria zakresu
wolności. Badania, jakie prowadził w tym zakresie K. Opałek, doprowa-
dziły tego autora do konkluzji, że teoria zakresu wolności w swojej
najstarszej postaci utożsamiała prawo podmiotowe ze sferą wolności
jednostkowej pozostawionej poza zakresem pozytywnej regulacji
prawnej. Przyjmowano, że to, na co prawo pozwala, tego ani nie naka-
zuje, ani nie broni i w tym przypadku nie działa w jakikolwiek sposób38.
Przyzwolenie nie jest działaniem prawa, a zachowania mieszczące się
w granicach tego przyzwolenia to, równoznaczne ze sferą wolności,
prawa podmiotowe. Późniejsza wersja teorii zakresu wolności charak-
teryzowała prawo podmiotowe jako pewien zakres wolności jednostki,
który jest chroniony przez obowiązki negatywne innych podmiotów.
Prawo rozumiano jako ograniczenie wolności każdego tak, aby mogła
współistnieć z wolnością każdego, o ile ona jest możliwa na podstawie
powszechnej reguły39. W późniejszej wersji teorii zakresu wolności

34 K. Opałek, Prawo podmiotowe..., s. 150.
35 F. Longchamps, Poglądy nauki niemieckiej i austriackiej..., s. 51.
36 Ibidem, s. 52.
37 G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Freiburg 1892, s. 89–100.
38 To stanowisko S. Puffendorffa przytacza K. Opałek, Prawo podmiotowe..., s. 38.
39 Poglądy na prawo podmiotowe E. Kanta, a także zbliżone do nich poglądy

G. Hegla i J. Fichtego omawia K. Opałek, Prawo podmiotowe..., s. 39.
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w definicji prawa podmiotowego zwracano uwagę na granice tego
prawa, nadając jej charakter definicji negatywnej, wskazującej na zasięg
prawa podmiotowego danej jednostki. Zwolennikiem prawa podmio-
towego ujmowanego w ten sposób był J. Lande40.

Wpływy teorii zakresu wolności ujawniły się w przyszłości w kon-
cepcji publicznych praw podmiotowych, dając uzasadnienie dla
tzw. praw wolnościowych jednostki. W datujących się od pierwszej
połowy XIX w. konstytucjach przyjmowanych w europejskich porząd-
kach prawnych (kraje niemieckie, Austria) oraz orzecznictwie (Francja)
zaczęto wyróżniać grupy praw politycznych, wolnościowych lub pod-
stawowych i określać tym samym relacje jednostek wobec państwa
niemieszczące się już w konstrukcjach prawa prywatnego41. Ugrunto-
wywanie się koncepcji publicznych praw podmiotowych było niewątp-
liwie związane z rozwijającą się doktryną państwa prawnego i opartymi
na niej poglądami o znaczeniu zasad konstytucjonalizmu i hierarchicz-
ności aktów prawnych, o państwie jako o osobie prawnej, o dwustronnie
obowiązującym charakterze norm prawnych, wiążących nie tylko
obywateli, ale również aparat administracyjny, o potrzebie powołania
do życia niezależnego od władz administracyjnych sądownictwa admi-
nistracyjnego stanowiącego przejaw zewnętrznej kontroli administracji.
Akceptacja praw i wolności obywatelskich charakteryzuje również eu-
ropejskie porządki prawne w okresie po II wojnie światowej42.

Powyższe krótkie spojrzenie na różne rozumienie wolności rozpa-
trywanej w kontekście praw podmiotowych uwypukla złożoność zagad-
nienia i jego uwarunkowania aksjologiczne.

Widoczna jest historyczna tendencja do wiązania praw wolnościo-
wych z prawami człowieka, niezależnie od tego, czy źródeł i uzasadnie-
nia tej wartości poszukuje się w systemach religijnych, czy wyprowadza
z natury ludzkiej istoty. We współczesnych opracowaniach dotyczących

40 Pogląd taki prezentuje J. Lande w recenzji pracy C. Znamierowskiego, Podstawowe
pojęcia teorii prawa. Układ prawny i norma prawna, Poznań 1924, CPiE 1925, z. XXIII,
s. 25.

41 F. Longchamps, Poglądy nauki niemieckiej i austriackiej..., s. 38–39; F. Long-
champs, Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej..., s. 54–67.

