
ISBN 978-3-88838-542-1
www.ARL-net.de

Planung in Deutschland und Polen
aus kommunaler Perspektive

Planowanie w Polsce i w Niemczech   
z perspektywy gminy

PLANUNGSBEGRIFFE IN EUROPA
POJĘCIA PLANISTYCZNE W EUROPIE



 



I

Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive
Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy

SV_Planung-in-D-PL_Innen-D(SI-IV)NEU.indd   1 11.01.2012   14:48:11



II

Redaktionsschluss: 31. Oktober 2011 / Zamknięcie redakcji: 31. października 2011
ISBN: 978-3-88838-542-1

ISSN 1439-622X
Verlag der ARL / Wydawnictwo własne ARL • Hannover 2012

© Akademie für Raumforschung und Landesplanung
Druck / Druk: poppdruck, 30851 Langenhagen

Bestellung / Zamówienie: 
www.ARL-net.de (Rubrik „Publikationen“) / www.ARL-net.de (Rubryka „Publikacje“)

Zitierempfehlung / Zalecane cytowanie:
Ebert, Sebastian; Tölle, Alexander; Wdowicka, Magdalena (2012): 

Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive. Planungsbegriffe in Europa, ARL/UAM. Hannover, Posen /
Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy. Pojęcia planistyczne w Europie, ARL/UAM. Hanower, Poznań.

URN: http:// nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

Verlagsanschrift / Adres wydawnictwa:
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL®)

Leibniz-Forum für Raumwissenschaften
Hohenzollernstraße 11, 30161 Hannover, Deutschland / Niemcy

Tel. (+49-5 11) 3 48 42-0, Fax (+49-5 11) 3 48 42-41
E-Mail: ARL@ARL-net.de

Internet: www.ARL-net.de

Gefördert durch das Bundesprogramm Transnationale Zusammenarbeit 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung /

Opracowanie dofinansowane ze środków federalnego programu współpracy międzynarodowej
Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast, Niemcy

SV_Planung-in-D-PL_Innen-D(SI-IV)NEU.indd   2 11.01.2012   14:48:11



III

Hannover - Poznań 2012

Planung in Deutschland und Polen
aus kommunaler Perspektive

Planowanie w Polsce i w Niemczech   
z perspektywy gminy

PLANUNGSBEGRIFFE IN EUROPA
POJĘCIA PLANISTYCZNE W EUROPIE

Instytut Geografii

Społeczno-Ekonomicznej

i Gospodarki Przestrzennej

SV_Planung-in-D-PL_Innen-D(SI-IV)NEU.indd   3 11.01.2012   14:48:11



IV

Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy
Pojęcia planistyczne w Europie

URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

Bearbeitung / Opracowanie

Projektleitung / Zarządzanie projektem:

Evelyn Gustedt
Dr.-Ing., Leiterin des Referats Räumliche Planung, raumbezogene Politik in der Geschäftsstelle der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Hannover / 
Dr.-Ing., kierownik referatu planowania przestrzennego, polityki przestrzennej w siedzibie Akademii 
Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego (ARL), Hanower, Niemcy
(E-Mail: Gustedt@ARL-net.de)

Autoren / Autorzy:

Sebastian Ebert
Dipl.-Ing., Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Geschäftsstelle der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL), Hannover / 
Dipl.-Ing., pracownik naukowy w siedzibie Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego 
(ARL), Hanower, Niemcy

Alexander Tölle
Dr., Assistenzprofessor im Institut für sozioökonomische Geographie und Raumwirtschaft der Adam-
Mickiewicz-Universität zu Posen, Polen / 
dr, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magdalena Wdowicka
Dr., Assistenzprofessorin im Institut für sozioökonomische Geographie und Raumwirtschaft der Adam-
Mickiewicz-Universität zu Posen, Polen / 
dr, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Übersetzung des deutschen Originaltextes / Tłumaczenie tekstu niemieckiego oryginału: 

AP Partner Arkadiusz Paszek, Posen/Poznań

Redaktion, Lektorat / Redakcja, lektorat: 

Sebastian Ebert, Maria Hein, Magdalena Wdowicka

Kartenerstellung / opracowanie map: 

René Falkner

Grafik, Satz und Layout / Skład tekstu i opracowanie graficzne: 

Katharina Bornschein, Kathrin Kube, Gabriela Rojahn, Oliver Rose, Lina Trautmann

Projektkoordination / Koordynacja projektu: 

Sebastian Ebert 
mit Unterstützung von / przy współpracy z:
Alexander Tölle

Bearbeitung / Opracowanie

SV_Planung-in-D-PL_Innen-D(SI-IV)NEU.indd   4 23.12.2011   09:31:22



V

Inhalt

Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive
Planungsbegriffe in Europa
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

Inhaltsübersicht  zum deutschen und polnischen Teil / 
Zarys treści niemieckojęzycznej i polskojęzycznej części

Inhalt  VI 

1 Einleitung 1

2 Hintergrund – Planungsverständnis, aktuelle Themen, Gesetzgebung  
 in Polen und Deutschland  3

3 Aufbau der Planungssysteme und Zuständigkeiten 11

4 Instrumente, Planinhalte und Verfahren 16

5 Tabellarische Zusammenfassung 28

6 Glossar Polen – wesentliche Planungsbegriffe aus kommunaler Perspektive 30

7 Glossar Deutschland – wesentliche Planungsbegriffe aus kommunaler Perspektive 40

8 Weiterführende Literatur und Rechtsquellen 55

9 Expertenpanel im Bearbeitungsverfahren der Broschüre 57

10 Karten zum deutsch-polnischen Grenzraum

 Mapy obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej 58 

Spis treści 63

1 Wprowadzenie 64

2 Kontekst – podejście w planowaniu, aktualne tematy, ustawodawstwo  
 w Polsce i w Niemczech 66

3 Struktura systemów planowania i kompetencji 74

4 Instrumenty, zawartość planów i procedury 79

5 Tabelaryczne podsumowanie 91

6 Glosariusz Polska – istotne pojęcia planistyczne z perspektywy gminy 93

7 Glosariusz Niemcy – istotne pojęcia planistyczne z perspektywy gminy 102

8 Polecana bibliografia i źródła prawne 117

9 Panel ekspertów w ramach opracowywania broszury 119

SV_Planung-in-D-PL_Inhalt-D(SV-SVI)NEU.indd   5 11.01.2012   13:44:01



VI

Spis treści

Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy
Pojęcia planistyczne w Europie

URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

Inhalt

1 Einleitung  1

2 Hintergrund – Planungsverständnis, aktuelle Themen, Gesetzgebung  
 in Polen und Deutschland 3
2.1 Schlüsselbegriffe: Raumwirtschaft und Raumplanung 3
2.2 Kompetenz- und Aufgabenverteilung 3
2.3 Planungsansatz 4
2.4 Beteiligung 6
2.5 Aktuelle Themen 6
2.6 Verhältnis von Planung und Vorhabengenehmigung 7
2.7 Förderung der Stadtentwicklung 8
2.8 Entwicklungen und Tendenzen in der nationalen Gesetzgebung 8

3 Aufbau der Planungssysteme und Zuständigkeiten 11
3.1	 Übersicht 11
3.2	 Polen 12
3.2.1 Gesamtstaatliche Ebene 12
3.2.2 Zuständigkeitsbereiche der Wojewodschaften 12
3.2.3 Kommunale Ebene 13
3.3	 Deutschland 13
3.3.1 Gesamtstaatliche Ebene 13
3.3.2 Zuständigkeitsbereiche der Bundesländer 13
3.3.3 Kommunale Ebene 15

4 Instrumente, Planinhalte und Verfahren 16
4.1	 Übersicht 16
4.2	 Polen 18
4.2.1 Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft 18
4.2.2 Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung
 (Raumbewirtschaftungsstudie) sowie Örtlicher Raumbewirtschaftungsplan 19
4.3	 Deutschland 21
4.3.1 Raumordnungsplan und Regionalpläne der Bundesländer 21
4.3.2 Kommunale Bauleitpläne: Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 23
4.3.3 Informelle freiwillige Planung 26
4.3.4 Besonderes Städtebaurecht 27

5 Tabellarische Zusammenfassung 28

6 Glossar Polen – wesentliche Planungsbegriffe aus kommunaler Perspektive 30

7 Glossar Deutschland – wesentliche Planungsbegriffe aus kommunaler Perspektive 40

8 Weiterführende Literatur und Rechtsquellen 55
8.1 Polen 55
8.2 Deutschland 55

9 Expertenpanel im Bearbeitungsverfahren der Broschüre 57

10  Karten zum deutsch-polnischen Grenzraum 58

SV_Planung-in-D-PL_Inhalt-D(SV-SVI)NEU.indd   6 11.01.2012   13:44:02



1

1   Einleitung

Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive
Planungsbegriffe in Europa
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

1 Einleitung

Seit mehreren Jahren arbeiten Akteure der räum-
lichen Planung mit deutscher und polnischer 
Herkunft auf unterschiedlichen Ebenen und in 
vielfältigen Konstellationen zusammen. Ziel die-
ser zweisprachigen Broschüre ist es, insbesondere 
auf der kommunalen Ebene – sowohl in der Bun-
desrepublik Deutschland als auch in der Republik 
Polen – zu einem besseren Planungsverständnis 
über das jeweils andere Land beizutragen. Im 
deutsch-polnischen Grenzraum soll damit eine 
abgestimmte räumliche Entwicklung positiv be-
fördert werden und für Probleme einfacher eine 
gemeinsame Lösung gefunden werden. 

Die Broschüre wurde mit einem deutsch-
sprachigen und einem polnischsprachigen Teil 
konzipiert. Beide Teile sind inhaltlich identisch. 
In Kapitel 2 werden Hintergrundinformationen 
zum Planungsverständnis, zu aktuellen Themen 
und zur Gesetzgebung in Deutschland und Po-
len gegeben. Auf dieser Grundlage werden in 
Kapitel 3 der Aufbau der Planungssysteme und 
die Zuständigkeiten sowie in Kapitel 4 die Ins-
trumente, Planinhalte und Verfahren erläutert. 
Dabei werden wesentliche Aspekte zunächst in 
einer vergleichenden Übersicht für Polen und 
Deutschland dargestellt und anschließend für das 
jeweilige Land vertieft. Die inhaltliche Vertiefung 
erfolgt aus kommunaler Perspektive. Kapitel 5 
dient der Zusammenfassung der Grundzüge der 
Planung beider Länder in tabellarischer Form. 

Während die Kapitel 2 bis 5 darauf abzielen, 
die Planung in Deutschland und Polen in ihren 
jeweiligen Zusammenhängen, aber auch in Ge-
genüberstellung beider Länder zu beschreiben, 
liegt der Zweck der als Glossar angelegten Kapitel 
6 und 7 in der Definition einzelner Planungsbe-
griffe in alphabetischer Reihenfolge. Ausgewählt 
wurden jeweils für Polen (Kapitel 6) und Deutsch-
land (Kapitel 7) wesentliche Planungsbegriffe aus 
kommunaler Perspektive, wobei die Definitionen 
teilweise zusätzliche Informationen im Vergleich 
zu den vorherigen Kapiteln liefern. Außerdem 
erleichtern Querverweise auf → andere Begriffe 
des jeweils nationalen Glossars das Herstellen von 
inhaltlichen Bezügen. Die Darstellungsweise der 
Kapitel 6 und 7 unterscheidet sich in einem Punkt: 
A) Im deutschen Teil ist das Glossar Deutschland 
selbstverständlich nach dem deutschen Alphabet 

gegliedert und enthält keine Übersetzungen. Das 
Glossar Polen listet zunächst alle Begriffe nach 
dem polnischen Original und Alphabet auf. Da-
durch wird es möglich, einen fremdsprachigen 
Begriff zu suchen. Jeder Begriff ist anschließend 
übersetzt und für deutschsprachige Leser erläu-
tert. B) Im polnischsprachigen Teil ist demzufolge 
die Darstellungsweise genau umgekehrt. Hier ist 
das Glossar Polen nach dem polnischen Alphabet 
gegliedert, jedoch wird auf jegliche Übersetzun-
gen verzichtet. Das Glossar Deutschland listet 
nun alle Begriffe nach dem deutschen Original 
und Alphabet auf; jeder Begriff ist übersetzt und 
für polnischsprachige Leser erklärt. 

Abgerundet werden die Informationen durch 
vier Karten zum deutsch-polnischen Grenzraum 
(Kapitel 10). Die zweisprachigen Karten im Mittel-
teil der Broschüre bilden den Übergang zwischen 
den Texten des deutschen und des polnischen 
Teils. 

Die  fachinhaltliche Verantwortung für die 
Broschüre liegt bei den Autoren der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (ARL), 
Deutschland, und des Instituts für Sozioökonomi-
sche Geographie und Raumwirtschaft der Adam-
Mickiewicz-Universität zu Posen, Polen.

Der methodische Ansatz der Broschüre, das 
System und weitere Charakteristika der deutschen 
Raumplanung bzw. der polnischen Raumbewirt-
schaftung in ihren Grundzügen in enger Verbin-
dung zueinander darzustellen, erforderte eine 
intensive Abstimmung nicht nur zwischen den 
Autoren. Von großer Bedeutung für die Wahl des 
thematischen Fokus und die inhaltliche Struktur 
war die Diskussion mit deutschen und polnischen 
Fachexperten, die in Kapitel 9 namentlich auf-
geführt sind. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt für ihr Engagement während eines Work-
shops und bei der Begutachtung von Textentwür-
fen für diese Broschüre. 

Zur Übersetzung ist anzumerken, dass in vielen 
wissenschaftlichen wie praxisorientierten Betrach-
tungen zu den nationalen Planungssystemen in 
Europa ein Dilemma zwischen einer möglichst 
wörtlichen Übersetzung von Fachtermini einer-
seits und andererseits einer Verwendung von im 
Planungssystem der Zielsprache gebräuchlichen 
äquivalenten Begriffen (oder auch von Begriff-
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lichkeiten aus EU-Dokumenten) festgestellt wird. 
Auch in der vorliegenden Broschüre war dieses 
Dilemma nicht abschließend und in idealer Form 
zu lösen. Zudem sind in der deutschen Sprache 
weit mehr Fachbegriffe als in Polen definiert oder 
etabliert. Die jeweils gewählten Begriffsüberset-
zungen resultieren daher nicht aus einer vermeint-
lich einfachen Übertragbarkeit. Vielmehr sind die 
Übersetzungen einheitlich dem Ziel verpflichtet, 
gerade die relevanten Unterschiede zwischen bei-
den Planungssystemen, die zu einem praktischen 
Verständnis des Grundansatzes und der Struktur 
des jeweils anderen Planungssystems wichtig 
sind, herauszustellen. Aus diesen vielschichtigen 
Gründen wird der Leser gebeten, seine volle 
Aufmerksamkeit auf den Kontext der Darstellung 
sowie die an geeigneter Stelle und auch in den 
Glossaren vorgenommenen Erläuterungen von 
Fachbegriffen zu richten.

Die Inhalte der Broschüre stehen in einer Reihe 
mit Aktivitäten und Publikationen der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (ARL) seit 
den frühen 90er Jahren, auf die zurückgegriffen 
wird. Im Rahmen des EU-Projektes „COMMIN“ 
wurden von 2004 – 2007 umfangreiche Ausfüh-
rungen zu den Planungssystemen beider Länder 
erarbeitet und jeweils um ein Glossar ergänzt; 
die Ergebnisse sind auf einer Website dokumen-
tiert. Die grundlegende inhaltliche Gliederung 
wurde an das Deutsch-Polnische Handbuch der 
Planungsbegriffe angelehnt, das zuletzt im Jahr 
2001 veröffentlicht worden ist. Während diese 
Werke eine singuläre Darstellung für jedes Land 
zum Ziel hatten, ist mit der vorliegenden Broschü-
re der Versuch unternommen worden, direkte 
Vergleiche zentraler Aspekte der Planung beider 
Länder anzustellen. Dabei musste zwangsläufig 
ein thematischer Fokus gewählt werden, der die 
Detailliertheit der vorgenannten Werke nicht 
abbilden kann. Mit der Broschüre liegt ein aktua-
lisiertes, in Teilbereichen inhaltlich ergänztes und 
neu zusammengestelltes Werk vor.

Wer sich intensiver mit der räumlichen Planung 
in Deutschland und Polen beschäftigen möchte, 
dem ist die Website www.arl-net.de/commin 
zu empfehlen. Hier werden u. a. der Staats- und 
Verwaltungsaufbau sowie das Planungssystem für 
einzelne Staaten umfangreicher gewürdigt, und 
zwar in der jeweiligen Nationalsprache sowie 
in englischer Sprache. Außerdem umfassen die 

jeweiligen länderspezifischen Glossare deutlich 
mehr Begriffe, als in diese Broschüre aufgenom-
men werden konnten. In Zukunft sollen auf Basis 
des Wissensfundus der Website wesentliche 
Änderungen und Neuerungen in kürzeren Zeit-
intervallen bearbeitet und für die Nutzer auf der 
ARL-Website bereitgestellt werden.
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2.1 Schlüsselbegriffe:    
 Raumwirtschaft und   
 Raumplanung

Die Planungssysteme der Republik Polen und 
der Bundesrepublik Deutschland weisen fun-
damentale Unterschiede auf, die zum einen aus 
den Wesensmerkmalen einer unitären gegenüber 
einer föderalen Staatsordnung resultieren, zum 
anderen jedoch auf Differenzen im Verständnis 
von Planung beruhen, die ihren Ausdruck in unter-
schiedlichen Begrifflichkeiten und Konnotationen 
finden. Dies zeigt sich bereits an den Schlüssel-
begriffen: „Raumwirtschaft“ in Polen gegenüber 
„Raumplanung“ in Deutschland. 

Raumwirtschaft wird in Polen als Oberbegriff 
der räumlichen Organisation von gesellschaftli-
chen Systemen sowie der Gestaltung der räumli-
chen Organisation, Struktur und Funktionsfähig-
keit von territorialen Gesellschaftssystemen als 
Tätigkeit verstanden. Räumliche Planung wird in 
der polnischen Fachsprache als die erste, projek-
tierende Phase dieser Tätigkeit gesehen, deren 
Resultat wiederum die Raumbewirtschaftung ist. 
Letztere wird als die Gesamtheit allen Handelns 
gesehen, das im Zusammenhang mit der Umset-
zung geplanter Absichten steht und eine rationale 
Funktionsfähigkeit und Nutzung der Umwelt zum 
Ziel hat. Das polnische Planungssystem zeichnet 
sich so durch einen Ansatz aus, der räumliche 
Planung und wirtschaftliche Entwicklung sehr eng 
miteinander verbindet. 

In Deutschland stellt Raumplanung den Ober-
begriff dar. Dieser ist mehr dem Verständnis 
einer abwägenden Tätigkeit als Kern der Projek-
tierungsphase verhaftet, die auf die Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse und den 
Ausgleich räumlicher Nutzungskonflikte zielt. 
Wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen an 
sich stehen dabei nicht zwingend im Mittelpunkt 
des Handelns. Vielmehr geht es um eine nach-
haltige Ordnung und Entwicklung des Raumes, 
die sich daran orientiert, die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Funktionen des Rau-

mes in Einklang zu bringen. Der in Deutschland 
teilweise synonym zu Raumplanung verwendete 
Begriff der Raumentwicklung betont noch stärker 
den gestaltenden, dynamischen Charakter von 
Tätigkeiten, die der Umsetzung der geplanten 
Absichten dienen. 

2.2 Kompetenz- und    
 Aufgabenverteilung

Ein weiterer gewichtiger Unterschied zwischen 
den Planungssystemen (vgl. Abb. 1 und Abb. 2) 
besteht in der Kompetenz- und Aufgabenver-
teilung zwischen den hierarchischen Ebenen 
der räumlichen Gesamtplanung. In Polen ist 
diesbezüglich die territoriale Selbstverwaltung 
das Grundprinzip, das für eine weitreichende 
und garantierte Souveränität der Gebietskörper-
schaften steht. Diese bezieht sich in planerischer 
Hinsicht insbesondere auf die Gemeinden, da 
die Konkretisierung und die Umsetzung der 
Raumwirtschaft de facto auf dieser Ebene er-
folgen. Das hohe Autonomie-Selbstverständnis 
der Gemeinden führt in der Praxis oft dazu, 
dass – obwohl planerische Dokumente niederer 
Ebene grundsätzlich die Festlegungen der über-
geordneten Ebene zu berücksichtigen haben 
– aufgrund weit gefasster Interpretationsspielräu-
me letztlich eine nur eingeschränkte Hierarchie 
der Plandokumente besteht. Um bindend zu 
werden, benötigen zahlreiche Festlegungen in 
übergeordneten Plänen zudem eine Absiche-
rung in gemeindlichen Örtlichen Raumbewirt-
schaftungsplänen. Nur die Gemeinde verfügt 
über die notwendige Planungshoheit, verbunden 
mit Kompetenzen bezüglich der gebietskonkre-
ten rechtsverbindlichen Festsetzung bestimmter 
Ziele. Umgekehrt beschränkt sich bei Planungen 
der höheren Ebene die Berücksichtigung der 
unteren Planungsebene tendenziell auf die for-
melle, fristgebundene Einholung von Stellung-
nahmen zu Planentwürfen. Dies führt zu der für 
das polnische Planungssystem charakteristischen 
„Inselplanung“.