42 F. Longchamps, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Za-
chodzie Europy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 130–135; W.M. Góralski (w:)
Teorie interpretacji praw zasadniczych w nauce i praktyce konstytucyjnej RFN, PiP 1977,
z. 5, s. 63–72; N. Questiaux, Kontrola administracji (w:) Administracja Republiki Francu-
skiej, Wrocław 1984, s. 265–267.
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polskich regulacji konstytucyjnych akcentuje się silny związek wolności
z uznaniem przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która
stanowi jej konstytucyjnie uznane źródło i podkreśla, że w związku
z tym konsekwentnie należy odrzucić absolutny wymiar wolności i praw
człowieka – „Godność jest bowiem mocno osadzona w nurcie myśli
chrześcijańskiej, a ta postrzega wolność w innym ujęciu. Podkreśla
bowiem jej indywidualny wymiar, zawsze jednak w kontekście życia
społecznego”43. Warto zatem odnotować przed przystąpieniem w dalszej
części pracy do analizy wolnościowego prawa zabudowy opartego na
prawie własności, że w doktrynie chrześcijańskiej akcentuje się silne
związki między wolnością i własnością, a własność traktowana jest tu
jako niezbywalne prawo właściwe osobie ludzkiej do posiadania tego,
co konieczne do rozwoju własnej osoby i rodziny44, przy czym „własność
prywatna lub pewne dysponowanie dobrami zewnętrznymi dają każde-
mu przestrzeń koniecznie potrzebną dla autonomii osobistej i rodzinnej,
i należy je uważać za poszerzenie niejako wolności ludzkiej... Własność
prywatna ma z natury swojej charakter społeczny, oparty na prawie
powszechnego przeznaczenia dóbr”45. Akcentuje się również, że „dobra
tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. Prawo do
własności prywatnej jest słuszne i konieczne, ale tej zasady nie niweczy.
Ciąży bowiem na własności „hipoteka społeczna” czyli uznaje się jako
jej wewnętrzną właściwość funkcję społeczną, mającą swoją podstawę
i uzasadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr”46.

Należy również odnotować krytyczne stanowisko wobec traktowa-
nia wolności obywatelskich jako praw podmiotowych jednostek. Zda-
niem B. Wasiutyńskiego prawa wolnościowe dotyczą dziedzin, w któ-
rych między państwem a obywatelem nie ma skonkretyzowanego sto-
sunku prawnego. Brak zatem normatywnego obowiązku administracji
do określonego zachowania wyklucza roszczenia obywateli i, co za tym
idzie, możliwość powołania się na publiczne prawa podmiotowe47.

43 A. Łabno, Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji
III RP (w:) B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP,
Warszawa 2002, s. 694.

44 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana
Pawła II, Kraków 2006, s. 628–629.

45 Ibidem, s. 661.
46 Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo Rei Socialis (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana

Pawła II, Kraków 2006, s. 496.
47 B. Wasiutyński, Prawo administracyjne, Warszawa 1936, s. 24–25.
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Obecnie, jak się wydaje, powszechne jest stanowisko akceptujące
nie tylko istnienie praw wolnościowych jako praw podmiotowych jed-
nostki, ale również ich specyficzny charakter jako praw o treści nega-
tywnej, w ślad za stanowiskiem, które reprezentował S. Kasznica48,
określającym prawa wolnościowe mianem praw publicznych o treści
negatywnej, z których wynika dla jednostki roszczenie, aby państwo
nie wdzierało się w sferę przysługującej jej wolności. Według K. Woj-
tyczka prawa wolnościowe odnoszą się do pojęcia wolności, która może
być rozumiana bądź jako kategoria prawna, bądź jako sytuacja faktycz-
na. Faktyczna wolność wypływa z istoty ludzkiej natury i oznacza
możliwość kształtowania swojego zachowania zgodnie z dokonanym
przez siebie wyborem, bez przeszkód zewnętrznych, takich jak
np. przymus lub inne formy ingerencji ze strony osób trzecich. Wolność
prawna jest kwalifikacją prawną danego zachowania, które nie jest ani
zakazane, ani nakazane, tzn. jest prawnie indyferentne. Gdy prawodawca
zakazuje ingerencji ze strony państwa oraz innych podmiotów w daną
sferę zachowań prawnie indyferentnych, można mówić o wolności
prawnie chronionej. Prawa wolnościowe są to zatem prawa, których
podstawowym elementem jest wolność prawnie chroniona, a normy
prawne wyznaczające wolności prawnie chronione stanowią środek
ochrony faktycznej wolności jednostki49. Nawet w podręcznikowych
ujęciach zagadnienia wolności prawnie chronione ujmowane są jako
jedna z dwóch – obok tzw. praw-upoważnień – szczegółowych kategorii
analitycznych uprawnień podmiotów do własnych zachowań i określane
jako sytuacje, które polegają na możności podejmowania zachowań
o charakterze czynów. Wskazuje się, że „wolności prawnie chronione
nie wiążą się bezpośrednio z obowiązkami określonych osób do czyn-
nego zachowania (do działania), a zakładają tylko, że uprawnienia tych
podmiotów do działania nie będą spotykały się z naruszeniem ze strony
innych podmiotów, a zwłaszcza organów państwa. (...) Mówimy więc
o korelacji wolności prawnie chronionej i zakazu ingerencji w sferę
objętą wolnością”50.