2 Hintergrund – Planungsverständnis, aktuelle Themen,   
 Gesetzgebung in Polen und Deutschland
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Das deutsche Planungssystem ist dem Föde-
ralismus und dem Prinzip der Subsidiarität ver-
pflichtet. Zwischen den drei Planungsebenen des 
Bundes, der Bundesländer und der Gemeinden 
besteht eine rechtlich, organisatorisch und in-
haltlich klar abgegrenzte Kompetenz- und Aufga-
benverteilung. Die kommunale Selbstverwaltung 
schließt auch die Planungshoheit ein; nur der Ge-
meinde stehen parzellenscharfe Aussagen im Rah-
men ihrer Bauleitplanung zu. Andererseits sind die 
Planungsebenen durch das Gegenstromprinzip, 
das in unterschiedlichen rechtlichen Regelungen 
manifestiert ist, miteinander vernetzt. Demnach 
sollen sich die Teilräume in ihrer Ordnung und 
Entwicklung in den Gesamtraum einfügen und 
umgekehrt soll die Ordnung und Entwicklung des 
Gesamtraumes die teilräumlichen Gegebenheiten 
und Erfordernisse berücksichtigen. Dadurch wird 
im Prinzip die wechselseitige Beeinflussung von 
unter- und übergeordneter Planung gesichert, 
damit die Planungen sich nicht widersprechen. 
Für die Gemeinden ergibt sich daraus auch eine 
strikte Bindungswirkung an hinreichend bestimm-
te übergeordnete Zielvorgaben. Der Konkreti-
sierungsgrad der planerischen Aussagen nimmt 
jedoch sukzessive zu, sodass die Gemeinden die 
abschließenden Regelungen zur baulichen und 
sonstigen Nutzung von Grundstücken treffen.

Eine Gemeinsamkeit in Polen und in Deutsch-
land besteht in der Abgrenzung einer räumlichen 
Gesamtplanung (Raumplanung bzw. Raumwirt-
schaft) von fachspezifischen Planungen (vgl. 
Abb. 1 und Abb. 2). In Deutschland werden die 
relevanten Fachplanungen in der Regel nach den 
Sektoren Verkehr und Kommunikation, Ver- und 
Entsorgung, Verteidigung, Wirtschaft, Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz sowie 
Bildung und Soziales grob gegliedert. Die Ge-
samtplanungen nehmen auf allen Ebenen eine 
Abstimmung und Zusammenfassung der Fachpla-
nungen vor (auf Bundesebene als interministerielle 
Abstimmung unter Wahrung des Ressortprinzips), 
weshalb die Raumplanung auch als integrativ, 
überfachlich oder übergeordnet beschrieben 
wird. Dies gilt entsprechend in Polen, soweit es 
Konzeptionen für sektorale Planungsaspekte oder 
besondere Gebiete (z.B. Industriebereiche, Wald-
einrichtungsplan, Raumentwicklungskonzepte auf 
Landkreisebene) betrifft. Eine Bindungswirkung 
können diese Aussagen nur durch die Übernahme 

in gesamtplanerische Dokumente auf Wojewod-
schafts- und kommunaler Ebene entfalten. Zur 
fachspezifischen Planung werden aber auch Pro-
gramme zur Umsetzung öffentlicher Investitionen 
von kommunaler, übergemeindlicher oder natio-
naler Bedeutung gezählt, deren Festsetzungen in 
die Gesamtplanung auf untergeordneter Ebene zu 
übernehmen sind.

2.3 Planungsansatz

Als Planungsansatz werden hier das Verhältnis zwi-
schen rechtlich normierter („formeller“) Planung 
und freiwilliger („informeller“) Planung sowie das 
Verhältnis von regulierenden zu umsetzungsorien-
tierten Planungsinstrumenten verstanden.

Grundanliegen allen Handelns im Bereich der 
polnischen Raumwirtschaft ist gemäß gesetzlicher 
Vorgabe die Sicherung von räumlicher Ordnung 
und nachhaltiger Entwicklung. Entsprechend der 
engen Verzahnung von räumlicher Planung und 
wirtschaftlicher Entwicklung im Sinne einer Raum-
bewirtschaftung versteht sich Raumwirtschaft 
in Polen als regulierende Aufgabe, welche den 
technischen und rechtlichen Rahmen für priva-
te Investitionstätigkeiten setzt und diese dabei 
ermöglichen soll. Der planerische Fokus liegt so 
auf der Erschließung von neuen Bebauungsflä-
chen, während eine Entwicklung des Bestandes 
als eigenständige planerische Aufgabe mit spe-
zifischen Ansätzen nicht existiert. Der Örtliche 
Raumbewirtschaftungsplan der Gemeinde wird 
so zum wesentlichen Instrument planerischen 
Handelns, das am Ende eines umfassenden 
Aufstellungsverfahrens als Ortsrecht (Satzung) 
rechtsverbindlich beschlossen wird. Ergänzenden 
Planwerken (Rahmen-, Masterplanung o. Ä.) ohne 
allgemein rechtsverbindliche Wirkung kommt in 
der Planungspraxis ein geringer Stellenwert zu; 
entsprechend kennt das polnische Planungsrecht 
weder eine Berücksichtigung von gesetzlich nicht 
vorgeschriebenen Planungen noch ein umset-
zungsorientiertes Planungsinstrumentarium.

In Deutschland wird Raumplanung als koope-
rativer Prozess verstanden, in dem Zwecke und 
Ziele definiert und mit anderen öffentlichen und 
privaten Interessen abgewogen werden. Entspre-
chend haben freiwillige Kooperationsstrukturen 
und vom Gesetzgeber nicht näher definierte 
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Abb. 1: Planungssystem in Polen 

Quelle: eigene Darstellung

Abb. 2: Planungssystem in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung nach Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung – BBR (Hrsg.) (2005): Raumordnungsbericht 

2005. Bonn
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Planwerke – sog. informelle Planungen – einen 
hohen Stellenwert in der Planungspraxis. Sie 
bilden häufig eine zusätzliche Grundlage für die 
Aufstellung der kommunalen Bauleitpläne oder 
auch für die Steuerung ihrer Umsetzung. Die 
Prozessorientierung des planerischen Handelns 
kommt also nicht nur in den formellen, mehr-
stufigen Aufstellungsverfahren zur Geltung, auch 
wenn Letztere von zentraler Bedeutung für die 
Verbindlichkeit der Planung sind. Eine allgemeine 
Rechtsverbindlichkeit wird allerdings nur auf kom-
munaler Ebene durch als Satzung verabschiedete 
Bebauungspläne erreicht. Zusätzlich steht den 
Gemeinden ein umfangreiches umsetzungsorien-
tiertes Planungsinstrumentarium zur Verfügung, 
das überwiegend auf den Umgang mit dem städ-
tebaulichen Bestand ausgerichtet ist. 

2.4 Beteiligung

In Polen werden der Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der relevanten öffentlichen Institutionen 
und Verwaltungen ebenso wie der Beteiligung 
von benachbarten Gebietskörperschaften an 
Planungsprozessen gesetzlich enge Grenzen 
gesetzt; darüber hinausgehende Ansätze sind in 
der Praxis selten zu finden. Entsprechend ist auf 
die Ankündigung einer Planaufstellung bzw. auf 
die Auslage eines Planentwurfes, die mit Diskus-
sionsveranstaltungen verbunden ist, innerhalb 
bestimmter Fristen schriftlich zu reagieren. Das 
Ausbleiben einer angeforderten fristgerechten 
Stellungnahme kann rechtlich als Zustimmung zur 
Planung gewertet werden. Die planverantwortli-
che Instanz hat die Möglichkeit der Berücksich-
tigung eingehender Eingaben und Einwände im 
Plandokument zu prüfen. Mit dem Beschluss eines 
Planwerks ist die Bestätigung verbunden, dass 
diese Prüfung im ordnungsgemäßen Verfahren er-
folgt ist; im Falle der gemeindlichen Pläne gehört 
daher zur Beschlussvorlage eine Dokumentation 
der unberücksichtigt gebliebenen Einwände. 
Dieses Verfahren gilt auch für die Beteiligung von 
nachbarstaatlichen Gebietskörperschaften im Ein-
klang mit der EU-Richtlinie über die Durchführung 
einer strategischen Umweltprüfung von Plänen 
(RL 2001/42/EG). 

In Deutschland schreibt das Baugesetzbuch für 
die gemeindliche Bauleitplanung eine zweistufi-

ge, d. h. eine frühzeitige und eine förmliche, Be-
teiligung vor. Allgemein trägt die Beteiligung auch 
dem Gegenstromprinzip und der Abstimmung mit 
den Fachplanungen Rechnung. Die frühzeitige 
Beteiligung ist vor der Verfestigung einer Planung 
durchzuführen und ermöglicht die Anhörung der 
Bevölkerung zu den noch allgemeinen Zielen der 
Planung. Gleichzeitig erfolgt die Beteiligung der 
„Träger öffentlicher Belange“, zu denen alle Behör-
den, Verbände, aber auch Unternehmen zählen, 
die von der Planung berührt sein können. Die 
frühzeitige Beteiligung soll der Vermeidung von 
Konflikten im Planentwurf dienen. Das förmliche 
Beteiligungsverfahren findet anschließend wäh-
rend der öffentlichen, fristgebundenen Auslegung 
des Planentwurfs statt. Nicht fristgerecht einge-
hende Stellungnahmen und Einwände können 
unberücksichtigt bleiben. Bei Plänen, die erheb-
liche Auswirkungen auf Gebietskörperschaften 
in Nachbarstaaten haben können, ist zwingend 
die Beteiligung sowohl von deren Verwaltungen 
als auch deren Öffentlichkeit erforderlich. Diese 
Vorschrift korrespondiert mit der EU-Richtlinie 
über die Durchführung einer strategischen Um-
weltprüfung von Plänen (RL 2001/42/EG). Die 
planverantwortliche Instanz hat jeweils nach 
beiden Beteiligungsverfahren die eingegangenen 
privaten und öffentlichen Stellungnahmen unter-
einander gerecht abzuwägen und gegebenenfalls 
die Planung zu ändern. 

2.5 Aktuelle Themen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Broschüre 
(Frühjahr 2011) bestimmten mehrere Themen die 
kommunale Diskussion in Polen und Deutschland. 

Die Entstehung suburbaner Siedlungen ins-
besondere in Großstadtregionen ist in beiden 
Ländern aktuell, wobei in Deutschland nach 
Abflauen der Dynamik dieses Prozesses vor allem 
seine Steuerung im Sinne der Schaffung nachhal-
tiger Siedlungsstrukturen thematisiert wird. Aus 
polnischer Sicht stellt vor allem der großzügige 
und bisher oft ohne ausreichende planerische 
Flankierung ablaufende Freiflächenverbrauch ein 
Problem dar. Die Notwendigkeit einer koopera-
tiven Raumpolitik ergibt sich in diesem Zusam-
menhang insbesondere auf der Ebene großer 
städtischer Agglomerationen, deren Entwicklung 
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zudem einen integrierten Handlungsansatz 
im Bereich des Verkehrs und der Optimierung 
der Sicherung von Grundfunktionen erfordert. 
Angesichts des bisherigen Fehlens staatlicher 
Vorgaben sind hier in den letzten Jahren mehrere 
„Bottom-up-Initiativen“ von Gebietskörperschaf-
ten zur Zusammenarbeit in Metropolräumen 
entstanden. In Deutschland bestehen elf auf 
Bundesebene definierte Metropolräume, in 
denen unterschiedliche informelle und instituti-
onalisierte Kooperationsformen bestehen. Diese 
Metropolräume sind Beispiele für die generelle 
Bedeutung von Stadt-Umland-Kooperationen 
bzw. von überregionalen Partnerschaften über 
größere Distanzen in Deutschland. Ein auf bei-
den Seiten wichtiger Aspekt ist die transnationale 
Zusammenarbeit zwischen Metropolräumen, 
wofür insbesondere die Oder-Partnerschaft eine 
Basis bildet.

Der Suburbanisierungsprozess und der Rück-
gang der Geburtenzahlen – in manchen Regionen 
wie insbesondere in weiten Teilen Ostdeutsch-
lands verbunden mit einer erwerbsbedingten Ab-
wanderung – führten in polnischen wie deutschen 
Städten zu Problemen innerstädtischer Quartiere, 
insbesondere, da der Suburbanisierungsprozess 
durch Verlagerung von Einzelhandelsfunktionen 
in großflächige Einzelhandelsobjekte am Stadt-
rand begleitet wird. Die negativen Auswirkungen 
stellen sich in ostdeutschen Städten weitaus 
dramatischer als in polnischen Städten dar, in 
denen Schrumpfungsprozesse im Sinne von Leer-
ständen o. Ä. kaum sichtbar sind. Eine räumliche 
Gestaltung des demographischen Wandels ist 
in deutschen Städten ein zentrales Thema. Von 
Bedeutung sind Stadtumbauprogramme und 
Projekte der Sozialen Stadt, die auf eine Innenent-
wicklung der Gemeinden und auf eine Erhöhung 
der Attraktivität und Lebensqualität bestehender 
Quartiere gerichtet sind. Die Kommunen können 
hierfür auf Förderungen des Bundes und der Bun-
desländer zurückgreifen, die sich über Jahrzehnte 
eingespielt haben, und profitieren auch von den 
EU-Programmen. In polnischen Kommunen sind 
Projekte der Stadterneuerung und der Umstruk-
turierung innerstädtischer Brachflächen seit dem 
Bestehen eines entsprechenden Förderangebots 
durch die EU zu einem wichtigen Thema gewor-
den. In der Praxis überwiegt dabei ein technisches 
Verständnis – im Sinne der Beseitigung baulich-

funktionaler Mängel und der Gestaltung eines at-
traktiven öffentlichen Raumes – einen integrierten, 
sozioökonomischen Ansatz. 

Ähnliches gilt in Polen für die angesichts der 
enormen Steigerung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs wichtige Verkehrsorganisation, 
die an einer Bedarfsdeckung und einem Ausbau 
unzureichender Straßeninfrastruktur orientiert 
ist. In deutschen Gemeinden hat, nach dem 
Ausbau der Straßeninfrastruktur in den letzten 
Jahrzehnten, mittlerweile die Schaffung integrier-
ter Verkehrssysteme unter Berücksichtigung aller 
Verkehrsträger und verkehrsreduzierender Sied-
lungsstrukturen eine größere Bedeutung erlangt.

Wichtige Planungsthemen in Polen sind dar-
über hinaus die Erneuerung und der bedarfsge-
rechte Ausbau der öffentlichen Infrastruktur von 
Wasser- und Abfallwirtschaft. Im Zusammen-
hang mit öffentlichen Investitionen sind neue 
Formen der öffentlich-privaten Partnerschaft im 
Gespräch, die – wie auch in deutschen Gemein-
den – Investitionsrückstände beseitigen helfen 
sollen. Im Bereich der Wohnungswirtschaft 
sind die Ansätze in beiden Ländern ähnlich: 
Sie gehen eher in Richtung einer Privatisierung 
kommunaler Wohnungsbestände denn einer 
Nutzung zum Erreichen von Zielen der Stadt-
entwicklung. Aspekte des Umweltschutzes und 
der Risikovorsorge werden ebenfalls auf beiden 
Seiten zu kommunalen Themen von wachsender 
Bedeutung. Der Klimaschutz, insbesondere der 
Ausbau erneuerbarer Energien, der Hochwas-
serschutz und allgemein die Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels sind dabei Themen, die 
in Deutschland derzeit einen ungleich größeren 
Einfluss haben als in Polen.

2.6 Verhältnis von Planung und  
 Vorhabengenehmigung

In Polen wie in Deutschland geht das Planungs-
recht zunächst einmal davon aus, dass Bauge-
nehmigungen für Vorhaben auf Grundlage von 
rechtsverbindlichen Plänen der Gemeinde erteilt 
werden. Ein Vorhaben ist demnach genehmi-
gungsfähig, wenn es den Planaussagen entspricht. 
Gleichwohl können Bauvorhaben auch in unbe-
planten, also nicht mit einem Örtlichen Raumbe-
wirtschaftungsplan bzw. einem Bebauungsplan 
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überzogenen Gebieten zulässig sein und werden 
dort auch genehmigt. Eine steuernde Planung mit 
konkreter Zielstellung und umfassenden Verfah-
rensschritten wird in solchen Fällen durch eine 
rein verwaltungsinterne Genehmigung anhand 
des raumstrukturellen Bestandes ersetzt. Dieses 
Vorgehen kann in dem Sinne als pragmatisch 
bewertet werden, als dass nicht jede Realisierung 
eines Bauvorhabens durch fehlende Planungen 
generell verhindert werden soll. In der Praxis 
können derartige Genehmigungstatbestände 
jedoch auch zu unerwünschten räumlichen Ent-
wicklungen führen. 

In Polen erfolgt die Bearbeitung eines Bauan-
trags – wenn kein Örtlicher Raumbewirtschaf-
tungsplan vorhanden ist – in Form der Entschei-
dung über die Bedingungen für die Bebauung 
und Bewirtschaftung von Flächen. Problematisch 
ist in der derzeitigen Praxis, dass dieses Instru-
ment, das von seiner Anlage her eine Ausnah-
meregelung darstellen sollte, in den polnischen 
Gemeinden zur dominierenden Grundlage für 
die Genehmigung von Bauinvestitionen gewor-
den ist. Insbesondere im Zuge der Suburbani-
sierungsprozesse wurden dadurch zahlreiche 
Bauvorhaben auf bisher unversiegelten Flächen 
realisiert. Festsetzungen in der gemeindlichen 
Raumbewirtschaftungsstudie bieten dabei explizit 
keinerlei Rechtsgrundlage zur Entscheidung über 
die genannten Bedingungen.

In Deutschland wird für die Erteilung einer 
Baugenehmigung im Falle des Fehlens eines 
Bebauungsplans geprüft, ob das Vorhaben im 
unbeplanten Innenbereich oder im unbeplanten 
Außenbereich liegt. Als Innenbereich gilt ein im 
Zusammenhang bebauter Ortsteil; der Außenbe-
reich ist dagegen weitestgehend unbebaut. Die 
Anforderungen für eine Genehmigung sind im 
Außenbereich sehr hoch – nur einige Vorhaben 
sind rechtlich privilegiert – und haben daher tat-
sächlich Ausnahmecharakter. Darstellungen des 
Flächennutzungsplans werden dabei als Entschei-
dungskriterium herangezogen. 

2.7 Förderung der     
 Stadtentwicklung

Für Polen wie für Deutschland sind die Fördermit-
tel der europäischen Strukturfonds von großer Re-
levanz. Damit werden vielfältige Einsatzbereiche 
mit Bezug zur gesamträumlichen Planung unter-
stützt: Ausbau der technischen und sozialen Inf-
rastruktur, Verkehr und Mobilität, Umweltschutz, 
Stadt- und Dorfrevitalisierung einschließlich der 
Umgestaltung des öffentlichen Raumes und der 
Restrukturierung innerstädtischer Brachflächen. In 
Polen ist die Vergabe von EU-Fördermitteln sehr 
häufig zwar an räumliche Schwerpunktsetzungen 
gebunden, sie erfolgt jedoch vorwiegend im Rah-
men von Strategiedokumenten, beispielsweise im 
Bereich der Stadterneuerung durch sog. Lokale 
Revitalisierungsprogramme, und nicht mittels 
planungsrechtlicher Instrumente. In Deutschland 
ist die Vergabe von Fördermitteln meist an die 
Absicherung eines Vorhabens durch planungs-
rechtliche Instrumente gebunden. Zusätzlich 
zu den EU-Strukturfonds stehen den deutschen 
Gemeinden Städtebauförderungsmittel des 
Bundes und der Bundesländer für Maßnahmen 
der Stadterneuerung, des Stadtumbaus und des 
städtebaulichen Denkmalschutzes zur Verfügung. 
Die Städtebauförderung ist seit den 1970er Jahren 
in Deutschland etabliert; die Schwerpunktset-
zung hat sich an den Problemen der Gemeinden 
orientiert. Dagegen besteht in Polen keine staat-
liche Förderung für gemeindliche Vorhaben der 
Stadtentwicklung.

2.8 Entwicklungen und    
 Tendenzen in der    
 nationalen Gesetzgebung
Polen

Im Jahre 1994 beseitigte das „Gesetz über die 
Raumbewirtschaftung“ das zentralisierte und 
hierarchische Raumplanungssystem aus Zeiten 
der Volksrepublik und versetzte die Gemeinden 
de facto in die Lage, in bedeutendem Maße die 
Raumbewirtschaftung des gesamten Landes zu 
steuern. Aufgrund zahlreicher im Laufe der Um-
setzung erkannter Mängel und der 1999 erfolgten 
Einführung neuer Selbstverwaltungsebenen wur-
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de 2003 ein neues „Gesetz über die Raumplanung 
und -bewirtschaftung“ verabschiedet. Seitdem 
erfolgten zahlreiche Novellierungen, jedoch keine 
grundsätzliche Veränderung der ursprünglichen 
rechtlichen Regelungen, weshalb Forderungen 
nach einer wesentlich weiter reichenden Über-
arbeitung unverändert aktuell bleiben. Auch mit 
der zuletzt 2010 erfolgten Novellierung wird vor 
allem eine weitere Vereinfachung und Beschleuni-
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 
erreicht, es bleiben jedoch weiterhin viele Fragen 
im Bereich der räumlichen Entwicklungssteuerung 
in Polen offen. Der ursprüngliche Entwurf der 
Novelle aus 2009 sah folgende Punkte vor: die 
Einführung einer klaren Hierarchie der planeri-
schen Dokumente, insbesondere eine Stärkung 
der gemeindlichen Raumbewirtschaftungsstudie; 
die Stärkung der raumdeterminierenden Rolle 
des Örtlichen Raumbewirtschaftungsplans; die 
Einführung sog. örtlicher Städtebauvorschriften 
als eindeutige Grundlage für Baugenehmigungs-
entscheidungen in nicht mit einem Örtlichen 
Raumbewirtschaftungsplan überzogenen Berei-
chen; die Möglichkeit der Erarbeitung von sog. 
städtebaulichen Umsetzungsplänen durch Inves-
toren. Das in 2010 verabschiedete Novellierungs-
gesetz hingegen enthält keine entsprechenden 
Regelungen.

Eine Reihe von Gesetzesinitiativen und be-
schlossener Gesetzesentwürfe zur Regelung 
besonderer räumlicher Aufgaben sind ebenfalls 
nicht in geltendes Recht umgesetzt worden. 
Beispiele dafür sind der „Gesetzentwurf zu Stadt-
erneuerungsprogrammen“ von 2003, der weitge-
hend auf Erfahrungen aus einem Partnerprojekt 
mit der Deutschen Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit beruhte und verschiedene Inst-
rumente und Finanzierungsformen einschließlich 
einer starken Berücksichtigung sozialer Aspekte 
vorsah, ebenso wie die Grundlagen zum „Ge-
setzentwurf zu Metropolräumen“ von 2007, 
die eine Institutionalisierung dieser Ebene und 
zugleich die Definition und Abgrenzung der 
Metropolräume in Polen zum Ziel hatten. Hin-
gegen wurde das 2007 verabschiedete „Gesetz 
über Errichtung und Betrieb von großflächigen 
Handelsobjekten“, das u. a. eine Genehmigung 
von Objekten mit über 2.000 m2 Handelsfläche 
von einer Übereinstimmung mit Festlegungen im 
Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft 

abhängig machte, bereits 2008 durch ein Urteil 
des Verfassungsgerichtes aufgehoben und bis 
heute nicht ersetzt.

Das polnische Raumplanungssystem weist 
zudem durch seine Verankerung in vielen sog. 
Fachgesetzen Rechtslücken auf, die dazu bei-
tragen, dass in der Praxis bestimmte planerische 
Regulierungen nicht umgesetzt werden können. 
Ein typisches Beispiel ist die „Denkmalschutz-
zone“, die laut Denkmalschutzgesetz über die 
Festsetzungen eines Örtlichen Raumbewirtschaf-
tungsplanes ausgewiesen werden kann – jedoch 
sieht das „Gesetz über die Raumplanung und 
-bewirtschaftung“ keine Definition einer solchen 
Zone vor, weshalb in der Praxis kein solcher 
Schutz baulicher Ensembles besteht. Darüber 
hinaus führt die weitreichende Autonomie der 
Gemeinde im raumwirtschaftlichen Bereich oft 
zur Vermeidung der Festlegung von planeri-
schen Bestimmungen, die den Privatsektor mehr 
einschränken würden. Die derzeit geltenden 
Rechtsvorschriften ermöglichen eine prozedural 
zügige und einfache Ausweisung von Bauland 
hauptsächlich auf dem Weg der Entwidmung von 
Agrarland. Im Ergebnis konzentriert sich der be-
stehende hohe Investitionsdruck (insbesondere 
im Wohnsektor) immer häufiger auf unversie-
gelte Flächen in Landschaftsbereichen. Darüber 
hinaus werden die im Falle des Nichtvorliegens 
von Örtlichen Raumbewirtschaftungsplänen fest-
zulegenden Bedingungen für die Bebauung und 
Bewirtschaftung von Flächen in der Praxis häufig 
in wenig präziser Form erarbeitet.

Deutschland

Anfang der 1990er Jahre wurden im Zuge der 
deutschen Wiedervereinigung mehrere Verein-
fachungen und Beschleunigungen in Form von 
Sondergesetzen im Planungsrecht eingeführt, um 
insbesondere die räumlichen Entwicklungspro-
zesse in den ostdeutschen Bundesländern und 
Kommunen zu ermöglichen. Viele der zunächst 
für die neuen Bundesländer formulierten Über-
gangsregelungen wurden 1998 durch umfassende 
Novellierungen in das gesamtdeutsche Planungs-
recht übernommen. Seit 2000 waren zahlreiche 
Novellierungen aufgrund der Anpassung an das 
EU-Recht notwendig. Andere wesentliche Neu-
regelungen bezogen sich auf spezielle Aspekte, 
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z. B. Satzungen für Stadtumbaugebiete zum Um-
gang mit Schrumpfungsprozessen, beschleunigte 
Planungsverfahren bei der Wiedernutzung von 
Brachflächen zur Innenentwicklung der Städte 
oder die grenzüberschreitende Beteiligung in 
Planaufstellungsverfahren.

Darüber hinaus gab es im Jahr 2006 eine 
verfassungsrechtliche Veränderung der Ge-
setzgebungskompetenzen im Bereich der 
Raumordnung, die sich auf die überörtlichen 
Planungsebenen auswirkt. Die Gesetzgebungs-
kompetenzen, die im deutschen föderalen 
Bundesstaat zwischen Bund und Ländern verteilt 
sind, wurden durch die Föderalismusreform 
neu geregelt. Seither fällt die Raumordnung 
in die konkurrierende Gesetzgebung, d. h. die 
Bundesländer haben die Befugnis zum Erlass 
von Gesetzen, solange und soweit der Bund 
von seiner Zuständigkeit nicht durch Gesetze 
Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 Grundge-
setz). In der Folge hat der Bund das „Raumord-
nungsgesetz” grundlegend novelliert, das 2009 
in Kraft trat. Die Neuregelungen sind bezüglich 
der Vorschriften über die Raumordnung in den 
Ländern nicht abschließend. In diesem Bereich 
lässt das Raumordnungsgesetz Spielraum für 
ergänzende Regelungen in den Landesplanungs-
gesetzen. Für die Landes- und Regionalplanung 
dient daher das jeweilige Landesplanungsgesetz 
als vorrangige rechtliche Grundlage gegenüber 
dem Raumordnungsgesetz des Bundes, soweit 
es das Bundesrecht ergänzt. Die Bundesländer 
können auch abweichende Regelungen in ihren 
Landesplanungsgesetzen treffen (Art. 72 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 Grundgesetz). Weiterhin nicht zuläs-
sig sind dagegen abweichende Regelungen der 
Bundesländer im Bereich des Bodenrechts und 
damit im kommunalen Planungs- und Baurecht, 
das in Form des „Baugesetzbuches” bundesweit 
einheitlich gilt. 

Inhaltlich wurden mit der Novellierung des 
Raumordnungsgesetzes 2009 die gesetzlichen 
„Grundsätze der Raumordnung“ überarbeitet 
und an die aktuellen Leitbilder und Handlungs-
strategien der Raumordnung in Deutschland 
angepasst. Darüber hinaus wurde die Raum-
ordnung auf Bundesebene neu geregelt. Zu 
der bereits bestehenden Rechtsgrundlage für 
einen Raumordnungsplan in der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone in Nord- und 

Ostsee kommen zwei neue Regelungen für 
Raumordnungspläne auf Bundesebene hinzu. 
Erstmalig kann der Bund einzelne Grundsätze für 
die räumliche Entwicklung des Bundesgebietes in 
einem Raumordnungsplan für den Gesamtraum 
konkretisieren. Neu ist auch die Kompetenz des 
Bundes für länderübergreifende Standortkon-
zepte für See- und Binnenhäfen sowie Flughäfen. 
Formal kann die Raumordnung des Bundes nun 
im Zuge der konkurrierenden Gesetzgebung 
mehr Vorgaben festlegen, faktisch wird sie ähn-
lich kooperativ und koordinierend bleiben wie 
zuvor. Außerdem wurden die Regelungen über 
informelle Planungen und die Zusammenarbeit 
von Regionen, Kommunen und Personen des 
Privatrechts erweitert.
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3.1 Übersicht

In Polen wie in Deutschland ist eine Drei-Ebenen-
Struktur des Staatsaufbaus gegeben, die entschei-
dend das System der räumlichen Gesamtplanung 
determiniert. Diese Ebenen sind die des Staates 
bzw. des Bundes, der Wojewodschaften bzw. 
der Bundesländer sowie der Gemeinden. Grund-
sätzliche Unterschiede resultieren dabei aus der 
unitären Staatsordnung der Republik Polen und 
der föderalen der Bundesrepublik Deutschland.

In Polen werden auf jeder der drei Ebenen 
bezüglich ihrer Thematik und ihres Charakters 
unterschiedliche gesamtplanerische Dokumente 
erstellt (vgl. Abb. 1). Auf gesamtstaatlicher Ebene 
werden die Hauptrichtungen der staatlichen 
Raumentwicklungspolitik konzeptionell und 
strategisch definiert. Das Gleiche erfolgt auf der 
Ebene der Wojewodschaften für das Gebiet der 
gesamten Wojewodschaft (auch als regionale 
Planung bezeichnet) sowie ggfs. im Sinne einer 
vertiefenden Planung für große städtische Agglo-
merationen (Metropolräume). Die Gemeinden als 
wichtigste Handlungsträger der Raumwirtschaft 
in Polen besitzen eine weitreichende und ga-
rantierte Souveränität. Alle planerischen Doku-
mente niederer Ebene haben zwar grundsätzlich 
die Festlegungen der übergeordneten Ebene zu 
berücksichtigen, es gibt jedoch letztlich in der 
Planungspraxis keine verbindliche Hierarchie 
der Dokumente. Umgekehrt beschränkt sich die 
Berücksichtigung der unteren Planungsebene ten-
denziell auf die formelle Einholung von Stellung-
nahmen zu Planentwürfen. In Polen kann also von 
einer rechtlichen Vorzugsstellung der Gemeinde 
innerhalb des Planungssystems gesprochen 
werden, da die Konkretisierung und de facto die 
Umsetzung der Raumwirtschaft ausschließlich auf 
dieser Ebene erfolgt. Der Grund dafür ist, dass nur 
die Gemeinde Planungshoheit verbunden mit 
Kompetenzen bezüglich der gebietskonkreten 
rechtlichen Festsetzung bestimmter Ziele besitzt.

In Deutschland resultiert das dezentralisierte 
Raumplanungssystem in einer rechtlich, or-
ganisatorisch und inhaltlich klar voneinander 
abgegrenzten Kompetenz- und Aufgabenvertei-

lung zwischen den drei genannten Ebenen der 
Gesamtplanung. Gleichzeitig sind diese Ebenen 
jedoch durch das Gegenstromprinzip, das in 
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen mani-
festiert ist, miteinander vernetzt (vgl. Abb. 2). Die 
Bundesraumordnung auf gesamtstaatlicher Ebene 
legt im Wesentlichen zusammenfassende und 
fachübergreifende Leitbilder und Grundsätze der 
räumlichen Entwicklung fest. Während die Leitbil-
der empfehlenden Charakter haben, also unver-
bindlich sind, sind die Grundsätze verbindlich für 
die nachfolgenden Planungsebenen, die Fachpla-
nungen und die raumbedeutsamen öffentlichen 
Maßnahmen. Auf Ebene der Bundesländer erfolgt 
– auf Grundlage jeweils eigener Landesplanungs-
gesetze – die Planung der räumlichen Entwicklung 
auf zwei Stufen. Die Landesplanung betrifft das 
gesamte Bundesland, die Regionalplanung dessen 
Teilräume. Neben den Belangen der Gemeinde 
wirken die durch die Landes- und Regionalpla-
nung festgelegten Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung als Vorgaben für die kommunale 
städtebauliche Planung. Während die Grundsät-
ze der Raumordnung im Abwägungsprozess der 
kommunalen Bauleitplanung zu berücksichtigen 
sind, kommt den Zielen der Raumordnung eine 
strikte Bindungswirkung zu. Die Gemeinden 
sind gleichwohl im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung und der Planungshoheit für die 
abschließenden Regelungen zur baulichen und 
sonstigen Nutzung von Grundstücken verant-
wortlich. Durch die aus dem Gegenstromprinzip 
resultierende Pflicht zur Abstimmung zwischen 
den einzelnen Planungsebenen wird verhindert, 
dass sich die Planungen im föderalen Staatsaufbau 
widersprechen. Vielmehr werden die Aussagen 
von Planungsebene zu Planungsebene konkreter 
und münden schließlich in die parzellenscharfen 
Aussagen der Bauleitplanung der Gemeinden.

In Polen wie in Deutschland stehen neben der 
dargestellten querschnittsorientierten räumlichen 
Gesamtplanung mehrere Fachplanungen, deren 
Legitimation durch eine Vielzahl von jeweiligen 
Gesetzen erreicht wird. Fachplanungen werden 
nach den Sektoren Verkehr und Kommunikation, 
Ver- und Entsorgung, Verteidigung, Wirtschaft, 
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Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Natur-
schutz sowie Bildung und Soziales grob gegliedert.

3.2 Polen

3.2.1 Gesamtstaatliche Ebene

Die Ausarbeitung der für alle Planungsebenen gel-
tenden Gesetzesgrundlagen und Verordnungen 
fällt in die Kompetenz des Ministeriums für Infra-
struktur. Hingegen erfolgt die Konzipierung der 
Raumbewirtschaftung für das gesamte Territorium 
Polens durch das Ministerium für Regionalent-
wicklung. Unter seiner Ägide wird insbesondere 
die Nationale Raumbewirtschaftungskonzeption 
als grundlegendes Planwerk erstellt, das vom 
Sejm, dem polnischen Parlament, zu beschlie-
ßen ist. Als beratendes und evaluierendes Organ 
kommt dem Hauptausschuss für Städtebau und 
Architektur auf staatlicher Ebene eine wichtige 
Rolle zu.

3.2.2 Zuständigkeitsbereiche   
 der Wojewodschaften
Auf der Ebene der Wojewodschaften hat die 
öffentliche Verwaltung seit der territorialen 
Verwaltungsstrukturreform in Polen von 1999 
dualen Charakter. Die 16 Wojewodschaften sind 
Selbstverwaltungsgebietskörperschaften und 
zugleich administrative Einheiten der staatlichen 
Verwaltung. Für die Planung sind die Organe 
der Selbstverwaltung zuständig, d.  h. konkret 
der Marschall der Wojewodschaft, der an der 
Spitze des Vorstandes der Wojewodschaft (dem 
Vollzugsorgan) steht, sowie als Beschluss- und 
Kontrollorgan der Sejmik (das Parlament der 
Wojewodschaft). Als beratendem und evaluie-
rendem Organ kommt dem Ausschuss für Städ-
tebau und Architektur der Selbstverwaltung der 
Wojewodschaft eine wichtige Rolle zu. Technisch 
werden Plandokumente meist vom Planungsbüro 
der Wojewodschaft, einer Einheit innerhalb der 
Selbstverwaltung, erstellt. Hingegen besteht die 
Aufgabe der staatlichen Verwaltungsorgane der 
Wojewodschaft im Bereich der Raumplanung in 
der Koordinierung und Umsetzung der Ziele der 
Raumbewirtschaftungspolitik des Landes. Die 

diesbezüglichen Hauptinstrumente bilden die 
aufgelegten staatlichen Programme (Programme 
der Regierungsvorhaben). An der Spitze der staat-
lichen Verwaltung – Wojewodschaftsamt – steht 
der Wojewode als Repräsentant des Ministerrates 
im Gebiet der Wojewodschaft und derAufsichts-
behörde über die Organe der territorialen Selbst-
verwaltung. 

Überörtliche Planung unterhalb der Ebene der 
Wojewodschaften ist in Polen von nur sehr einge-
schränkter Bedeutung. Die Notwendigkeit einer 
kooperativen Raumpolitik ergibt sich diesbezüg-
lich vor allem auf der Ebene großer städtischer 
Agglomerationen in der Konsequenz der sehr 
dynamischen Entwicklung des Suburbanisierungs-
prozesses, dessen Koordinierung einen integrier-
ten, systematischen Handlungsansatz im Bereich 
des Verkehrs und der Optimierung der Sicherung 
von Grundfunktionen in der Gesamtheit von Bal-
lungsräumen erfordert. Zum einen sind für diese 
Ebene der Metropolräume vertiefende und kon-
kretisierende Planungen vonseiten der Wojewod-
schaft durchzuführen, zum anderen entstanden in 
den letzten Jahren in zahlreichen Agglomeratio-
nen Initiativen der jeweiligen Gemeinden bzw. 
Landkreise, Foren zum Informationsaustausch 
zwischen Selbstverwaltungsgebietskörperschaf-
ten sowie als Kooperationsplattform in den Be-
reichen Raum-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu 
schaffen und zu institutionalisieren. Absprachen 
auf dieser Ebene haben jedoch keine direkten 
Auswirkungen und müssen von den Gemeinden 
individuell planungsrechtlich umgesetzt werden. 
Letzteres gilt auch für in anderem Kontext gebil-
dete Gemeindeverbände. Die Selbstverwaltung 
auf Landkreisebene hat im Übrigen im Bereich 
der Raumplanung kaum Kompetenzen und er-
stellt keine verbindlichen Planwerke. Allerdings 
ist es der Landrat (Vorsitzender des Landkreisvor-
stands), der über Baugenehmigungen entschei-
det, wobei er über die planungsrechtliche Zuläs-
sigkeit anhand der gemeindlichen planerischen 
Festsetzungen entscheidet.
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3.2.3 Kommunale Ebene

Die Gemeinden sind die entscheidenden Hand-
lungsträger der polnischen Raumwirtschaft. Zu 
ihren Aufgaben gehört die Ausgestaltung der 
Raumpolitik für ihr Territorium sowie die gebiets-
konkrete Definierung und rechtlich verbindliche 
Festsetzung von Zielen. Die tragende Rolle der 
lokalen Selbstverwaltung resultiert zudem aus 
deren Wesenhaftigkeit und Selbstverständnis als 
bestimmende, über die gemeindliche Entwick-
lung entscheidende Instanz. Verantwortlich für 
die Ausarbeitung der kommunalen Planwerke 
ist in ländlichen Gemeinden der Gemeinde-
vorsteher und in Gemeinden mit Stadtrecht der 
Bürgermeister bzw. – in Großstädten mit mehr 
als 100.000 Einwohnern – der Stadtpräsident. 
Technisch werden planerischen Aufgaben meist 
nach Durchführung einer öffentlichen Ausschrei-
bung extern an ein Büro mit entsprechender 
Zulassung vergeben; in großen Städten wird 
die Raumbewirtschaftungsstudie gewöhnlich 
durch das Städtische Städtebau-Atelier, eine 
kommunale Einheit, erstellt. Als beratendes und 
evaluierendes Organ kommt dem gemeindlichen 
bzw. städtischen Ausschuss für Städtebau und 
Architektur eine wichtige Rolle zu. Der Beschluss 
der grundlegenden Planwerke – insbesondere 
der Raumbewirtschaftungsstudie für das gesamte 
Gemeindeterritorium sowie der als Ortsrecht (Sat-
zung) allgemein rechtsverbindlichen Örtlichen 
Raumbewirtschaftungspläne – erfolgt durch den 
Gemeinde- bzw. Stadtrat.

3.3 Deutschland

3.3.1 Gesamtstaatliche Ebene

Die räumliche Gesamtplanung auf Bundesebe-
ne – die Bundesraumordnung – ist dem Ressort 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bauen und 
Stadtentwicklung zugeordnet. Außerdem ist das 
Ministerium für die Ausarbeitung der planungs- 
und baurechtlichen Gesetze und Verordnungen 
verantwortlich, für die der Bund eine Gesetzge-
bungskompetenz besitzt. Vorrangige Aufgabe 
der Bundesraumordnung ist es, Leitbilder der 
räumlichen Entwicklung und Grundsätze für das 
Bundesgebiet festzulegen, welche die Aussagen 

der Strukturpolitik der Fachressorts bündeln. Die 
Festlegungen werden durch ein spezielles Organ 
– die Ministerkonferenz für Raumordnung, in der 
der Bund und alle Bundesländer vertreten sind 
– beschlossen. Darüber hinaus kann der Bund 
seit 2009 eigene sachlich oder teilräumlich be-
schränkte Raumordnungspläne aufstellen. Bisher 
wurden hierbei Festlegungen für die deutsche aus-
schließliche Wirtschaftszone an Nord- und Ostsee 
getroffen. Im Allgemeinen werden unterstützende 
und beratende Funktionen vom Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung sowie dem Beirat 
für Raumentwicklung wahrgenommen.

3.3.2 Zuständigkeitsbereiche   
 der Bundesländer
Die Bundesländer sind durch Bundesrecht zur 
Durchführung der Raumordnung in ihrem Ter-
ritorium verpflichtet. Sie erlassen hierfür eigene 
Landesplanungsgesetze, welche die Leitbilder 
und Grundsätze der Bundesraumordnung für das 
jeweilige Bundesland konkretisieren sowie die 
planungsbezogenen Zuständigkeiten definieren. 
Im Übrigen fällt auch das Bauordnungsrecht in 
die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer, 
die daher eigene Landesbauordnungen erlassen. 

Grundsätzlich ist die Raumordnung in den 
Bundesländern zweistufig aufgebaut und wird in 
die Landesplanung für das Gesamtgebiet und die 
Regionalplanung für Teilräume eines Bundeslan-
des unterschieden. Der Verwaltungsaufbau in den 
einzelnen Bundesländern und die Wahrnehmung 
der planungsbezogenen Aufgaben sind bedingt 
durch den Föderalismus sehr vielschichtig. In den 
meisten Ländern ist die oberste Raumordungs- 
bzw. Landesplanungsbehörde ein Ministerium. 
Hier liegt die Verantwortung für die Aufstellung 
des landesweiten Raumordnungsplans bzw. 
des entsprechenden Landesprogramms. Als 
Beschlussorgan fungieren entweder die Landes-
regierung oder das Landesparlament. Außerdem 
übernimmt die Oberste Raumordnungsbehörde 
die Rechtsaufsicht sowie beratende Funktionen. 
Einige Bundesländer haben unterhalb der minis-
terialen Ebene zusätzlich eine obere und untere 
Raumordnungsbehörde, einige auch nur eine 
dieser Instanzen. Deren Aufgaben können die 
Mitarbeit an der Aufstellung der Regionalpläne 
einschließen – diese Behörden sind in der Re-
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Landes- und 
Regionalplanung 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Brandenburg Berlin Sachsen 

Oberste 
Raumordnungs-/ 
Landesplanungs-
behörde 

Ministerium für 
Verkehr, Bau und 
Landesentwicklung 

Gemeinsame Landesplanungs-
abteilung  Berlin-  Brandenburg 

Staatsministerium 
des Innern 

Website http://www. 
regierung-mv.de/ 
cms2/Regierungs 
portal_prod/Regie 
rungsportal/de/vm
/Themen/Landes-
_und_Regional 
entwicklung%2c_ 
Planungsrecht/ 
index.jsp 

http://gl.berlin-brandenburg.de 
 

http://www. 
landesentwicklung.
sachsen.de 
 

Beschlussorgan/ 
Politische 
Entscheidungsträger 

Landesregierung Landesregierung Senat Staatsregierung 

Obere 
Raumordnungs-/ 
Landesplanungs-
behörde 

– – – 3 Landes-
direktionen 
(Regierungsbezirke 
Chemnitz, 
Dresden, Leipzig) 

Untere 
Raumordnungs-/ 
Landesplanungs-
behörde 

4 Ämter für 
Raumordnung und 
Landesplanung 
(zugleich 
Geschäftsstellen 
der Regionalen 
Planungsverbände) 

– – – 

     

Träger der 
Regionalplanung 

4 Regionale 
Planungsverbände 

5 Regionale 
Planungsgemein-
schaften 

– 4 Regionale 
Planungsverbände 

Geschäftsführendes 
Organ der 
Regionalplanung 

Geschäftsstelle 
(zugleich untere 
Landesplanungs-
behörde) 

Regionale 
Planungsstelle 

– Regionale 
Planungsstelle 

Beschlussorgan / 
Politische 
Entscheidungsträger 
der 
Regionalplanung 

Verbands-
versammlung 

Regional-
versammlung 

– Verbands-
versammlung 

 

Abb. 3: Aufbau der Raumplanungsverwaltungen in den Bundesländern im deutsch-polnischen  
  Grenzraum 

Quelle: eigene Darstellung
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gel aber nicht die federführenden „Träger der 
Regionalplanung” (siehe unten). Ferner geben 
diese Behörden sogenannte landesplanerische 
Stellungnahmen auf Anfragen der Gemeinden ab, 
um über die Ziele der Raumordnung zu informie-
ren, die bei der kommunalen Bauleitplanung zu 
beachten sind. Weitere Zuständigkeiten liegen 
in speziellen Planungsverfahren und Ausnah-
meregelungen sowie im Monitoring. Für die im 
deutsch-polnischen Grenzraum liegenden Bun-
desländer zeigt Abb. 3 den konkreten Aufbau der 
Raumplanungsverwaltungen.