48 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań
1946, s. 126.

49 Tak prawa wolnościowe definiuje K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej
w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 24–25.

50 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 76.
Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego akcentuje się, że wolność jednostki można
określić jako możliwość (niezależność, swobodę) podejmowania przez człowieka decyzji
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Akceptowana w Konstytucji RP i nawiązująca do osiągnięć
osiemnastowiecznej myśli o państwie i prawie koncepcja wolności
jednostek, którą tworzą przesłanki uwzględniające dwoistość natury
człowieka jako istoty autonomicznej i będącej jednocześnie bytem
społecznym, tj.: wolność wyboru (decydowania), nieszkodzenie innym
w toku realizacji własnych decyzji (ponieważ zgodnie z zasadą równości,
wszystkim przysługuje ten sam zakres wolności) oraz ograniczoność
władzy państwowej nad jednostką51 korespondują z koncepcją publicz-
nych praw podmiotowych.

2. Konstytucyjna regulacja praw wolnościowych

Konstytucja jest podstawą prawną porządku w państwie i ma naj-
wyższą moc wiążącą dla wszystkich podmiotów władzy państwowej.
Można przyjąć – w ślad za poglądami prezentowanymi w literaturze
niemieckiej – że konstytucja wiąże całą władzę państwową (we
wszystkich jej postaciach i opiniach) i w tym sensie nie ma już żadnej
przestrzeni nieuregulowanej przez prawo, jak było to niegdyś,
np. w przypadku szczególnych stosunków władczych, aktów władzy
nie opierających się na prawie, aktów łaski52.

Polska Konstytucja podkreśla w art. 8, że jest ona najwyższym
prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającym – w myśl preambuły
Konstytucji – prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu
m.in. wolności i sprawiedliwości, a także stanowi, że Rzeczpospolita
Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1), demokra-
tycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej (art. 2), zapewnia wolności i prawa człowieka i obywa-
tela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju (art. 5), a organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa (art. 7) i obowiązane są do równego traktowania

zgodnie z własną wolą – zob. uchwała SN z dnia 13 marca 1990 r., V KZP 33/89, OSNKW
1990, nr 7–12, poz. 23.

51 L. Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna (w:)
Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997,
s. 53.

52 H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, Wrocław
2003, s. 33.
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wszystkich obywateli (art. 32). Warto odnotować słuszne stanowisko
L. Garlickiego – zwłaszcza z perspektywy dokonywanej w dalszej części
pracy analizy wolności zabudowy wywodzonej z konstytucyjnej regulacji
prawa własności – że każdy przepis konstytucyjny wyrażający konkretne
prawo lub wolność powinien być rozumiany jednocześnie jako wyraża-
jący prawo podmiotowe jednostki oraz wytyczna działania dla całego
systemu władz publicznych wyrażająca wartość, której realizowanie
jest obowiązkiem tych władz53. Skoro zatem unormowania dotyczące
prawa własności zawarto w rozdziale I i II Konstytucji, to należy przyjąć,
że prawo to należy traktować w kontekście zasady ustroju, jak i jako
prawo podmiotowe „o dominującej cesze wolności majątkowej, sytu-
owanym wśród wolności i praw ekonomicznych”54.