Die Regionalplanung für die Teilräume eines 
Bundeslandes, auch Planungsregionen genannt, 
präzisiert die Vorgaben der Landesplanung 
sowie der Bundesraumordnung und hat somit 
eine Vermittlungsfunktion gegenüber der kom-
munalen Planung inne. Die Zuständigkeit für 
die Aufstellung der Regionalpläne, das heißt die 
„Träger der Regionalplanung“, sind in den jewei-
ligen Landesplanungsgesetzen benannt. In den 
meisten Ländern sind die Träger der Regionalpla-
nung besondere, vornehmlich von kommunalen 
Gebietskörperschaften getragene Verbände oder 
Gemeinschaften (vgl. Abb. 3) mit etlichen Unter-
schieden in organisatorischen Details. Gemein-
samkeiten bestehen z. B. in der Rechtsform der 
Planungsgemeinschaften bzw. Regionalverbände 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie 
einem Beschlussorgan. Dieser politische Entschei-
dungsträger ist die Regional- bzw. Verbandsver-
sammlung, die durch kommunale Vertreter ge-
bildet wird und den Regionalplan beschließt. Die 
Träger der Regionalplanung haben nicht nur die 
Verantwortung für die formelle Planaufstellung, 
sondern – in Abhängigkeit vom jeweiligen Lan-
desplanungsgesetz – auch für deren Umsetzung. 
Hierzu bedienen sie sich verschiedener Koopera-
tionsformen wie regionaler und interkommunaler 
Netzwerke und Foren, deren Ansätze in Aktions-
programme oder regionale Entwicklungskonzepte 
zu aktuellen Themen münden können. Diese 
umsetzungsorientierten Instrumente sind zwar 
beispielhaft im Planungsrecht benannt, aber ver-
fahrenstechnisch oder inhaltlich nicht normiert, 
weshalb sie als informelle Instrumente gelten. Sie 
werden hauptsächlich im Stadt-Umland-Kontext 
angewendet und zunehmend auch in ländlichen 
Räumen.

3.3.3 Kommunale Ebene

Die Gemeinden besitzen die Planungshoheit über 
die abschließende, parzellenscharfe Regelung der 
baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstü-
cke. Dadurch grenzt sich die kommunale Bau-
leitplanung sowohl von der Raumordnung des 
Bundes als auch der Landes- und Regionalplanung 
ab. Unberührt davon bleibt die gemeindliche 
Pflicht, hinreichend bestimmte Zielvorgaben der 
überörtlichen Raumordnung genau zu beachten 
und die kommunale Planung daran anzupassen. 
Die Gemeinden vollziehen ihre Bauleitplanung 
– sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist – durch 
die Aufstellung eines vorbereitenden Flächen-
nutzungsplans für das gesamte Gemeindegebiet 
sowie die Aufstellung von rechtsverbindlichen 
Bebauungsplänen für Teilbereiche der Gemeinde. 
In der Regel werden die technische Erstellung der 
Pläne sowie andere Verfahrensschritte durch ex-
tern beauftragte Büros übernommen. Der örtliche 
Planungsausschuss begleitet die Aufstellungsver-
fahren. Sämtliche Bauleitpläne werden durch den 
Gemeinderat beschlossen. 
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4.1 Übersicht

Die Drei-Ebenen-Struktur des Staatsaufbaus und 
Planungssystems spiegelt sich in Polen wie in 
Deutschland im Vorhandensein übergeordneter 
Planwerke für das jeweilige Gesamtterritorium des 
Staates, der Wojewodschaft bzw. des Landes und 
der Gemeinde wider. Zudem sind es in beiden 
Ländern die Gemeinden, die abschließend und 
allgemein rechtsverbindlich in Form von Ortsrecht 
(Satzung) die bauliche und sonstige Nutzung 
von Grundstücken regeln (Örtliche Raumbe-
wirtschaftungspläne in Polen, Bebauungspläne 
in Deutschland). Grundsätzliche Unterschiede 
bestehen jedoch darin, dass in Polen einem 
prozessorientierten Planungsansatz weit weniger 
Bedeutung beigemessen wird, als dies in Deutsch-
land der Fall ist. Zudem wird Planung in Polen eine 
wesentlich mehr regulierende denn gestaltende 
Funktion zugewiesen. Dies schlägt sich im Fehlen 
jedweder operativ-umsetzungsorientierter pla-
nerischer Instrumente nieder, die als Werkzeuge 
einer kooperativ orientierten Raumentwicklungs-
politik in Deutschland zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Von großer Relevanz in der deutschen 
Planungspraxis sind zudem informelle Planwerke, 
die rechtlich nicht normiert sind. Diese freiwil-
ligen Planungen werden meist in kooperativen 
Prozessen erarbeitet und erlangen ihre Bedeutung 
als politisch legitimierte Willenserklärungen und 
als Richtlinien öffentlichen Handelns.

Die zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser 
Broschüre (Frühjahr 2011) in Aufstellung befind-
liche polnische Nationale Raumbewirtschaf-
tungskonzeption definiert gemäß dem Gesetz 
über die Raumplanung und -bewirtschaftung 
die Hauptrichtungen der staatlichen Raument-
wicklungspolitik und stellt eine umfassende 
Vision der Raumbewirtschaftung im Sinne einer 
dynamischen und nachhaltigen Entwicklung dar. 
Ihr Charakter ist dabei mehrgestaltig. Einerseits 
besteht sie zu einem Großteil aus einer Zusam-
menstellung von planerischen Informationen 
und stellt diesbezüglich eine rechtlich und ad-
ministrativ unverbindliche planerische Prognose 
dar. Andererseits definiert sie die Grundlagen für 

die Aufstellung von Programmen zur Realisierung 
öffentlicher Investitionen von nationaler Bedeu-
tung und ist diesbezüglich für das weitere Ver-
waltungshandeln bindend. Darüber hinaus bildet 
die Nationale Raumbewirtschaftungskonzeption 
die Grundlage für die Aufstellung der Raumbe-
wirtschaftungspläne der Wojewodschaften. Die 
deutsche Bundesraumordnung legt in erster Li-
nie zusammenfassende und fachübergreifende 
Leitbilder und Grundsätze fest. Damit sollen eine 
nachhaltige Raumentwicklung des Bundesgebie-
tes gefördert und in allen Teilräumen gleichwerti-
ge Lebensbedingungen geschaffen werden. Der 
Bund kann gemäß dem Raumordnungsgesetz 
außerdem Raumordnungspläne aufstellen, um 1) 
einzelne Grundsätze der Raumordnung für das 
Bundesgebiet zu konkretisieren, 2) Festlegungen 
für länderübergreifende Standortkonzepte für 
See- und Binnenhäfen sowie für Flughäfen oder 
3) Festlegungen für die deutsche ausschließliche 
Wirtschaftszone an Nord- und Ostsee zu treffen. 
Bislang wurde nur Letzteres umgesetzt; die ande-
ren Optionen sind erst 2009 in Kraft getreten. Die 
Leitbilder der Raumentwicklung haben generell 
nur empfehlenden Charakter, das heißt sie sind 
unverbindlich. Dagegen sind alle bisher durch die 
Bundesraumordnung festgelegten Grundsätze für 
die nachfolgenden Planungsebenen, die Fachpla-
nungen und die raumbedeutsamen öffentlichen 
Maßnahmen verbindlich. Die Grundsätze sind bei 
nachfolgenden Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidungen als für den Gesamtraum der Bun-
desrepublik Deutschland bedeutsame Belange 
zu berücksichtigen. Aus der neuen Kompetenz 
des Bundes für länderübergreifende Standortkon-
zepte für See- und Binnenhäfen sowie Flughäfen 
resultieren dagegen keine Bindungswirkungen 
gegenüber den Bundesländern.

In Polen gibt der Raumbewirtschaftungsplan 
der Wojewodschaft auf dieser Selbstverwaltungs-
ebene die Grundlinien der räumlichen Entwick-
lung der Wojewodschaft vor. Er ist inhaltlich eng 
mit der die Perspektiven der wirtschaftlichen 
Entwicklung vorgebenden Entwicklungsstrategie 
der Wojewodschaft verbunden und hat für das 
interne Verwaltungshandeln bindende Wirkung. 

4 Instrumente, Planinhalte und Verfahren
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Daneben bestehende Fachplanungsdokumente 
entfalten erst nach der Übernahme ihrer Festle-
gungen in den Raumbewirtschaftungsplan für das 
interne Verwaltungshandeln bindende Wirkung. 
Die räumliche Gesamtplanung in den deutschen 
Bundesländern wird wie auf der Bundesebene als 
Raumordnung bezeichnet und gestaltet sich zwei-
stufig. Die erste Stufe – die Landesplanung – be-
inhaltet die Planung der räumlichen Entwicklung 
eines ganzen Bundeslandes. Die zweite Stufe – die 
Regionalplanung – befasst sich mit Teilräumen 
eines Bundeslandes. In den jeweiligen Raum-
ordnungsplänen werden zu berücksichtigende 
Grundsätze und zu beachtende Ziele der Raum-
ordnung festgelegt. Auch Aussagen der Fachpla-
nungen werden integriert. Die Bindungswirkung 
der Raumordnungspläne erstreckt sich auf öffent-
liche und privatrechtliche Planungsträger. In Polen 
besteht eine Planung für regionale Teilräume nur 
in Form des Metropolraumbewirtschaftungsplans. 
Darin werden für eine große städtische Agglome-
ration sowie ihren Einflussbereich planerische 
Aussagen des Raum be wirt schaftungsplans der 
Wojewodschaft, dessen Teil der Me tro pol raum-
be wirt schaf tungs plan ist, vertieft.

Auf gemeindlicher Ebene besteht in Polen 
wie in Deutschland ein zweigliedriges System 
(in Deutschland als kommunale Bauleitplanung 
bezeichnet), wobei sich jedoch insbesondere 
die gesamtgemeindlichen Planwerke deutlich 
voneinander unterscheiden. Die in Polen für 
das gesamte Gemeindeterritorium aufgestellte 
Studie der Rahmenbedingungen und Perspek-
tiven der Raumbewirtschaftung (Raumbewirt-
schaftungsstudie) erfüllt in der Praxis multiple 
Funktionen. Sie ist raumpolitisches und zugleich 
– insbesondere im Falle des Nichtvorhandenseins 
einer gemeindlichen Entwicklungsstrategie – 
wirtschaftsentwicklungspolitisches Dokument; 
diese Doppelrolle spiegelt ein charakteristisches 
Merkmal des polnischen Planungssystems wider. 
Eine weitere wichtige Funktion besteht in der Har-
monisierung der Festlegungen in den Örtlichen 
Raumbewirtschaftungsplänen, wobei jedoch die 
Bindungswirkung der Raumbewirtschaftungs-
studie für Örtliche Raumbewirtschaftungspläne 
aufgrund des gesetzlich möglichen Interpretati-
onsrahmens in der Praxis nicht immer zwingend 
ist. In Deutschland stellt der Flächennutzungsplan 
die beabsichtigte Art der Bodennutzung in ihren 

Grundzügen für das gesamte Gemeindegebiet 
dar. Durch die grundsätzliche Entscheidung über 
den Nutzungszweck der vorhandenen Flächen 
bildet der Flächennutzungsplan den Rahmen 
für die Bebauungspläne. Der enge inhaltliche 
Zusammenhang zwischen Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan wird auch daran ersichtlich, dass 
Ersterer als „vorbereitender“ und Letzterer als 
„verbindlicher Bauleitplan“ bezeichnet wird.

Der Örtliche Raumbewirtschaftungsplan in Po-
len wie der Bebauungsplan in Deutschland enthält 
als Ortsrecht (Satzung) rechtsverbindliche Fest-
setzungen im Wesentlichen über die Art und das 
Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken. 
Er stellt somit in beiden Ländern das Hauptinstru-
ment zur Umsetzung der gemeindlichen Planung 
dar. In Polen ist der Örtliche Raumbewirtschaf-
tungsplan das einzige allgemein rechtsverbind-
liche Instrument der Raumentwicklungspolitik. 

Die formell geregelte kommunale Bauleitpla-
nung wird in Deutschland durch eine Reihe nicht 
planungsrechtlich geregelter, freiwilliger Planun-
gen ergänzt. Sie werden daher auch als informelle 
Planungen bezeichnet. Allerdings können sie 
durch Beschluss der Gemeinde zumindest eine 
verwaltungsinterne Selbstbindung entfalten und 
sind dann bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
zu berücksichtigen. Als informell gelten u. a. die 
Stadtentwicklungsplanung, die sektorale und teil-
räumliche Entwicklungsplanung, die städtebauli-
che Rahmenplanung oder die projektbezogene 
Masterplanung. In der Praxis findet der Prozess 
der Definierung inhaltlicher Planaussagen häufig 
im Rahmen der mit umfangreichen Partizipations-
angeboten verbundenen Aufstellung informeller 
Planwerke statt, während die Aufstellung der Bau-
leitpläne nur der planungsrechtlichen Fixierung 
dient. Diese Planungspraxis hat in Polen keine 
Entsprechung.

Ebenso sind in Polen keine Regelungen vorhan-
den, die mit dem sog. besonderen Städtebaurecht 
in Deutschland korrespondieren. Dieses geht mit 
eigenen formellen Instrumenten und Verfahren 
weit über die kommunale Bauleitplanung hinaus 
und behandelt den Umgang mit dem städte-
baulichen Bestand einer Gemeinde (Stadt-/
Dorferneuerung, Stadtumbau, Städtebaulicher 
Denkmalschutz), aber auch mit potenziell neu zu 
entwickelnden Flächen. 
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4.2 Polen

4.2.1 Raumbewirtschaftungsplan  
 der Wojewodschaft

Planinhalte und Wirkung

Gemäß dem Gesetz über die Raumplanung und 
-bewirtschaftung umfasst der Raumbewirtschaf-
tungsplan der Wojewodschaft als gesamtplaneri-
sches Dokument der regionalen Selbstverwaltung 
ihr gesamtes Territorium. Er gibt die Leitlinien der 
räumlichen Struktur der Wojewodschaft vor und 
weist die Grundelemente ihres Siedlungsnetzes 
sowie besondere Förder- und Schutzgebiete 
(insbesondere im Natur-, Bergbau- und Hoch-
wasserschutzbereich) aus. Räumlich abgegrenzt 
werden zudem Metropolräume, für die ein 
eigener Raumbewirtschaftungsplan im Rahmen 
einer vertiefenden Ausgestaltung des Raumbe-
wirtschaftungsplans der Wojewodschaft aufge-
stellt wird. Räumlich festgelegt werden zudem 
die öffentlichen Investitionen von überörtlicher 
Bedeutung, insbesondere in den Bereichen 
sozialer und technischer Infrastruktur. Dazu ge-
hören neben den in den Programmen der Woje-
wodschaft selbst beabsichtigten Vorhaben auch 
diejenigen, die in staatlichen Programmen zur 
Durchführung öffentlicher Investitionen vorgese-
hen sind. Darüber hinaus sind in der Nationalen 
Raumbewirtschaftungskonzeption enthaltene, 
das Wojewodschaftsgebiet betreffende Aussagen 
zu berücksichtigen (insbesondere die Übernahme 
sog. geschlossener Gebiete, denen Funktionen im 
Bereich der Sicherheit und Landesverteidigung 
zukommen). Der Raumbewirtschaftungsplan 
der Wojewodschaft umfasst in der Regel einen 
Maßstab von 1:200.000. Der Metropolraum-
bewirtschaftungsplan umfasst einen Maßstab 
von 1:50.000 bis 1:100.000. Für das interne 
Verwaltungshandeln stellt der Raumbewirtschaf-
tungsplan der Wojewodschaft ein bindendes 
Dokument dar. Zudem sind seine Aussagen bei 
der Aufstellung von gemeindlichen Raumbewirt-
schaftungsstudien zu beachten.

Verfahren

Der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss zur 
Festlegung des Planes erfolgt durch den Sejmik; 
verantwortlich für die Ausarbeitung des Planes 
ist der Marschall der Wojewodschaft. Letzterer 
gibt den Aufstellungsbeschluss in ortsüblicher 
Form öffentlich bekannt und benennt gleichzei-
tig einen mindestens dreimonatigen Zeitraum, 
in dem Eingaben zum Plan gemacht werden 
können. Diese Möglichkeit der Einreichung von 
Eingaben noch vor Vorhandensein eines Planent-
wurfs stellt die einzige vorgeschriebene Form der 
Öffentlichkeitsbeteiligung dar. Hingegen erfolgt 
die Einbeziehung der relevanten öffentlichen 
Institutionen und Verwaltungen in der Woje-
wodschaft in einem zweistufigen Verfahren. Ein-
bezogen werden dabei die Landkreisvorstände, 
Gemeindevorsteher, Bürgermeister und Stadt-
präsidenten sowie die Selbstverwaltungskörper-
schaften der an die Wojewodschaft angrenzenden 
Gebiete einschließlich ggfs. nachbarstaatlicher 
Gebietskörperschaften. Sie werden sowohl mit 
der Information über den Aufstellungsbeschluss 
als auch nach Vorliegen des Planentwurfs – hier 
innerhalb einer mindestens 40-tägigen Frist – um 
Planabstimmung bzw. Stellungnahme gebeten. 
Der Entwurf des Raumbewirtschaftungsplans der 
Wojewodschaft einschließlich des Umweltberich-
tes wird nach Vorliegen der öffentlichen Eingaben 
und Stellungnahmen zum Aufstellungsbeschluss 
erarbeitet und unterliegt einer Stellungnahme 
des Ausschusses für Städtebau und Architektur 
der Wojewodschaft. Nach Abstimmung bzw. 
Vorliegen der Stellungnahmen zum Planentwurf 
und seiner Vorlage beim zuständigen Minister, der 
die Übereinstimmung des Planentwurfs mit der 
Nationalen Raumbewirtschaftungskonzeption so-
wie mit staatlichen Programmen bestätigen muss, 
erfolgt die Beschlussvorlage im Sejmik. Nach Be-
schluss des Plans wird dieser zusammen mit der 
Dokumentation der planerischen Arbeiten durch 
den Marschall der Wojewodschaft (Selbstverwal-
tung) dem Wojewoden (Regierungsverwaltung) 
zur Feststellung der formalen Rechtsgültigkeit 
vorgelegt. Anschließend wird der Plan als amtliche 
Bekanntmachung veröffentlicht. Die Änderung 
eines Raumbewirtschaftungsplans erfolgt nach 
dem gleichen Verfahren wie seine Aufstellung.
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reichen in Abhängigkeit von der Größe des Ge-
meindegebietes von 1:5.000 bis 1:25.000. 

Planinhalte und Wirkung des Örtlichen 
Raumbewirtschaftungsplans

Der Örtliche Raumbewirtschaftungsplan ist das 
Hauptinstrument zur Umsetzung der gemeind-
lichen Planung und zugleich das einzige Do-
kument im polnischen Planungssystem, das als 
Ortsrecht (Satzung) allgemein rechtsverbindliche 
Festsetzungen über Art und Maß der baulichen 
Nutzung eines Teilbereichs der Gemeinde treffen 
kann. Planerische Festlegungen auf den überge-
ordneten Ebenen benötigen zu ihrer rechtlichen 
Verbindlichkeit die Absicherung im Rahmen eines 
Örtlichen Raumbewirtschaftungsplans. Mit Aus-
nahme weniger Fälle, in denen der Gesetzgeber 
ihre Aufstellung zwingend verlangt, liegt es im 
Ermessen der Gemeinde, in welchem Umfang 
und für welche Gemeindeteile Örtliche Raum-
bewirtschaftungspläne aufgestellt werden. Die 
Planinhalte werden gemäß dem Gesetz über die 
Raumplanung und -bewirtschaftung festgesetzt. 
Zahlreiche ministerielle Verordnungen behan-
deln inhaltliche Teilaspekte sowie Fragen der 
Ausgestaltung und Darstellung von Planfestset-
zungen. Der Örtliche Raumbewirtschaftungsplan 
regelt vor allem die Nutzungszwecke und gibt 
die Grundlinien der baulichen Gestaltung sowie 
Richtwerte zur räumlichen Bewirtschaftung von 
Flächen vor, d. h. das Maß der baulichen Nutzung, 
den Mindestanteil der unversiegelten Fläche, die 
maximale Gebäudehöhe, die Mindestanzahl von 
Stellplätzen und die Form ihrer Erstellung, die 
Baugrenze und das Baurichtmaß. Dies kann die 
Einschränkung der baulichen Nutzung bis hin 
zu ihrer Untersagung beinhalten. Der Örtliche 
Raumbewirtschaftungsplan benennt zudem die 
Grundlinien der Gestaltung der räumlichen Ord-
nung, des Schutzes von Umwelt, Natur, Kulturerbe 
und Denkmalbestand sowie der Gestaltung des 
öffentlichen Raumes. Er trifft zudem Festsetzungen 
bezüglich der Verkehrs- und technischen Infra-
struktur, benennt aber auch den Prozentsatz, der 
zur Ermittlung der Höhe der an die Gemeinde zu 
zahlenden Abgabe als Ausgleich der planungs-
bedingten Grundstückswertsteigerung heranzu-
ziehen ist. Das polnische Planungsrecht erlaubt 
zudem die Ausweisung etwa von Gebieten mit 

4.2.2 Studie der Rahmenbedin- 
 gungen und Perspektiven  
 der Raumbewirtschaftung  
 (Raumbewirtschaftungs-  
 studie) sowie Örtlicher   
 Raumbewirtschaftungs-  
 plan

Planinhalte und Wirkung der   
Raumbewirtschaftungsstudie

Gemäß dem Gesetz über die Raumplanung und 
-bewirtschaftung legt die Raumbewirtschaftungs-
studie als planerisches Dokument für die Gemein-
de, ausgehend von den Rahmenbedingungen ih-
rer räumlichen Entwicklung, die Perspektiven ihrer 
Raumbewirtschaftung dar. Sie definiert Richtwerte 
und bestimmt die Flächennutzung einschließlich 
der Ausweisung von für Bautätigkeit unzulässigen 
Gebieten, zeigt die Entwicklungsperspektiven des 
Verkehrssystems und der technischen Infrastruk-
tur und grenzt Schutzgebiete (insbesondere im 
Natur-, Bergbau- und Hochwasserschutzbereich, 
aber auch zur Kulturlandschafts- und Denkmal-
pflege) ab. Ein rechtsverbindlicher Schutz für 
die genannten Gebiete kann nur durch Örtliche 
Raumbewirtschaftungspläne erfolgen, da die 
Raumbewirtschaftungsstudie keine rechtliche 
Grundlage für Verwaltungsentscheidungen ge-
genüber Dritten – etwa für die Untersagung einer 
Bautätigkeit – bilden kann. Ähnliches gilt für die 
ebenfalls bezeichneten Gebiete mit Umgestal-
tungs-, Erneuerungs- oder Rekultivierungsbedarf. 
Zudem sind die Grenzen geschlossener Mili-
tärgebiete, auf die sich die Planungshoheit der 
Gemeinde nicht bezieht, und ihre Schutzzonen 
darzustellen. Ausgewiesen werden darüber hin-
aus Flächen, auf denen öffentliche Investitionen 
von örtlicher und überörtlicher Bedeutung vor-
gesehen sind; Letztere in Übereinstimmung mit 
dem Raumbewirtschaftungsplan der Wojewod-
schaft bzw. den entsprechenden Programmen 
der Wojewodschaft und des Staates. Dies gilt 
auch für Gebiete, für die die Aufstellung eines 
Örtlichen Raumbewirtschaftungsplanes aus Sicht 
der Gemeinde oder – in wenigen Ausnahmefällen 
– aufgrund rechtlicher Vorschriften erforderlich ist. 
Die Maßstäbe der Raumbewirtschaftungsstudien 
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dem Bedarf der Grundstücksneuordnung (ein-
schließlich der Vorgabe einer Mindestgröße von 
Baugrundstücken), der städtebaulichen und infra-
strukturellen Erneuerung, der Umgestaltung oder 
Rekultivierung. Zudem können Gebiete für Groß-
investitionen, seien es großflächige Handelsob-
jekte oder örtliche oder überörtliche öffentliche 
Investitionen einschließlich Verkehrsinfrastruktur, 
festgesetzt werden. Auch detaillierte Regelungen, 
etwa zur Anordnung baulicher Objekte in Bezug 
zum Straßenraum, zur farblichen Gestaltung bau-
licher Objekte sowie Dacheindeckungen und zur 
Anordnung von Raummöblierungsobjekten, Hin-
weistafeln und Reklameeinrichtungen, sind recht-
lich möglich, in der Praxis jedoch wenig verbreitet. 
Örtliche Raumbewirtschaftungspläne werden im 
Maßstab von 1:1.000 aufgestellt. In begründeten 
Fällen sind Pläne im Maßstab 1:1.500 oder 1:2.000 
zulässig. Bei Örtlichen Raumbewirtschaftungs-
plänen, die ausschließlich der Ausweisung von 
Aufforstungsflächen oder von Gebieten dienen, 
auf denen keinerlei bauliche Nutzung zulässig ist, 
ist ein Maßstab von 1:5.000 zulässig.

Verfahren der Aufstellung der Raum-
bewirtschaftungsstudie und des -plans

Das Aufstellungsverfahren der gemeindlichen 
Raumbewirtschaftungsstudie wie des Örtlichen 
Raumbewirtschaftungsplans (vgl. Abb. 4) wird 
durch den Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat 
eingeleitet; verantwortlich für ihre Ausarbeitung 
ist der Gemeindevorsteher respektive Bürger-
meister oder Stadtpräsident. Dieser gibt den Auf-
stellungsbeschluss in ortsüblicher Form öffentlich 
sowie in schriftlicher Form den relevanten öffent-
lichen Institutionen und Verwaltungen bekannt 
und benennt gleichzeitig einen mindestens 21-tä-
gigen Zeitraum, in dem Eingaben zur Raumbewirt-
schaftungsstudie bzw. zum Plan gemacht werden 
können. Nach Prüfung der erfolgten Eingaben 
erstellt der Gemeindevorsteher, Bürgermeister 
bzw. Stadtpräsident den Entwurf der Studie bzw. 
des Planes zusammen mit dem Umweltbericht. 
Im Folgeschritt wird die Stellungnahme des ge-
meindlichen Ausschusses für Städtebau und Ar-
chitektur eingeholt. Gleichzeitig wird der Entwurf 
zum einen mit dem Vorstand der Wojewodschaft 
bezüglich seiner Übereinstimmung mit dem 
Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft 

Beschluss des Gemeinderates zur Auf-
stellung der Raumbewirtschaftungsstudie 

bzw. des Örtlichen Raumbewirtschaf- 
tungsplanes (Aufstellungsbeschluss) und 

ortsübliche Bekanntmachung

Frühzeitige Eingaben der relevanten 
öffentlichen Institutionen und 

Verwaltungen sowie der Öffentlichkeit

Erarbeitung des Entwurfs der Studie 
oder des Plans

Einholung der Stellungnahmen 
des gemeindlichen Ausschusses 

für Städtebau und Architektur sowie 
der relevanten öffentlichen Institutionen 

und der Nachbargemeinden; 
Abstimmung mit Selbstverwaltungs- und 

Regierungsverwaltung der Wojewodschaft

Aufarbeitung der Stellungnahmen 
und Abstimmungsergebnisse 

und Überarbeitung des Entwurfs

Öffentliche Auslegung: Möglichkeit 
für jedermann zur Einsicht in den Entwurf 

und zum Vorbringen von Einwänden

Behandlung der Stellungnahmen, 
ggf. Korrektur des Entwurfs

Beschluss des Gemeinderates 
(bei Örtlichem Raumbewirt-

schaftungsplan: Satzungsbeschluss)
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Abb. 4: Verfahren der kommunalen Planung   
 in Polen

Quelle: eigene Darstellung
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und zum anderen mit dem Wojewoden bezüglich 
seiner Übereinstimmung mit in staatlichen Pro-
grammen vorgesehenen öffentlichen Vorhaben 
von landesweiter Bedeutung abgestimmt. Parallel 
werden die Stellungnahmen zum Entwurf der 
Raumbewirtschaftungsstudie von den relevan-
ten öffentlichen Institutionen und Verwaltungen 
eingeholt einschließlich des Landkreisvorstands 
sowie der Gemeindevorsteher, Bürgermeister 
und Stadtpräsidenten der an die Gemeinde an-
grenzenden Selbstverwaltungskörperschaften. 
Der Gemeindevorsteher, Bürgermeister bzw. 
Stadtpräsident legt die Frist zur Abstimmung oder 
Stellungnahme fest, die nicht kürzer als 14 Tage 
und nicht länger als 30 Tage gerechnet vom Tag 
der Übermittlung des Planentwurfs sein darf. Im 
Falle des Örtlichen Raumbewirtschaftungsplanes 
wird zudem die Zustimmung zur Umwidmung von 
Agrar- und Waldflächen zu anderen Nutzungen 
eingeholt, wenn dies erforderlich ist. Nach Vor-
liegen der Stellungnahmen bzw. nach erfolgter 
Abstimmung werden die sich aus ihnen ergeben-
den Änderungen in den Entwurf eingearbeitet. 
Anschließend wird der überarbeitete Entwurf für 
einen mindestens 21-tägigen Zeitraum, der von 
öffentlichen Diskussionsveranstaltungen zu den 
planerischen Inhalten begleitet wird, öffentlich 
ausgelegt. An die Auslegung schließt sich ein er-
neut mindestens 21-tägiger Zeitraum an, in dem 
Einwände gegen den Entwurf durch Bürger, öffent-
liche Institutionen sowie sonstige Organisationen 
erhoben werden können. Der – ggf. überarbeitete 
(was jedoch keine erneute Auslegung erfordert) – 
Entwurf wird dem Gemeinderat zusammen mit ei-
ner Liste unberücksichtigt gebliebener Einwände 
zum Beschluss vorgelegt; mit dem Beschluss des 
Örtlichen Raumbewirtschaftungsplanes bestätigt 
der Gemeinderat so zugleich die Statthaftigkeit 
der Nichtberücksichtigung dieser Einwände. Der 
Planbeschluss beinhaltet darüber hinaus zum 
einen zugleich die formale Feststellung, dass der 
Örtliche Raumbewirtschaftungsplan keine Festset-
zungen der Raumbewirtschaftungsstudie verletzt. 
Zum anderen werden die im Plan vorgesehenen 
technischen Infrastrukturinvestitionen, die in den 
Kompetenzbereich der Gemeinde fallen, gebil-
ligt. Dem Gemeinderat ist eine Beurteilung der 
gemeindlichen Raumbewirtschaftungsentwick-
lung zumindest einmal in jeder Legislaturperio-
de vorzulegen, damit er über die Aktualität der 

Raumbewirtschaftungsstudie wie der Örtlichen 
Raumbewirtschaftungspläne befinden kann. Die 
Änderung einer Raumbewirtschaftungsstudie 
oder eines Örtlichen Raumbewirtschaftungsplans 
erfolgt im Übrigen nach dem gleichen Verfahren 
wie der Beschluss.

4.3 Deutschland

4.3.1 Raumordnungsplan und   
 Regionalpläne der    
 Bundesländer

Planinhalte und Wirkung

Auf den zwei Stufen der Raumordnung eines 
Bundeslandes sind der landesweite Raumord-
nungsplan und der Regionalplan die wichtigsten 
Instrumente. Auf der unteren Stufe beziehen 
sich Regionalpläne auf die Teilräume der Bun-
desländer (Planungsregionen) und präzisieren 
die landesweiten Vorgaben. Als Vorstufe zum 
landesweiten Raumordnungsplan erstellen die 
meisten Bundesländer ein inhaltlich umfassendes 
und fachlich abgestimmtes Landesentwicklungs-
programm. Die räumliche Konkretisierung erfolgt 
dann im Raumordnungsplan. In den einzelnen 
Bundesländern sind sowohl für den Raumord-
nungsplan für das Landesgebiet als auch für die 
Regionalpläne unterschiedliche Bezeichnungen 
gebräuchlich (für die an die Republik Polen gren-
zenden Bundesländer siehe Abb. 5), da dies in 
die Regelungskompetenz der Länder fällt. Ebenso 
werden die Planinhalte durch die Landespla-
nungsgesetze der Länder bestimmt, allerdings 
lassen sich auf Grundlage des Raumordnungsge-
setzes des Bundes wesentliche Inhalte benennen. 
Demnach enthalten landesweite Raumordnungs-
pläne und Regionalpläne Festlegungen zur Sied-
lungs-, Freiraum- und Infrastruktur. Dabei kann 
die Siedlungsstruktur z. B. durch Kategorien der 
räumlichen Verdichtung, durch die Zentralität 
von bestimmten Orten („Zentrale-Orte-System“), 
durch Bereiche für Siedlungsentwicklung oder 
Entwicklungsachsen näher festgelegt werden. 
Festlegungen zur Freiraumstruktur reichen von 
Bereichen für den Landschafts- und Naturschutz 
über regionale Grünzüge mit Funktionen der 
Naherholung und Frischluftzufuhr für Städte bis 
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hin zu Freiräumen für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz sowie Standorten der Rohstoffge-
winnung. Festlegungen zur Infrastruktur beziehen 
sich auf Standorte und Trassen für Verkehr und 
Logistik sowie für Ver- und Entsorgung (Wasser, 
Energie, Abfall). Entsprechende Aussagen der 
Fachplanungen sollen in den landesweiten Raum-
ordnungsplänen und Regionalplänen zusammen-
fassend und fachübergreifend aufgenommen 
werden. In der Regel erfolgen Festlegungen zur 
Raumstruktur in textlicher und zeichnerischer 
Form. Die Maßstäbe der Raumordnungspläne 
der einzelnen Länder reichen von 1:100.000 bis 
1:300.000. Regionalpläne können aufgrund der 
unterschiedlichen Größe von Planungsregionen 
einen Maßstab von 1:50.000 bis zu 1:100.000 um-
fassen. Sowohl landesweite Raumordnungspläne 
als auch Regionalpläne werden in etwa alle 10–15 
Jahre neu aufgestellt oder zumindest auf ihren 
Änderungsbedarf hin überprüft. 

Die Bindungswirkung der raumordnerischen 
Festlegungen erstreckt sich auf öffentliche Pla-
nungsträger einschließlich der Kommunen und 
bestimmte privatrechtliche Träger. Besonders 
relevant ist, ob die Planinhalte als „Grundsatz der 
Raumordnung“ oder als „Ziel der Raumordnung“ 
festgelegt worden sind. „Grundsätze der Raum-
ordnung“ stellen allgemeine Vorgaben zur Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des Raums dar, 
die in nachfolgenden Abwägungsprozessen zu 
„berücksichtigen“ sind. Demzufolge sind Grund-

sätze der Raumordnung öffentliche Belange, die 
z. B. eine Gemeinde in ihre Planungen einzustellen 
und zu bewerten hat, die aber durch Abwägung 
oder Ermessensausübung überwindbar sind. Da-
gegen kennzeichnen „Ziele der Raumordnung“ 
räumlich oder sachlich verbindliche Vorgaben 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums. Sie sind im Aufstellungsprozess bereits 
abschließend abgewogen worden. Folglich haben 
die anderen Planungsträger keinen Ermessens-
spielraum mehr, sondern müssen diese Ziele strikt 
„beachten.“ Die Regionalplanung hat die in den 
Raumordnungsplänen des Landes enthaltenen 
Ziele und Grundsätze sowie die Grundsätze des 
Bundes zu konkretisieren. Die Gemeinden müs-
sen die Ziele der Raumordnung der Landes- und 
Regionalplanung beachten und ggf. ihre Planun-
gen anpassen. Die Bindungswirkung kommt u. a. 
in räumlich und sachlich konkreten Festlegungen, 
sog. Vorrang-, Vorbehalts- oder Eignungsgebiete 
für die Freiraum- und Infrastruktur, zum Ausdruck. 
Ein Vorbehaltsgebiet entspricht dabei einem 
Grundsatz der Raumordnung, die anderen Ge-
bietstypen weisen jeweils einen sehr speziellen 
Zielcharakter auf.

Eine besondere inhaltliche Verknüpfung der 
Regionalplanung und der kommunalen Bauleit-
planung wird durch das Raumordnungsgesetz des 
Bundes angeboten. Demnach kann ein Regional-
plan gleichsam die Funktion eines regionalen Flä-
chennutzungsplans übernehmen. Voraussetzung 

Abb. 5: Bezeichnungen der Raumordnungspläne in den Bundesländern im deutsch-polnischen   
 Grenzraum

Instrument 
der  

Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Sachsen 

Landes-
planung 

Landesraum-
entwicklungsprogramm 

Landesentwicklungs-
programm;  
Landesentwicklungspläne; 
Braunkohlen- und 
Sanierungspläne 
(für Lausitzer Revier) 

Landesentwicklungsplan 

Regional-
planung 

Regionales 
Raumentwicklungs-
programm 

Regionalplan Regionalplan;  
Braunkohlenpläne 
(Teilregionalpläne 
für Lausitzer Revier) 

 Quelle: eigene Darstellung
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dafür ist, dass die Trägerschaft der Regionalpla-
nung kommunal verfasst ist, also durch regionale 
Planungsgemeinschaften als Zusammenschluss 
von Gemeinden erfolgt. Der gemeinsame, regi-
onale Flächennutzungsplan muss dann auch den 
Regelungen des Baugesetzbuchs entsprechen.

Verfahren zur Aufstellung

Das Aufstellungsverfahren für landesweite Raum-
ordnungspläne und Regionalpläne basiert im 
Wesentlichen auf dem Raumordnungsgesetz des 
Bundes. Die Bundesländer erlassen in ihren Lan-
desplanungsgesetzen ergänzend eigene Vorschrif-
ten, z. B. für konkrete Zuständigkeiten. Zu Beginn 
des Verfahrens steht der Aufstellungsbeschluss 
des Trägers der Landes- bzw. Regionalplanung. 
Die Erarbeitung eines Planentwurfs ist in der Regel 
durch eine erste fachliche Abstimmung mit ande-
ren Gebietskörperschaften und Behörden, auch 
im Hinblick auf die durchzuführende Umweltprü-
fung, gekennzeichnet. Eine Information und Betei-
ligung der Öffentlichkeit kann bereits zu diesem 
Zeitpunkt erfolgen. Jedoch werden erst der Pla-
nentwurf und der Entwurf des Umweltberichtes 
für mindestens einen Monat öffentlich ausgelegt. 
In dieser Phase der Beteiligung können Bürger, 
öffentliche Institutionen und Verwaltungen ihre 
Stellungnahmen abgeben. Falls die beabsichtigte 
Planung erhebliche Umweltauswirkungen auf 
Nachbarstaaten haben könnte, muss auch dort 
nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
der Gleichwertigkeit eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt werden. Anschließend werden 
alle abgegebenen Stellungnahmen bewertet. 
Abwägungsvorschläge können mit betroffenen 
Beteiligten erörtert werden, bevor eine abschlie-
ßende Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange vorgenommen wird. Im Ergebnis führt 
dies zur Festlegung von Grundsätzen und Zielen 
der Raumordnung durch den Träger der Landes- 
bzw. Regionalplanung. Der endgültige landeswei-
te Raumordnungsplan bzw. Regionalplan wird von 
der Regierung oder dem Parlament des Bundes-
landes bzw. dem politischen Entscheidungsorgan 
der Planungsregion beschlossen. Regionalpläne 
sind der obersten Landesplanungsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen. Zum Abschluss des 
Verfahrens wird der landesweite Raumordnungs-
plan bzw. der Regionalplan einschließlich der 

zusammenfassenden Umwelterklärung veröffent-
licht. Dieses Verfahren gilt auch für Änderungen, 
Ergänzungen und Fortschreibungen.

4.3.2 Kommunale Bauleitpläne:  
 Flächennutzungsplan und  
 Bebauungsplan

Planinhalte und Wirkung   
des Flächennutzungsplans

Als vorbereitender Bauleitplan stellt ein Flächen-
nutzungsplan die Art der Bodennutzung in ihren 
Grundzügen für das gesamte Gemeindegebiet 
dar. Diese allgemeinen Grundzüge werden aus 
den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde 
für die städtebauliche Entwicklung abgeleitet. Die 
allgemeinen Darstellungen von Nutzungszwecken 
können inhaltlich vielfältig sein, z.  B. Wohnen, 
Gewerbe, Verkehr, technische und soziale Inf-
rastruktur, Erholung, Land- und Forstwirtschaft, 
Naturschutz usw. Die potenzielle Vielfalt resultiert 
auch daher, dass die Inhalte eines Flächennut-
zungsplans im Baugesetzbuch zwar umfänglich, 
aber nicht abschließend geregelt sind. In der Regel 
erfolgen die Darstellungen der Inhalte in textlicher 
und zeichnerischer Form; Kartengrundlagen im 
Maßstab von 1:5.000 bis 1:25.000 werden ent-
sprechend der Größe der Gemeinde verwendet. 
Die zeichnerischen Darstellungen sind gemäß der 
bundesweit geltenden Planzeichenverordnung zu 
treffen. Darüber hinaus werden bestimmte Dar-
stellungsmöglichkeiten eines Flächennutzungs-
plans, z. B. Grenzwerte für das allgemeine Maß der 
baulichen Nutzung, durch die bundeseinheitliche 
Baunutzungsverordnung konkretisiert.

Zusätzlich zu den aus den gemeindlichen 
Bedürfnissen abgeleiteten allgemeinen Boden-
nutzungen müssen im Flächennutzungsplan auch 
solche Nutzungszwecke dargestellt werden, die 
aus der gemeindlichen Pflicht zur Beachtung der 
überörtlichen Ziele der Raumordnung – festgelegt 
auf den Ebenen der Landes- und Regionalplanung 
– resultieren. Wiederum zur Bestimmung der ge-
meindlichen Bedürfnisse dienen auch informelle 
Planwerke wie z. B. sektorale oder teilräumliche 
Entwicklungspläne, sofern eine Gemeinde von 
solchen freiwilligen Planwerken Gebrauch macht. 
Eine umfassende Aktualisierung des Flächennut-
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zungsplans – die sog. Neuaufstellung – findet ca. alle  
10–15 Jahre statt.