W doktrynie prawa konstytucyjnego zwraca się uwagę, że Konsty-
tucja w rozdziale II wyodrębnia i rozróżnia wolności oraz prawa czło-
wieka i obywatela, co jednak nie musi oznaczać, że we wszystkich na-
ukach prawa – tak jak to jest uzasadnione w nauce prawa konstytucyj-
nego – konieczne jest wprowadzanie takiej wyrazistej dystynkcji55.
Wypada zgodzić się z tym stanowiskiem zastrzegając, że z punktu wi-
dzenia prawa administracyjnego zasadniczą uwagę można koncentrować
na konstrukcyjnym odróżnianiu „wolności” od „praw”, gdzie o wolności
można mówić przede wszystkim wtedy, gdy władza publiczna ma
obowiązek powstrzymania się od ingerencji, a o prawie wówczas, gdy
na władzy publicznej ciąży obowiązek podjęcia działań na rzecz
uprawnionego56. Prawo w odróżnieniu od wolności rozumiane bywa
też jako wzorzec możliwego postępowania57. O ile w istocie zrozumiała
jest potrzeba terminologicznego rozróżnienia wolności od praw na
gruncie prawa konstytucyjnego w związku z wyraźnym odróżnianiem
tych kategorii terminologicznych przez samą Konstytucję, o tyle na
gruncie prawa administracyjnego nie ma przeszkód dla zamiennego
używania i traktowania jako synonimicznych określeń „wolność”
i „prawo wolnościowe”, gdy uwzględni się zgodne z intuicjami prawa

53 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 109.
54 J. Ciapała, Konstytucyjna regulacja praw podmiotowych. Podstawowe konsekwencje

dla ustawodawcy (w:) Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór stu-
diów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin 2006, s. 30.

55 Ibidem, s. 27.
56 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., s. 89.
57 J. Ciapała, Konstytucyjna regulacja praw podmiotowych. Podstawowe konsekwencje

dla ustawodawcy (w:) Prawa podmiotowe..., s. 33.
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administracyjnego założenie, że kategoriami charakteryzującymi jego
podmioty są z jednej strony prawa i obowiązki państwa (innych
wspólnot publicznoprawnych) i adresatów działań administracji,
a z drugiej strony kompetencje organów administracji publicznej.

Indywidualistyczny i związany z prawnonaturalnym pojmowaniem
praw człowieka i obywatela charakter praw wolnościowych deklaruje
Konstytucja w art. 30 stanowiącym, że „przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywa-
tela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych”. Wskazanie przez ustrojodawcę na godność
człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela prowadzi
do zasadnej konkluzji, do której dochodzi P. Tuleja, że sama Konstytucja
wymusza zweryfikowanie stanowiska, w myśl którego źródłem praw
podmiotowych jest wyłącznie prawo przedmiotowe58.

Z kolei ochronę praw wolnościowych – obok wyraźnej regulacji
art. 31 Konstytucji – wyprowadza się z konstrukcji demokratycznego
państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP)59 nakazującej takie rozumie-
nie i interpretowanie prawa, które nie ogranicza zakresu praw i wolności
obywatelskich. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, „w sytuacjach
wątpliwych – zgodnie z tradycjami europejskiej kultury prawnej – na-
leży stosować wykładnię korzystniejszą dla zobowiązanego (favor debi-
toris). Tylko taka wykładnia może – w okresie przemian – służyć budo-

58 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności, Kraków
2003, s. 123–124.

59 Jak przyjęto w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „klauzula demokra-
tycznego państwa prawnego stanowi swego rodzaju zbiorcze wyrażenie szeregu reguł
i zasad, które wprawdzie nie zostały expressis verbis ujęte w pisanym tekście Konstytucji,
ale w sposób immanentny wynikają z aksjologii oraz z istoty demokratycznego państwa
prawnego. Owe reguły i zasady miały najróżniejszy charakter, odnosząc się zarówno do
prawa materialnego (przypomnijmy, że za konieczny element demokratycznego państwa
prawnego uznano istnienie niektórych praw jednostki, jak prawo do życia, prawo do
prywatności, a przede wszystkim – prawo do sądu), jak i do tzw. zasad przyzwoitej legi-
slacji (np. zakaz stanowienia przepisów z mocą wsteczną, nakaz zachowania „odpowied-
niej” vacatio legis, nakaz poszanowania praw słusznie nabytych), a ogólną podstawą było
uznanie, że demokratyczne państwo prawne wymaga poszanowania zasady zaufania
obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. To ostatnie wymaganie (nawią-
zujące do konstrukcji prawa administracyjnego, a zwłaszcza do niemieckiej koncepcji
Vertrauensschutz), powiązane z zasadą proporcjonalności (zakazem nadmiernej ingeren-
cji) stworzyło ogólne podstawy dla wyznaczenia kształtu i konsekwencji klauzuli demo-
kratycznego państwa prawnego” – wyrok TK z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97, OTK
1997, nr 5–6, poz. 64.
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