Zwar ist ein Flächennutzungsplan kein rechts-
verbindliches Instrument, da er nicht als Satzung 
beschlossen wird, dennoch entfaltet er gewisse 
Bindungswirkungen. So ist er verbindlich für öf-
fentliche Planungsträger, die ihre Planungen dem 
Flächennutzungsplan anzupassen haben, sofern 
sie im Aufstellungsverfahren nicht widerspro-
chen haben (Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange). Außerdem wird der Flächennutzungs-
plan herangezogen, um die Genehmigung von 
bestimmten Vorhaben im weitestgehend unbe-
bauten Außenbereich der Gemeinde zu beurtei-
len. Dort gelten einige durch das Baugesetzbuch 
hinreichend bestimmte Vorhaben, z. B. ein land-
wirtschaftlicher Betrieb oder eine Windkraftan-
lage, als privilegiert, wenn sie den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans nicht widersprechen. 
Nichtsdestotrotz besteht auf Grundlage des Flä-
chennutzungsplans kein Anspruch auf Erteilung 
einer Baugenehmigung. Der Flächennutzungsplan 
bildet den Rahmen und die Grundlage für die 
Bebauungspläne.

Planinhalte und Wirkung   
des Bebauungsplans

Die kommunale Bauleitplanung wird hauptsäch-
lich durch das Instrument des Bebauungsplans 
umgesetzt, der von der Gemeinde als Satzung 
beschlossen wird. Als rechtsverbindliches Inst-
rument besitzt der Bebauungsplan im deutschen 
Planungssystem ein Alleinstellungsmerkmal. Da er 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, 
der wiederum die überörtlichen Ziele der Raum-
ordnung beachten muss, erlangen auch diese 
planerischen Festlegungen als Festsetzungen im 
Bebauungsplan eine rechtliche Verbindlichkeit. 
Mit dem Bebauungsplan trifft die Gemeinde Fest-
setzungen für die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung von Teilbereichen der Gemeinde. In 
diesen Gebieten wird die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke gesteuert – die Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans werden also 
parzellenscharf konkretisiert. Für welche Teilbe-
reiche die Gemeinde Bebauungspläne aufstellt, 
liegt in ihrem eigenen Ermessen („kommunale 
Planungshoheit“).

Mögliche inhaltliche Festsetzungen des Be-
bauungsplans sind äußerst umfangreich – und 
abschließend – im Baugesetzbuch geregelt. Her-
vorzuheben sind die Art und das Maß der bauli-
chen Nutzung, die Bauweise, (nicht) überbaubare 
Grundstücksflächen, Flächen für Nebenanlagen 
(z. B. Garagen, Stellplätze), Flächen für Verkehr, 
technische und soziale Infrastruktur sowie Grün-
flächen. Auch von Bebauung freizuhaltende 
Schutzgebiete oder Maßnahmen zum Ausgleich 
von Eingriffen in Natur und Landschaft können 
festgesetzt werden. Außerdem ist aus besonderen 
städtebaulichen Gründen eine zeitliche Befristung 
von Festsetzungen möglich. In der Regel erfolgen 
die Festsetzungen der Inhalte sowohl in textlicher 
als auch in zeichnerischer Form im Maßstab von 
1:500 bis 1:2000. Für die zeichnerischen Festset-
zungen ist die bundesweit geltende Planzeichen-
verordnung zugrunde zu legen. Darüber hinaus ist 
die bundeseinheitliche Baunutzungsverordnung 
heranzuziehen, um einige Festsetzungsmöglich-
keiten des Bebauungsplans näher zu bestimmen. 
Hierzu zählen u. a. die besondere Art der Nutzung, 
Grenzwerte für das Maß der baulichen Nutzung 
oder Baugrenzen. Spezielle Gestaltungsrichtlini-
en, für die eigene gemeindliche Satzungen nach 
den jeweiligen Landesbauordnungen vorgesehen 
sind, können ebenso in einen Bebauungsplan 
integriert werden.

Nach dem Mindestmaß und Ziel der getroffenen 
Festsetzungen können drei Varianten von Bebau-
ungsplänen unterschieden werden: 1) qualifizierter 
Bebauungsplan mit Mindestfestsetzungen, 2) einfa-
cher Bebauungsplan und 3) vorhabenbezogener 
Bebauungsplan. Letztere Variante soll vor allem 
der schnellen Umsetzung von Investitionen 
dienen. Dabei verpflichtet sich der Investor im 
Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungs-
plans nicht nur zur Durchführung der Investition, 
sondern auch zur Übernahme der Planungs- und 
Erschließungskosten. 

Der Bebauungsplan stellt die wesentliche 
Grundlage für den Vollzug weitreichender Rege-
lungen des Baugesetzbuchs dar, die insbesondere 
die Bodenordnung, Erschließung, Entschädigung 
und Enteignung betreffen.
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Verfahren zur Aufstellung   
von Bauleitplänen

Sowohl der Flächennutzungsplan als auch der 
Bebauungsplan werden in einem fast identischen 
Verfahren gemäß Baugesetzbuch aufgestellt (vgl. 
Abb. 6). Formal beginnt jedes Verfahren mit einem 
Aufstellungsbeschluss der Gemeinde (konkrete 
Zuständigkeiten regelt das jeweilige Landes- und 
Ortsrecht). Der Aufstellungsbeschluss muss orts-
üblich bekannt gemacht werden.

Bevor der Aufstellungsbeschluss gefasst wird, 
wird in der Planungspraxis die Erforderlichkeit 
eines Planes geklärt. Hierbei nutzen Gemeinden 
häufig und freiwillig die Möglichkeiten zur Erar-
beitung oder Auswertung informeller Planwerke, 
wie z. B. Stadtentwicklungspläne. Weiterhin hat 
die Gemeinde bei der zuständigen Landespla-
nungsbehörde anzufragen, welche Ziele der 
Raumordnung für das Plangebiet bestehen. Die 
Ziele der Raumordnung müssen beachtet werden 
und sind daher nicht für die spätere Abwägung zu-
gänglich. Auf Grundlage dieser Vorlaufphase wird 
der Aufstellungsbeschluss gefasst. Anschließend 
werden die allgemeinen Ziele und Zwecke des 
Bauleitplanes in einem Vorentwurf festgehalten. 
Das weitere Verfahren ist ganz wesentlich durch 
die Beteiligung der Öffentlichkeit, also der Bürger, 
sowie der Träger öffentlicher Belange, d. h. Behör-
den, Verbände, Unternehmen, Kirchen, etc. ge-
kennzeichnet. Dabei werden laut Baugesetzbuch 
die Phasen der frühzeitigen und der förmlichen 
Beteiligung unterschieden.

Mit der frühzeitigen Beteiligung sollen die 
Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
informiert und angehört werden. Die Träger öf-
fentlicher Belange sollen sich insbesondere auch 
zur vorzunehmenden Umweltprüfung äußern. 
Alle Anmerkungen werden in Form von Stellung-
nahmen gesammelt. Falls durch die beabsichtigte 
Planung die Entwicklungsziele anderer Gemein-
den berührt werden könnten, müssen diese auch 
beteiligt werden, bevor sich die beabsichtigte Pla-
nung verfestigt. Nach der Einholung aller Stellung-
nahmen kommt es zu einer vorläufigen Abwägung 
zwischen den privaten und öffentlichen Belangen. 
Anschließend wird ein Planentwurf erarbeitet und 
ein Auslegungsbeschluss der Gemeinde gefasst. 
Der Ort der Auslegung ist ortsüblich bekannt zu 

machen; die Dauer beträgt einen Monat. Wäh-
rend dieser öffentlichen Auslegung – der Phase 
der förmlichen Beteiligung – erhalten die Bürger 
sowie die Träger öffentlicher Belange erneut Gele-
genheit, ihre Stellungnahmen zur beabsichtigten 
Planung abzugeben. Sofern wichtige Gründe 
vorgebracht werden, kann die Auslegungsdauer 
des Planentwurfs verlängert werden. Falls die 
beabsichtigte Planung erhebliche Auswirkungen 
auf Nachbarstaaten haben könnte, müssen die 
betroffenen Gemeinden und Behörden nach 
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und der 
Gleichwertigkeit zumindest unterrichtet oder im 
Fall von erheblichen Umweltauswirkungen analog 
der deutschen Öffentlichkeit beteiligt werden. 

Nach Abschluss der förmlichen Beteiligung 
müssen alle Anregungen behandelt, das heißt die 
privaten und öffentlichen Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abgewogen werden. 
Ergibt sich aus der Abwägung, dass der Planent-
wurf überarbeitet und angepasst werden muss, ist 
auch die öffentliche Auslegung zu wiederholen. 
Anderenfalls wird ein endgültiger Planentwurf 
erarbeitet. 

Der endgültige Planentwurf wird von der Ge-
meinde beschlossen; im Falle eines Bebauungs-
plans handelt es sich um einen Satzungsbeschluss. 
Der Flächennutzungsplan muss von der höheren 
Verwaltungsbehörde (in der Regel vom Landkreis) 
genehmigt werden. Eine solche Genehmigung ist 
auch für Bebauungspläne erforderlich, die nicht 
auf Basis des Flächennutzungsplans entwickelt 
worden sind. Zum Abschluss des Verfahrens muss 
der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans bzw. 
die Genehmigung des Flächennutzungsplans 
ortsüblich bekannt gemacht werden, um wirksam 
zu werden. 

Im Übrigen gilt das Aufstellungsverfahren auch 
für Ergänzungen und Änderungen (Fortschreibun-
gen) von Teilbereichen des Bauleitplans. Wenn 
die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans 
die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann 
ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch ein 
beschleunigtes Verfahren zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans möglich.
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4.3.3 Informelle freiwillige   
 Planung

Als informelle freiwillige Planung gelten nicht 
planungsrechtlich geregelte Planwerke und Ver-
fahrensweisen. Sie sind flexibel einsetzbar und 
werden zur Erarbeitung von Planungsalternativen 
genutzt. Daher werden informelle Planungen häu-
fig gezielt als Vorstufe der formellen kommunalen 
Bauleitplanung genutzt. Im Falle eines Beschlus-
ses der Gemeinde kann eine verwaltungsinterne 
Selbstbindung ausgelöst werden, sodass informel-
le Planwerke bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
zu berücksichtigen sind. Zu den informellen Pla-
nungen zählen die Stadtentwicklungsplanung, die 
sektorale und teilräumliche Entwicklungsplanung, 
die städtebauliche Rahmenplanung oder die pro-
jektbezogene Masterplanung. Im Allgemeinen 
ist der Prozess solcher Planungen nicht minder 
wichtig als ihr Ergebnis. Da sie keinem förmlichen, 
streng chronologischen Verfahren unterliegen, 
sondern sich an den örtlichen Gegebenheiten 
orientieren, sind nachträgliche Änderungen, An-
passungen und Rückkoppelungen möglich oder 
sogar gewollt. Dabei gehören die Öffentlichkeits- 
und die Behördenbeteiligung zur gängigen Praxis. 

Die Stadtentwicklungsplanung wird in der 
Regel von größeren Städten durchgeführt. Sie 
erarbeiten für ihr gesamtes Siedlungsgefüge 
Stadtentwicklungspläne, die sich oft aus verschie-
denen sektoralen Entwicklungsplänen (Wohnen, 
Gewerbe, Verkehr usw.) zusammensetzen. Auf 
der Grundlage dieser gesamtstädtischen Ent-
wicklungsziele können Raumnutzungskonflikte 
frühzeitig identifiziert und gelöst werden. Außer-
dem können Investitionsentscheidungen getrof-
fen und zeitliche Prioritäten der Umsetzung von 
Entwicklungsmaßnahmen festgelegt werden. Die 
Planwerke im Maßstab 1:5.000 bis 1:25.000 wer-
den durch textliche Erläuterungen konkretisiert.

Im Gegensatz zur Stadtentwicklungsplanung 
setzt die teilräumliche Entwicklungsplanung 
bewusst Schwerpunkte in Stadtteilen. Für diese 
räumlich abgegrenzten Teilbereiche werden 
Planwerke im Maßstab 1:5.000 bis 1:10.000 
aufgestellt. Damit werden z. B. Planinhalte eines 
Flächennutzungsplans teilräumlich präzisiert 
durch differenziertere Zielvorstellungen über die 
Nutzungen und ihre städtebauliche Anordnung 
sowie durch Maßnahmenprioritäten.

Abb. 6: Verfahren der Bauleitplanung   
 in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung nach: Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung – ARL (Hrsg.) 
(2001): Deutsch-Polnisches Handbuch der Pla-
nungsbegriffe. Hannover
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Die städtebauliche Rahmenplanung dient 
der räumlich und sachlich beschränkten städte-
baulichen Entwicklung von Stadterweiterungen 
als auch von bestehenden Stadtquartieren. Die 
Rahmenpläne im Maßstab 1:1.000 bis 1:5.000 kon-
kretisieren vorrangig Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans, bevor daraus ein Bebauungsplan 
entwickelt wird. Ein städtebaulicher Rahmenplan 
weist Nutzungen und konkrete Baukörper sowie 
ggf. weitere funktionale und gestalterische As-
pekte aus.

4.3.4 Besonderes Städtebaurecht

Das sog. besondere Städtebaurecht geht über die 
kommunale Bauleitplanung (als Teil des Allgemei-
nen Städtebaurechts) hinaus. Im Mittelpunkt des 
besonderen Städtebaurechts steht der Umgang 
mit dem städtebaulichen Bestand einer Gemein-
de und insbesondere mit den Missständen, die in 
Quartieren entstanden sind und denen entgegen-
zuwirken ist. Des Weiteren befasst es sich mit der 
Stadtgestalt und baulichen Eigenheiten bestimm-
ter Räume in der Stadt und beinhaltet Themen 
des Städtebaulichen Denkmalschutzes sowie 
des Stadtumbaus und städtebaulicher Gebote. 
Das besondere Städtebaurecht beinhaltet einer-
seits eigene formelle Instrumente und Verfahren 
und kann sich andererseits auch auf formelle 
Instrumente der Bauleitplanung sowie informelle 
Instrumente, z.  B. die städtebauliche Rahmen-
planung, stützen. Zahlreiche Einzelvorschriften 
des besonderen Städtebaurechts betreffen die 
Durchführung verschiedenster Maßnahmen, z. B. 
die Verantwortlichkeiten für Planung und Kosten. 
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5 Tabellarische Zusammenfassung
 Überörtliche Planung (Raumordnung) in Deutschland 

 Staatliche Ebene 
(Bundesraumordnung) 

Bundesländerebene 
(Landesplanung) 

Planungsregionenebene 
(Regionalplanung) 

Planungs-
instrument 

Leitbilder der räumlichen 
Entwicklung und 
Bundesraumordnungspläne 

Landesentwicklungs-
programm, 
Landesentwicklungsplan, 
Landesplanungsprogramm 
(Bezeichnungen variieren  
zwischen Bundesländern) 

Regionalplan, regionaler 
Raumordnungsplan, 
territorialer 
Entwicklungsplan 
(Bezeichnungen variieren  
zwischen Bundesländern) 

Materielle 
Inhalte 

Leitbilder der räumlichen  
Entwicklung; Grundsätze 
der Raumordnung 

Festlegungen von 
Grundsätzen und Zielen 
der Raumordnung 

Festlegungen von 
Grundsätzen und Zielen 
der Raumordnung 

Rechtliche 
Grundlage 

Raumordnungsgesetz Raumordnungsgesetz 
und jeweilige 
Landesplanungsgesetze 

Raumordnungsgesetz 
und jeweilige 
Landesplanungsgesetze 

Beschluss-
organ/  
Politischer 
Entscheidungs-
träger 

Ministerkonferenz 
für Raumordnung 

Landesparlament oder 
Landesregierung 
 

Regional- oder 
Verbandsversammlung 
(in den meisten Ländern; 
Bezeichnungen variieren) 

Bindungs-
wirkung 

Leitbilder unverbindlich; 
Grundsätze unter Vorbehalt 
des Widerspruchs verbind-
lich für alle öffentlichen 
und privatrechtlichen 
Planungsträger 

Verbindlich 
für alle öffentlichen 
und privatrechtlichen 
Planungsträger 

Verbindlich 
für alle öffentlichen 
und privatrechtlichen 
Planungsträger 

Maßstab - 1:50.000 bis 1:250.000 1:25.000 bis 1:100.000 

 
 Überörtliche Planung in Polen 

 Staatliche Ebene Wojewodschaftsebene Metropolraumebene 

Planungs-
instrument 

Nationale 
Raumbewirtschaftungs-
konzeption 

Raumbewirtschaftungsplan 
der Wojewodschaft 

Metropolraumbewirt-
schaftungsplan 
(Teil des Raumbewirt-
schaftungsplans 
der Wojewodschaft) 

Materielle 
Inhalte 

 

Hauptrichtung 
der staatlichen 
Raumentwicklungspolitik 

Grundlinien der räumlichen 
Entwicklung 

Grundlinien 
der räumlichen Entwicklung 
als Vertiefung des 
Raumbewirtschaftungsplans 
der Wojewodschaft 

Rechtliche  
Grundlage 

Gesetz 
über die Raumplanung 
und -bewirtschaftung 

Gesetz 
über die Raumplanung 
und -bewirtschaftung 

Gesetz 
über die Raumplanung 
und -bewirtschaftung 

Beschluss-
organ/ 
Politischer 
Entscheidungs-
träger 

Ministerrat Sejmik 
(Parlament 
der Wojewodschaft) 

Sejmik 
(Parlament 
der Wojewodschaft) 

Bindungs-
wirkung 

Nur bezüglich 
der Erarbeitung 
von Programmen 
für öffentliche Investitionen 
von landesweiter 
Bedeutung verbindlich 
für Planungsbehörden 

Verbindlich 
für alle Planungsbehörden 

Verbindlich 
für alle Planungsbehörden 

Maßstab - 1:200.000 1:50.000 bis 1:100.000 
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1. Exekutivfunktionen des Staates.

2. Behördensystem, das aus zentralen und regionalen Organen der 
Regierungsverwaltung sowie aus Organen der → territorialen 
Selbstverwaltung besteht.

Aus einer Person bestehendes, direkt gewähltes Ausführungsorgan 
einer Stadtgemeinde (oder Stadtdorfgemeinde; → Gemeinde) 
mit weniger als 100.000 Bewohnern. Zu seinen Aufgaben gehö-
ren insbesondere die Verwaltung des Gemeindevermögens, die 
Haushaltsführung, die Ausführung von der Gemeinde durch die 
Regierungsverwaltung übertragenen Aufgaben, die Vorbereitung 
von Beschlussentwürfen für den Gemeinderat und die Bestim-
mung der Art und Weise ihrer Ausführung. Der Bürgermeister ist 
verantwortlich für die Erarbeitung des → Entwurfs für die → Studie 
der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaf-
tung und der → Örtlichen Raumbewirtschaftungspläne sowie für 
den Ablauf des → Planaufstellungsverfahrens (→ Stadtpräsident, → 
Gemeindevorsteher).

Beabsichtigte Vorhaben zum Wohl des Gemeinwesens. In der räum-
lichen Planung gemäß dem Gesetz über die Immobilienwirtschaft: 
Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Lokalisierung 
von der Allgemeinheit dienenden Einrichtungen. Überörtliche öf-
fentliche Ziele sind von der zentralen Regierungsverwaltung sowie 
von der territorialen Selbstverwaltung der Wojewodschaft festge-
legte Ziele. Diese Ziele werden über → Programme und aus ihnen 
resultierenden Aufgaben realisiert.

Willenserklärung einer zuständigen Behörde der → öffentlichen 
Verwaltung, mit der über eine Angelegenheit von individuellem 
Charakter hoheitlich entschieden wird (z. B. Baugenehmigung).

Gesetzesgemäß muss jedes Baugrundstück einen direkten Zugang 
zu einem öffentlichen Weg aufweisen (→ Bedingungen für die Be-
bauung und Bewirtschaftung von Flächen). Als Zuwegung gilt auch 
eine Festsetzung eines Wegerechts als Grunddienstbarkeit.

6 Glossar Polen – wesentliche Planungsbegriffe     
 aus kommunaler Perspektive

Administracja publiczna
Öffentliche Verwaltung

Burmistrz
Bürgermeister

Cel publiczny
Öffentliches Ziel

Decyzja administracyjna
Verwaltungsentscheidung

Dostęp do drogi   
publicznej
Zuwegung

Die Begriffe sind ausgehend vom polnischen Original und Alphabet gelistet. Dadurch wird es möglich, 
einen fremdsprachigen Begriff zu suchen. Die Erläuterung ist jeweils eine Übersetzung der polnischen 
Originaldefinition.
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Grundlegende und mit den meisten Kompetenzen und Finanz-
mitteln ausgestattete Gebietskörperschaft der → territorialen 
Selbstverwaltung. Die Gemeinden werden in Stadt- (kurz Städte 
genannte), Stadtdorf- und Dorfgemeinden unterteilt. Stadtdorfge-
meinden umfassen ein Territorium, auf dem sowohl Ortschaften 
mit Stadtrechten als auch Dorfbereiche ohne solche Rechte liegen. 
Die Unterscheidung zwischen Stadt und Dorf beruht nicht auf dem 
Grad der Verstädterung einer Gemeinde – insbesondere im Umland 
größerer Städte sind viele Dorfgemeinden zu finden, die zu einem 
hohen Grad verstädtert sind.

Tätigkeit der räumlichen Organisation territorialer gesellschaftli-
cher Systeme ebenso wie die Gestaltung von räumlichen Gefügen, 
Strukturen und Funktionsfähigkeit territorialer gesellschaftlicher 
Systeme. Im planerischen Verständnis stellt → Raumplanung die 
grundlegende Etappe der Raumwirtschaft dar. Das Resultat raum-
wirtschaftlichen Handelns – also Ergebnis der Planung – ist die → 
Raumbewirtschaftung.

Tätigkeit von lokaler, Wojewodschafts- oder landesweiter Bedeu-
tung zur Umsetzung → öffentlicher Ziele. Voraussetzung für die 
Realisierung von im → Programm vorgesehenen Investitionen ist 
gewöhnlich ihre Aufnahme in die → Örtlichen Raumbewirtschaf-
tungspläne.

Nationales Planungsdokument, das vom Ministerium für Regional-
entwicklung aufgestellt und vom Kabinett angenommen wird und 
vor allem die naturräumlichen, kulturellen, sozialen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen sowie die Ziele und Perspektiven der 
staatlichen Raumentwicklungspolitik festlegt. Die Konzeption ist 
ein intern bindender Verwaltungsakt ausschließlich im Bereich der 
Festlegung von Grundlagen zur Erarbeitung von → Programmen, die 
der Realisierung von → Öffentlichen Investitionen von landesweiter 
Bedeutung dienen. Zudem ist sie eine Grundlage zur → Aufstellung 
der → Raumbewirtschaftungspläne der Wojewodschaft.

Endzustand der → Raumbewirtschaftung, in dem die Konflikte der 
Entwicklungsprozesse minimiert werden und eine harmonisch 
gestaltete Landschaft bei Erhalt der Identität ihrer Kultur und Um-
welt erreicht wird. Grundlage allen Handelns im Bereich der → 
Raumwirtschaft ist laut Gesetzgeber das Streben nach nachhaltiger 
Entwicklung und räumlicher Ordnung.

Gmina
Gemeinde (Kommune)

Gospodarka przestrzenna
Raumwirtschaft

Inwestycja celu   
publicznego
Öffentliche Investition

Koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju
Nationale Raumbewirt-
schaftungskonzeption 

Ład przestrzenny
Räumliche Ordnung
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Vorsitzender des → Vorstandes der Wojewodschaft, des Organs der 
→ territorialen Selbstverwaltung der → Wojewodschaft. Leiter des 
Marschallamtes und Dienstvorgesetzter von dessen Mitarbeitern 
und zugleich derer der Selbstverwaltungsorganisationseinheiten 
der Wojewodschaft. Gewählt vom Sejmik (Parlament) der → Wo-
jewodschaft aus dessen Kreis. Der Marschall der Wojewodschaft ist 
verantwortlich für die Erarbeitung des → Raumbewirtschaftungsplans 
der Wojewodschaft und für den Ablauf des → Planaufstellungsver-
fahrens.

Planwerk (der → Gemeinde), das als vom → Gemeinderat beschlos-
senes → Ortsrecht (Satzung) Nutzungen einzelner abgegrenzter 
Flächen festlegt. Enthält die Funktionen und die Grundsätze der 
Raumbewirtschaftung, der Erschließung und der Infrastruktur. 
Bedarfsabhängig festgesetzt werden ferner lokale Bedingungen, 
Grundsätze und Standards der Gestaltung der Bebauung sowie 
weitere planerische Regelungen.

Gebiet einer Großstadt und des mit ihr funktional verbundenen 
Umlandes, wie es in der → Raumbewirtschaftungskonzeption des 
Landes festgelegt ist. Für einen Metropolraum ist ein → Metropol-
raumbewirtschaftungsplan als Teil des → Raumbewirtschaftungs-
plans der Wojewodschaft zu erstellen.

Notwendiger Verfahrensschritt bei der → Aufstellung von Plänen. 
Zweck der Stellungnahme ist die Darstellung der Position des 
Stellung nehmenden Organs gegenüber den beabsichtigten pla-
nerischen Festsetzungen. Das Gesetz über die Raumplanung und 
-bewirtschaftung präzisiert, welche Planwerke wann und wem zur 
Beteiligung vorgelegt werden sollen (vgl. → Planabstimmung).

Gemäß den planungsrechtlichen Vorschriften ist eine Bürgerbeteili-
gung im Rahmen der Auslegung von Planentwürfen vorgeschrieben 
und betrifft die zwei wichtigsten gemeindlichen Plandokumente: die 
→ Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbe-
wirtschaftung sowie den → Örtlichen Raumbewirtschaftungsplan. 
Laut Gesetz über die Raumplanung und -bewirtschaftung beinhaltet 
die Beteiligung Eingaben zum Plandokumententwurf, Teilnahme 
an öffentlichen Veranstaltungen zu im Plandokumententwurf vor-
gesehenen Lösungen sowie Einwände gegen den → ausgelegten 
Plandokumententwurf. Über gesetzliche Vorgaben hinausgehende, 
informelle Beteiligungsformen sind kaum verbreitet.

Marszałek województwa
Marschall der   
Wojewodschaft

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego
Örtlicher Raumbewirt-
schaftungsplan

Obszar metropolitalny
Metropolraum

Opiniowanie
Stellungnahme

Partycypacja społeczna
Bürgerbeteiligung
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Gesamtheit an Tätigkeiten, die unter Berücksichtigung wechselsei-
tiger Bindungen und Interessen sowie internationaler Zusammen-
hänge eine ordnungsgemäße Raumbewirtschaftung des Landes, 
der → Wojewodschaften (Regionen) und der → Gemeinden absi-
chern. Raumplanung wird als grundlegende Entwurfsphase der → 
Raumwirtschaft gesehen, deren Resultat als → Raumbewirtschaftung 
bezeichnet wird.

Teil des → Raumbewirtschaftungsplans der Wojewodschaft, der 
die Grundsätze der Organisation der räumlichen Struktur eines → 
Metropolraumes beinhaltet.

Plandokument, das die Grundsätze der Organisation der räumlichen 
Struktur der → Wojewodschaft beinhaltet, insbesondere die Grund-
züge des Siedlungsnetzes, die Verteilung der sozialen, technischen 
und sonstigen Infrastruktur sowie die Anforderungen im Bereich des 
Umwelt- und Kulturgüterschutzes.

Form der Zusammenarbeit von Selbstverwaltungsgebietskörper-
schaften mit dem Ziel der Übertragung bestimmter öffentlicher 
Aufgaben der → Gemeinden und → Kreise oder → Wojewodschaften 
im vertraglich festgesetzten Rahmen an eine der Gebietskörper-
schaften.

Übergemeindliche Selbstverwaltungsgebietskörperschaft. Auf 
Kreisebene sind die Kompetenzen im raumplanerischen Bereich 
sehr eingeschränkt; es entstehen keine verbindlichen Planwer-
ke. Unterschieden werden Landkreise, die mehrere miteinander 
benachbarte → Gemeinden umfassen, sowie Stadtkreise (Städte 
mit Kreisrechten), d. h. größere Städte, welche die Aufgaben von 
Kreisen erfüllen.

Allgemeinverbindliche Rechtsvorschriften, die durch Organe der 
territorialen Selbstverwaltung sowie regionale Organe der Regie-
rungsverwaltung auf Grundlage und in den Grenzen gesetzlicher 
Befugnisse erlassen werden. Sie sind verbindlich im Geltungsbereich 
dieser Organe. Einziges als Ortsrecht beschlossenes Plandokument 
ist der → Örtliche Raumbewirtschaftungsplan.

Planowanie przestrzenne
Raumplanung

Plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
metropolitalnego
Metropolraum-  
bewirtschaftungsplan

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woje-
wództwa
Raumbewirtschaftungs-
plan der Wojewodschaft

Porozumienie komunalne/
międzygminne
Kommunalabkommen

Powiat
Kreis

Prawo miejscowe
Ortsrecht (Satzung)
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Aus einer Person bestehendes, direkt gewähltes Ausführungsorgan 
einer Stadtgemeinde mit über 100.000 Einwohnern. Zu seinen 
Aufgaben gehören insbesondere die Verwaltung des Gemeindever-
mögens, die Haushaltsführung, die Ausführung von der Gemeinde 
durch die Regierungsverwaltung übertragenen Aufgaben, die Vor-
bereitung von Beschlussentwürfen für den Gemeinderat und die 
Bestimmung der Art und Weise ihrer Ausführung. Der Stadtpräsident 
ist verantwortlich für die Erarbeitung des → Entwurfs für die → Studie 
der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaf-
tung und der → Örtlichen Raumbewirtschaftungspläne sowie für 
den Ablauf des → Planaufstellungsverfahrens (→ Bürgermeister, → 
Gemeindevorsteher).

Notwendiges Dokument zur Einschätzung von Auswirkungen der 
Umsetzung von Programmen oder Plänen auf die Umwelt (→ Örtli-
cher Raumbewirtschaftungsplan, → Studie der Rahmenbedingungen 
und Perspektiven der Raumbewirtschaftung, → Raumbewirtschaf-
tungsplan der Wojewodschaft, → Raumbewirtschaftungskonzeption 
des Landes).

Aufstellung von Tätigkeiten zur Realisierung der Ziele der Raum-
bewirtschaftung und der Raumentwicklungspolitik. Ebenfalls eine 
Aufstellung von Objekten bzw. Gebäuden für definierte Nutzungen 
(→ öffentliches Ziel, → öffentliche Investition).

Im raumplanerischen Verständnis konkretisierte Projektion eines 
Vorhabens in textlicher und/oder zeichnerischer Form. Entwurf 
eines Plandokumentes, das der zuständigen Institution zur Zustim-
mung bzw. Verabschiedung vorgelegt wird (→ Örtlicher Raumbe-
wirtschaftungsplan, → Studie der Rahmenbedingungen und Pers-
pektiven der Raumbewirtschaftung, → Raumbewirtschaftungsplan 
der Wojewodschaft, → Raumbewirtschaftungskonzeption des 
Landes).

Gewähltes Beschluss- und Kontrollorgan einer → Gemeinde. Ent-
scheidet über die wesentlichen Angelegenheiten, darunter ins-
besondere die Richtlinien des Handelns der Gemeinde, und trifft 
Beschlüsse bezüglich → der Entwicklungsstrategie, → der Studie der 
Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung 
und gemeindlichen Vorschriften (Satzungen, → Ortsrecht, darunter 
→ Örtliche Raumbewirtschaftungspläne) sowie des gemeindlichen 
Haushalts. Die Geschäfte des Gemeinde-/Stadtrates führt der aus 
dem Kreis der Ratsmitglieder gewählte Vorsitzende. Das Amt des 
Vorsitzenden darf nicht mit dem des → Dorfvorstehers bzw. → Bür-
germeisters (→ Stadtpräsidenten) verbunden werden.

Prezydent miasta
Stadtpräsident

Prognoza oddziaływania 
na środowisko
Prognose der Umwelt- 
auswirkungen

Program
Programm

Projekt
Entwurf

Rada gminy/miasta
Gemeinde-/Stadtrat
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Gewähltes Beschluss- und Kontrollorgan eines Landkreises (→ Kreis). 
Entscheidet über die wesentlichen Angelegenheiten, darunter 
insbesondere die Richtlinien des Handelns des Landkreises, und 
beschließt rechtliche Vorschriften des Kreises (→ Ortsrecht) sowie 
seinen Haushalt. Der Kreistag wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder 
als Vorsitzenden den → Landrat, der zugleich den → Vorstand des 
Landkreises führt.

Selbstverwaltungsgemeinschaft von Bewohnern eines bestimmten 
Territoriums. Die territoriale Selbstverwaltung ist ausgegliedert aus 
der Struktur der Regierungsverwaltung und ist kraft Gesetzes als 
entstandener Verbund der lokalen Gemeinschaft legitimiert zur 
selbstständigen Ausführung öffentlicher Aufgaben. Selbstverwal-
tungsgebietskörperschaften sind die → Gemeinden, → Kreise und 
→ Wojewodschaften.

Gewähltes Beschluss- und Kontrollorgan der → Wojewodschaft. 
Entscheidet über die wesentlichen Angelegenheiten und trifft ins-
besondere Beschlüsse bezüglich der → Entwicklungsstrategie und 
des → Raumbewirtschaftungsplanes der Wojewodschaft sowie über 
rechtliche Vorschriften der Wojewodschaft (→ Ortsrecht) und ihre 
wesentlichen Vermögensangelegenheiten.

Die Festsetzung eins → Örtlichen Raumbewirtschaftungsplanes kann 
dazu führen, dass die Nutzung von Immobilien nicht mehr in der 
bisherigen Art und Weise möglich ist. Eigentümer können in diesen 
Fällen von der Gemeinde eine Entschädigung verlangen. Falls sich 
der Wert der Immobilie aufgrund der Planung erhöht hat, leistet der 
Eigentümer beim Verkauf eine Einmalzahlung an die Gemeinde. 
Die Höhe des Prozentsatzes zur Bestimmung dieser Zahlung wird 
im Plan festgesetzt und auf dem Weg einer → Verwaltungsentschei-
dung konkretisiert.

Gesamtheit notwendiger Tätigkeiten zur Erarbeitung, Begutachtung, 
Abstimmung und Beschlussfassung eines Planes.

Vorsitzender des → Vorstandes des Landkreises. Leitet die Arbeit des 
Vorstands, leitet die laufenden Angelegenheiten des → Kreises und 
vertritt ihn nach außen. Dienstvorgesetzter der Landratsamtsmitar-
beiter und Leiter der Organisationseinheiten des Kreises.

Rada powiatu
Kreistag

Samorząd terytorialny
Territoriale    
Selbstverwaltung

Sejmik województwa
Sejmik (Parlament) der 
Wojewodschaft

Skutki finansowe  
uchwalenia planu
Finanzielle Auswirkungen 
eines Planbeschlusses

Sporządzenie planu
Planaufstellung,   
-erarbeitung

Starosta
Landrat (Starost)
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Planerische Arbeit zur Ermittlung von Art und Weise der Realisie-
rung von Visionen auf der Grundlage der Rahmenbedingungen des 
ermittelten Zustands. Entwicklungsstrategien sind obligatorisch auf 
den Ebenen des Landes und der Wojewodschaft, können aber auch 
auf Gemeinde- und Landkreisebene erstellt werden.

Plandokument, das die Raumentwicklungspolitik einer Gemeinde 
bestimmt und die Festlegungen der → Örtlichen Bebauungspläne 
harmonisiert. Die Raumbewirtschaftungsstudie berücksichtigt 
insbesondere die Rahmenbedingungen, die sich ergeben aus der 
bisherigen Flächennutzung, der Bewirtschaftung und Erschließung 
von Gebieten, dem Vorkommen von geschützten Objekten und 
Flächen, dem funktionalen Zustand der natürlichen und kulturellen 
Umwelt, den Eigentumsverhältnissen, den Lebensbedingungen 
der Bewohner sowie den Aufgaben zur Realisierung überörtlicher 
öffentlicher Ziele. Die Raumbewirtschaftungsstudie bestimmt ins-
besondere die Umweltgüte und deren Gefährdung, Schutzformen, 
bebaute, von der Bebauung ausgeschlossene und zur Bebauung 
vorgesehene Gebiete bei Unterscheidung ihrer Funktionsmerkmale, 
Zustand und Entwicklungsperspektiven der Dienstleistungen und 
der technischen Infrastruktur, Gebiete, für die → Örtliche Raum-
bewirtschaftungspläne zu erarbeiten sind, sowie Gebiete, die zur 
Realisierung überörtlicher Aufgaben und → Programme vorgesehen 
sind. Die Raumbewirtschaftungsstudie ist keine → ortsrechtliche Be-
stimmung und bildet keine Grundlage für Entscheidungen über die 
→ Bedingungen für die Bebauung und Bewirtschaftung von Flächen.

Im Interesse der staatlichen Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit 
geschütztes Gebiet, bestimmt durch zuständige Minister bzw. Leiter 
zentraler Behörden. Die gemeindliche Raumentwicklungspolitik 
erstreckt sich nicht auf geschlossene Gebiete, in Plandokumenten 
werden nur deren Grenzen und die Grenzen ihrer Schutzzonen 
festgehalten.

Räumliche Planung von Grenzgebieten unterschiedlicher räumli-
cher Ausdehnung, die von Planungsorganen der beteiligten Staa-
ten auf überregionaler, regionaler und lokaler Ebene gemeinsam 
durchgeführt wird. Die Zusammenarbeit umfasst überwiegend den 
Informationsaustausch über den Zustand der Bewirtschaftung sowie 
Planungen und Vorhaben zu dessen Veränderung, Konsultationen 
und gegenseitige Hilfe bei Problemlösungen bezüglich Verkehr, 
Energie, Hochwasserschutz usw. Auch fertiggestellte Plandoku-
mente werden ausgetauscht. Grundlage der Zusammenarbeit sind 
bilaterale Vereinbarungen der staatlichen oder der Selbstverwal-
tungsorgane.

Strategia rozwoju
Entwicklungsstrategie

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego
Studie der Rahmenbedin-
gungen und Perspektiven 
der Raumbewirtschaftung 
(Raumbewirtschaftungs-
studie)

Teren zamknięty
Geschlossenes Gebiet

Transgraniczne planowanie
Grenzübergreifende 
Planung
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In Plandokumenten textlich und zeichnerisch festgelegte Entschei-
dungen, Bedingungen, Grundsätze und Standards. Festsetzungen 
im → Örtlichen Raumbewirtschaftungsplan sind als → ortsrechtliche 
Bestimmungen verbindlich.

Formalrechtlicher und für die Beschlussfassung notwendiger 
Vorgang im Rahmen der Aufstellung von Plandokumenten. Zur 
Planabstimmung befugt sind, entsprechend ihrem Kompetenzbe-
reich, Organe, die diese Kompetenzen auf Grundlage besonderer 
Vorschriften erhalten haben (vgl. → Stellungnahme).

Diese Bedingungen werden bei Nichtvorhandensein eines Örtlichen 
Raumbewirtschaftungsplanes auf dem Verwaltungsweg (ohne → 
Aufstellungs- oder → Partizipationsverfahren) festgelegt als → Ver-
waltungsentscheidung des Gemeindevorstehers, Bürgermeisters 
bzw. Stadtpräsidenten aufgrund eines entsprechenden Antrags 
einer Person bzw. Institution, die eine dauerhafte Veränderung in 
der Flächennutzung, Bewirtschaftung oder Bebauung einer Fläche 
auszuführen beabsichtigt. Diese Entscheidung geht der Baugeneh-
migung voraus und bestimmt die Art der Investition sowie die aus 
Einzelvorschriften resultierenden Bedingungen, Infrastrukturerfor-
dernisse und Anforderungen Dritter. Die gemeindliche → Studie der 
Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung 
bildet keine Rechtsgrundlage für Entscheidungen über die Bedin-
gungen für die Bebauung und Bewirtschaftung von Flächen.

Organ der Regierungsverwaltung (Wojewodschaftsamt; → öffentli-
che Verwaltung) und Repräsentant des Kabinetts in der → Wojewod-
schaft. Dienstvorgesetzter der allgemeinen Regierungsverwaltung, 
Koordinator der Tätigkeiten der Fachverwaltung in der Wojewod-
schaft und Repräsentant des Staatshaushaltes. Zudem Aufsichtsor-
gan über die → territoriale Selbstverwaltung. Der Wojewode wird 
be- und abberufen durch den Ministerpräsidenten auf Antrag des 
für die öffentliche Verwaltung zuständigen Ministers.

Regionale Gebietskörperschaft mit dualer → öffentlicher Verwal-
tung. Zum einen Selbstverwaltungsgebietskörperschaft (mit den 
Organen des → Sejmiks und des → Vorstands der Wojewodschaft), 
zum anderen Organ der Regierungsverwaltung (→ Wojewode).

Aus einer Person bestehendes, direkt gewähltes Ausführungsorgan 
einer Dorfgemeinde (→ Gemeinde). Zu seinen Aufgaben gehö-
ren insbesondere die Verwaltung des Gemeindevermögens, die 
Haushaltsführung, die Ausführung von der Gemeinde durch die 
Regierungsverwaltung übertragenen Aufgaben, die Vorbereitung 

Ustalenia planistyczne
Planerische Festsetzungen

Uzgodnienie planu
Planabstimmung

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu
Bedingungen für die Bebau-
ung und Bewirtschaftung 
von Flächen

Wojewoda
Wojewode

Województwo
Wojewodschaft

Wójt
Gemeindevorsteher
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von Beschlussentwürfen für den Gemeinderat und die Bestimmung 
der Art und Weise ihrer Ausführung. Der Gemeindevorsteher ist 
verantwortlich für die Erarbeitung des → Entwurfs für die → Studie 
der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaf-
tung und der → Örtlichen Raumbewirtschaftungspläne sowie für 
den Ablauf des → Planaufstellungsverfahrens (→ Bürgermeister, → 
Stadtpräsident).

Erfolgt als → Verwaltungsentscheidung auf eine Antragstellung hin. 
In der Praxis stellt die Entwidmung von Agrarland meist den ersten 
Schritt zu Bauinvestitionen auf neuen, unversiegelten Flächen dar.

Teil des → Planaufstellungsverfahrens für die Studie der Rahmen-
bedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung und 
den Örtlichen Raumbewirtschaftungsplan (→ Bürgerbeteiligung). 
Die → Entwürfe dieser Plandokumente sind für einen mindestens 
21-tägigen Zeitraum öffentlich auszulegen. Juristische wie natürliche 
Personen können Einwände gegen den Planentwurf erheben.

Gesamtheit der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Realisierung 
eines geplanten Vorhabensmit dem Ziel einer rationalen Funkti-
onsweise und Nutzung der Umwelt. Raumbewirtschaftung wird als 
Resultat der → Raumplanung verstanden, welche die grundlegende 
Entwurfsphase in der → Raumwirtschaft darstellt.

Ausführungsorgan des → Kreises (→ Kreistages). Zu seinen Aufgaben 
gehören insbesondere die Ausführung der Kreistagsbeschlüsse, die 
Verwaltung des Kreisvermögens und die Haushaltsführung. Der aus 
3–5 Personen bestehende Vorstand wird durch den → Kreistag aus 
dem Kreis von dessen Mitgliedern bzw. auch von außerhalb gewählt. 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem → Landrat als dessen 
Vorsitzendem, dem Vize-Landrat und den sonstigen Mitgliedern.

Ausführungsorgan der → Wojewodschaft. Zu seinen Aufgaben ge-
hören insbesondere die Ausführung der Beschlüsse des → Sejmik, 
die Haushaltsführung und Verwaltung des Wojewodschaftsvermö-
gens sowie die Koordinierung und Kontrolle der Tätigkeiten der 
Verwaltungseinheiten der Wojewodschaft. Der aus fünf Personen 
bestehende Vorstand wird aus dem Kreis der Sejmik-Abgeordneten 
bzw. auch von außerhalb (mit Ausnahme des → Marschalls der 
Wojewodschaft) gewählt und besteht aus dem Marschall als dessen 
Vorsitzendem, den stellvertretenden Vorsitzenden und den sons-
tigen Mitgliedern.

Wyłączanie z produkcji 
gruntów rolnych
Entwidmung von   
Agrarland

Wyłożenie projektu planu 
do publicznego wglądu
Planentwurfsauslegung  
zur öffentlichen Einsicht-
nahme

Zagospodarowanie   
przestrzenne
Raumbewirtschaftung

Zarząd powiatu
Vorstand des Landkreises

Zarząd województwa
Vorstand der Wojewod-
schaft
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Anpassung der Festsetzungen eines Plandokumentes an neue Be-
dingungen und Anforderungen. Eine Planänderung erfolgt nach den 
gleichen Verfahren wie bei der → Aufstellung eines neuen Plans.

Verband von Selbstverwaltungsgebietskörperschaften (Verband von 
→ Gemeinden, aber auch von Gemeinden mit → Kreisen) zwecks 
gemeinsamer Durchführung öffentlicher Aufgaben. Subjekt des 
öffentlichen und privaten Rechts (juristische Person) mit eigenem 
Beschluss-, Kontroll- und Ausführungsorgan. In der Regel auf Basis 
der Freiwilligkeit, durch eine Verpflichtung nur im Rahmen eines 
Gesetzes.

Zmiana planu
Planänderung

Związek komunalny
Kommunalverband
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Für alle Bereiche der → Raumplanung sowie der → Fachplanung ist 
die Abwägung von Belangen eine typische Aufgabe zur Entschei-
dungsvorbereitung. Das sog. Abwägungsgebot ist ein zentrales 
Gebot rechtsstaatlicher Planung. Das Abwägungsgebot für Bau-
leitpläne ist rechtlich im → Baugesetzbuch verankert. Danach sind 
bei der Aufstellung der Pläne die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Hierfür ist 
ein schrittweises Vorgehen zielführend: 

1. Ermittlung und Feststellung der Belange

2. Bewertung der Belange 

3. Abwägung der Belange

Das Amt oder die Amtsverwaltung ist eine Verwaltungsgemeinschaft 
mehrerer → Gemeinden (ähnlich einem → Kommunalverband), 
die z. B. in den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern praktiziert wird. Sie dient der gemeinsamen Aufga-
benerfüllung. Leiter einer solchen Einrichtung unterhalb der Ebene 
der → Landkreise ist der Amtsdirektor bzw. Amtsvorsteher.

Die Arten der baulichen Nutzung sind in der → Baunutzungsver-
ordnung typisiert und geordnet. Hier werden zwei Kategorien von 
Arten der baulichen Nutzung unterschieden.

1. Bauflächen als allgemeine Arten der baulichen Nutzung, die im 
→ Flächennutzungsplan dargestellt werden: Wohnbauflächen 
(W), gemischte Bauflächen (M), gewerbliche Bauflächen (G), 
Sonderbauflächen (S).

2. Baugebiete als besondere Arten der baulichen Nutzung, die 
im Flächennutzungsplan dargestellt bzw. im → Bebauungsplan 
festgesetzt werden können und von ihrer Darstellungsart detail-
lierter sind als die Bauflächen: Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine 
Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), besonde-
re Wohngebiete (WB), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), 
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (Gl), 
Sondergebiete (SO).

7 Glossar Deutschland – wesentliche Planungsbegriffe   
 aus kommunaler Perspektive

Abwägung der Belange

Amt (Amtsverwaltung)

Art der baulichen Nutzung

Die Begriffe sind alphabetisch geordnet. Eine Übersetzung ist im entsprechenden Kapitel im polnischen 
Teil dieser Broschüre zu finden.
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Sämtliche raumbedeutsamen Planungen (Landesplanung, → Regio-
nalplanung, → Bauleitplanung, → Fachplanungen) sind bestimmten 
Aufstellungs- und Beteiligungsverfahren unterworfen. Diese sind 
durch verschiedene rechtliche Grundlagen, z. B. das → Baugesetz-
buch und die Landesplanungsgesetze, formell geregelt. Wesentliche 
Arbeitsschritte in einem Verfahren sind die → Öffentlichkeitsbe-
teiligung und die → Behördenbeteiligung (→ Träger öffentlicher 
Belange) sowie die anschließende → Abwägung der Belange. Die 
meisten Pläne werden von politischen Entscheidungsträgern, z. B. 
der → Gemeindevertretung verabschiedet.

Der Außenbereich umfasst die Teile eines Gemeindegebietes, die 
weder im räumlichen Geltungsbereich eines → Bebauungsplans 
noch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen 
(→ Innenbereich). Nach dem Baugesetzbuch ist der Außenbereich 
grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhalten. Jedoch gibt es „pri-
vilegierte Vorhaben“, die zulässig sind, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert 
ist. Privilegierte Vorhaben sind z. B. land- oder forstwirtschaftliche 
Betriebe oder Gartenbaubetriebe, oder Vorhaben, die wegen ihrer 
besonderen Anforderungen an die Umgebung oder ihrer besonde-
ren Zweckbestimmung außerhalb bebauter Ortslagen ausgeführt 
werden müssen, wie z.  B. Aussichtstürme, Freilichtbühnen oder 
Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien.

Die Errichtung, Veränderung, Beseitigung oder Nutzungsänderung 
einer baulichen Anlage bedarf grundsätzlich einer Genehmigung 
durch die zuständige Behörde, die auf Antrag des Bauherrn (Bauan-
trag) erteilt werden muss, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Die Baugenehmigungs-
behörden sind die Bauordnungs- oder Bauaufsichtsämter der → 
Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Baugenehmigung ist ein → 
Verwaltungsakt. Die Einzelheiten von Bauantrags- und Baugeneh-
migungsverfahren sind im Wesentlichen in den Bauordnungen der 
Bundesländer (→ Baurecht) geregelt.

Das Baugesetzbuch (BauGB) ist die wichtigste Grundlage für die 
kommunale Planung. Es ist in vier Kapitel gegliedert:

1. Allgemeines Städtebaurecht

2. Besonderes Städtebaurecht

3. Sonstige Vorschriften

4. Überleitungs- und Schlussvorschriften

Aufstellungs- und   
Beteiligungsverfahren

Außenbereich

Baugenehmigung

Baugesetzbuch
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Das allgemeine Städtebaurecht enthält u. a. Aussagen zur → Bauleit-
planung, das besondere Städtebaurecht enthält vornehmlich Rege-
lungen zu → städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen. Die sonstigen 
Vorschriften beinhalten u. a. Regelungen zur Wertermittlung, zu 
Zuständigkeiten, zu Verwaltungsverfahren und zur Planerhaltung.

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nut-
zung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Bau-
gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Die Bauleitplanung ist 
zweistufig aufgebaut: Für das gesamte Gemeindegebiet wird der 
→ Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufgestellt. 
Dieser wird für einzelne Teile des Gemeindegebiets jeweils durch 
einen → Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) konkretisiert. 
Alle Bauleitpläne sollen nach dem übergeordneten Planungsleit-
satz eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung (die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 
Einklang bringt) und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozial gerechte Bodennutzung gewährleisten.

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) enthält bundeseinheit-
liche Vorschriften über die Darstellung und Festsetzung von Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbau-
baren Grundstücksflächen. Sie ergänzt damit die Regelungen des 
→ Baugesetzbuches über die → Bauleitplanung und die weitere 
Zulässigkeit von Vorhaben. Die BauNVO regelt z.  B., dass im → 
Flächennutzungsplan die für die Bebauung vorgesehenen Flächen 
nach der allgemeinen → Art der baulichen Nutzung darzustellen 
sind. Im → Bebauungsplan können die für die Bebauung vorgese-
henen Gebiete nach der besonderen → Art der baulichen Nutzung 
festgesetzt werden. Das → Maß der baulichen Nutzung wird z. B. 
durch Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl definiert.

Das öffentliche Baurecht besteht aus dem Bauplanungsrecht (Städte-
baurecht) und dem Bauordnungsrecht (Bauaufsichtsrecht). Das 
Bauplanungsrecht regelt die Nutzung von Grund und Boden. Es 
bestimmt insbesondere, ob und in welcher Weise ein Grundstück 
bebaut werden darf. Das Bauplanungsrecht liegt in der Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes. Die wichtigste Rechtsquelle des 
Bauplanungsrechts ist das → Baugesetzbuch und im Weiteren die 
→ Baunutzungsverordnung und die → Planzeichenverordnung. Da-
gegen liegt das Bauordnungsrecht in der Gesetzgebungskompetenz 
der Länder. Dementsprechend gelten die Landesbauordnungen 
nur für das betreffende Land. Die Landesbauordnungen beinhalten 
materielle Regelungen zur Gefahrenabwehr, z. B. die technische Aus-
führung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück, und formelle 

Bauleitplanung

Baunutzungsverordnung

Baurecht
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Regelungen, die u. a. den Ablauf des → Baugenehmigungsverfahrens 
und die Organisation der Bauaufsichtsbehörden regeln.

Der Bebauungsplan enthält als verbindlicher Bauleitplan die rechts-
verbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung; er 
ist grundsätzlich aus dem → Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Festgesetzt werden können z. B. die → Art und das → Maß der bau-
lichen Nutzung, Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich von → 
Eingriffen, Flächen für Nebenanlagen (z. B. Stellplätze, Garagen), 
Verkehrs- oder Grünflächen. Der Bebauungsplan bildet darüber 
hinaus die Grundlage für weitere Maßnahmen, die dem Vollzug 
des → Baugesetzbuches dienen ( → Bodenordnung, → Enteignung 
oder → Erschließung).

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden im Rahmen der → Bau-
leitplanung wird analog zur → Öffentlichkeitsbeteiligung durch das 
→ Baugesetzbuch geregelt. Die Aufgabenbereiche von Behörden, 
Dienststellen, öffentlichen Verbänden und benachbarten Ge-
meinden können ebenso wie die Belange der Öffentlichkeit durch 
die Planung berührt sein. Das Verfahren dient der vollständigen 
Ermittlung der von der Planung berührten Belange und bereitet 
den Prozess der → Abwägung öffentlicher und privater Belange 
vor. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine zweistufige Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen → Träger öffentlicher Belange, d. h. 
Institutionen, denen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
öffentliche Aufgaben zugewiesen sind.

Das Baugesetzbuch regelt die Bodenordnung durch Umlegung. 
Ziel der Bodenordnung ist es, durch die Neuordnung von Grund-
stücksgrenzen nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete 
Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung zu schaffen. Die 
Umlegung ist ein öffentlich-rechtliches Grundstückstauschverfah-
ren mit dem Ziel der Erschließung oder Neugestaltung bestimmter 
Gebiete im Geltungsbereich eines → Bebauungsplans oder im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteile (→ Innenbereich). Die Umlegung 
wird von der Gemeinde angeordnet und durchgeführt, wenn und 
sobald sie zur Verwirklichung eines Bebauungsplanes oder aus 
Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles erforderlich ist.

→ Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Bürgermeister wird durch die Bürger (der Gemeinde, Kommu-
ne, Stadt) als kommunaler Wahlbeamter auf Zeit gewählt, ist Leiter 
der → öffentlichen Verwaltung der Gemeinde sowie Vorgesetzter 

Bebauungsplan

Behördenbeteiligung

Bodenordnung; Umlegung

Bürgerbeteiligung

Bürgermeister
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der Gemeindebediensteten und vertritt die Gemeinde im Rechtsver-
kehr. Sofern nicht nach den Gemeindeordnungen der Vorsitzende 
aus der Mitte der → Gemeindevertretung zu wählen ist, sitzt der 
Bürgermeister dem Rat vor. Nach den meisten Gemeindeordnungen 
gehört die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung zu 
dem Aufgabenbereich, der dem Bürgermeister vorbehalten ist und 
nicht von der Gemeindevertretung an sich gezogen werden kann.

Öffentliche Daseinsvorsorge umschreibt die staatliche Aufgabe, 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Güter und Leistungen bereit-
zustellen, um die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, 
und zählt damit zu den wichtigsten kommunalen Selbstverwaltungs-
aufgaben. Darunter fallen z. B. öffentliche Infrastruktureinrichtungen 
für die Allgemeinheit, also das Verkehrs- und Beförderungswesen, 
die Gas-, Wasser-, und Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr, Abwas-
serbeseitigung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser 
oder Friedhöfe.

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des Grund-
wasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können. Liegt ein Eingriff vor, gilt gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
ein abgestuftes System von Pflichten, die den Verursacher des Ein-
griffs treffen. Zunächst ist er verpflichtet, vermeidbare Eingriffe zu 
unterlassen. Unvermeidbare Eingriffe hat er durch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auszugleichen bzw. zu kompensieren. Ist ein Ein-
griff weder vermeidbar, noch auszugleichen oder zu kompensieren, 
führt die zuständige Behörde eine → Abwägung zwischen den für 
das Vorhaben sprechenden Belangen und denjenigen des Natur-
schutzes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge durch.

Enteignung bedeutet die vollständige oder teilweise Entziehung 
einer Eigentumsposition im Sinne des Grundgesetzes; im → Bau-
gesetzbuch ist die Enteignung für städtebauliche Zwecke geregelt. 
Die Enteignung steht der Gemeinde als letztes Mittel zur Verfügung, 
wenn sie zur Verwirklichung ihrer städtebaulichen Ziele ein be-
stimmtes Grundstück oder bestimmte Rechte an einem Grundstück 
benötigt und der Eigentümer nicht zum Verkauf oder zur Gewährung 
dieser Rechte bereit ist. Die Zwecke, nach denen eine Enteignung 
durchgeführt werden kann, sind im Baugesetzbuch abschließend 
aufgeführt.

Durch das Instrument der Erhaltungssatzung kann die Gemeinde in 
einem → Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete 
bezeichnen, für die besondere Genehmigungstatbestände hin-

Daseinsvorsorge

Eingriffe in Natur und 
Landschaft

Enteignung und   
Entschädigung

Erhaltungssatzung
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sichtlich des Abbruchs, der Änderung oder der Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen gelten. Dabei existieren drei Arten: 

1. Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets 
aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

2. Satzungen zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung (Milieuschutzsatzung)

3. Satzung für städtebauliche Umstrukturierungen

Gemäß → Baugesetzbuch kann die Gemeinde die Erschließung 
durch Vertrag auf einen Dritten übertragen. Bauliche Vorhaben 
sind bei Erfüllung aller planungsrechtlichen Voraussetzungen nur 
dann zulässig, wenn die Erschließung gesichert ist. Eine gesicherte 
Erschließung setzt das Vorhandensein von Straßen sowie Ver- und 
Entsorgungsleitungen voraus. Die Aufgabe der Erschließung, die 
sog. Erschließungslast, obliegt der Gemeinde. Zur finanziellen 
Entlastung der Gemeinde werden die Grundstückseigentümer 
über die Erschließungsbeiträge an den Kosten für die erstmalige 
Herstellung insbesondere der verkehrlichen Erschließung (Straßen, 
Wege, Plätze) beteiligt.

Fachplanung ist die von der jeweils zuständigen Fachdienststelle 
(Fachministerien oder -behörden des Bundes und der Länder, Ge-
bietskörperschaften und sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten) betriebene systematische Vorbereitung und Durchführung von 
Maßnahmen, die auf die Entwicklung eines bestimmten Sachberei-
ches beschränkt sind. Raumbedeutsam ist eine Fachplanung dann, 
wenn sie Raum in Anspruch nimmt oder die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebietes beeinflusst. Wichtige raumbedeutsa-
me Fachplanungen beziehen sich auf die Bereiche Verkehr, Energie, 
Abfall- und Wasserwirtschaft.

Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende 
Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der 
Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungs-
plan als vorbereitender Bauleitplan enthält somit die Vorstellungen 
der Gemeinde über die künftige Bodennutzung und bereitet die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde 
vor.

Föderalismus bezeichnet ein politisches Strukturprinzip, nach dem 
sich ein Gemeinwesen aus mehreren, ihre Entscheidungen abstim-
menden, aber ihre Eigenständigkeit bewahrenden Gemeinschaften 

Erschließung

Fachplanung

Flächennutzungsplan

Föderalismus
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zusammensetzt („Einheit in der Vielfalt”). In der Bundesrepublik 
Deutschland bezeichnet der Begriff „Bund“ die Zentralinstanz 
gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten, den „Ländern“ oder 
„Bundesländern“. Diese Trennung des Staates in eine Bundesebene 
und Landesebene ist bedingt durch den Föderalismus im deutschen 
Staatsmodell. Dabei besitzen die Bundesländer zwar eine eigene 
Regierung, Administration und Gerichtsbarkeit, doch ausschließlich 
der Zentralstaat hat völkerrechtliche Souveränität. Die Abgrenzung 
der Kompetenzen und Hoheitsrechte zwischen Bund und Ländern 
ist im Grundgesetz – der deutschen Verfassung – festgelegt.

Die Gemeinde ist eine politische und administrative Einheit mit 
eigenem Territorium. Sie ist eine Gebietskörperschaft und bildet die 
unterste Stufe im Verwaltungsaufbau der Bundesrepublik Deutsch-
land. Als Synonym wird auch der Begriff Kommune verwendet; 
größere Gemeinden werden als Städte bezeichnet. Die Gemeinden 
unterscheiden sich nach dem Grad ihrer Unabhängigkeit und Größe 
in kreisangehörige Gemeinden, kreisangehörige Städte, kreisfreie 
Städte und in Verwaltungsgemeinschaften eingegliederte Gemein-
den. In den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen alle Auf-
gaben, die die örtliche Gemeinschaft und ihre Bürger unmittelbar 
berühren. Diese werden als Selbstverwaltungsaufgaben bezeichnet.

Die Gemeindevertretung (Gemeinderat, Rat, Gemeindevertretung 
oder in Städten Stadtrat, Stadtverordnetenversammlung, Stadt-
vertretung) ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan. Die 
Gemeindevertreter werden nach den Kommunalwahlgesetzen von 
den Bürgern ganz überwiegend aufgrund des Verhältniswahlrechts 
auf vier, fünf oder sechs Jahre gewählt. Sie üben ihre Tätigkeit eh-
renamtlich aus und sind an Weisungen nicht gebunden.

Der Gemeindevorstand besteht neben der → Gemeindevertretung 
und wird von dieser oder den Bürgern gewählt. Er hat vor allem die 
Gemeindeverwaltung zu leiten und die Beschlüsse der Gemeinde-
vertretung zu vollziehen. Besteht der Gemeindevorstand wie in den 
meisten Bundesländern nur aus einer Person, dem → Bürgermeister, 
so spricht man von einem monokratischen Gemeindevorstand.

Das Gegenstromprinzip ist ein raumordnerisches Prinzip, das die 
wechselseitige Beeinflussung von örtlicher bzw. von regionaler und 
überregionaler Planung kennzeichnet. Hiernach soll sich die Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume in die Gegebenhei-
ten und Erfordernisse des Gesamtraumes einfügen; die Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Gesamtraums soll jedoch auch die 
Gegebenheiten und Erfordernisse der Teilräume berücksichtigen. 
Das Gegenstromprinzip ist im Raumordnungsgesetz festgelegt.

Gemeinde (Kommune)

Gemeindevertretung  
(Gemeinderat)

Gemeindevorstand

Gegenstromprinzip
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Informelle Planung bezeichnet freiwillig durchführbare, nicht 
formalisierte, nicht verbindliche sowie konsensorientierte Pla-
nungsverfahren. Informelle Planung hat das Ziel, im Vorfeld der 
rechtsverbindlichen Planung durch kooperative Prozesse mögliche 
Konflikte zu beseitigen oder auszugleichen. Weiterhin wird durch 
das frühzeitige und umfassende Einbeziehen der Betroffenen die 
spätere Umsetzung planerischen Handelns erleichtert. Die Raum-
planung in Deutschland verfügt bereits auf allen Planungsebenen 
über informelle Planungsansätze.

Innenbereich nennt man die überwiegend baulich genutzten Ge-
biete einer Gemeinde, für die kein qualifizierter → Bebauungsplan 
besteht. Voraussetzung für die Zuordnung zum Innenbereich ist eine 
tatsächlich aufeinander folgende Bebauung und Zugehörigkeit zu 
einem Ortsteil. Unbebaute Flächen unterbrechen den Bebauungs-
zusammenhang nicht, wenn die aufeinander folgende Bebauung 
trotzdem den Eindruck von Geschlossenheit oder Zugehörigkeit 
vermittelt.

Die Planungshoheit der Gemeinden (kommunale Planungshoheit) 
bezeichnet das Recht zur örtlichen Planung, das den Gemeinden 
der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich garantiert ist. 
Die Grundlage für die Planungshoheit liegt in dem den Gemeinden 
durch das Grundgesetz eingeräumten Selbstverwaltungsrecht. Im 
Grundgesetz ist festgelegt, dass den Gemeinden das Recht gewähr-
leistet sein muss, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Des-
halb ist im → Baugesetzbuch festgelegt, dass die → Bauleitpläne von 
der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen sind.

Ein Kommunalverband ist eine kommunale Gebietskörperschaft, 
deren Mitglieder → Gemeinden oder auch Gemeindeverbände 
der unteren Stufe oder die Einwohner mehrerer Gemeinden sind. 
Ein Kommunalverband wie z. B. ein → Landkreis kann sehr unter-
schiedliche, überörtliche Aufgaben wahrnehmen, unter anderem 
auch als → Planungsverband. Kommune ist ein Sammelbegriff für 
Gemeinden und Kreise.

Ein Landkreis (auch Kreis genannt) ist eine Gebietskörperschaft in 
Form eines aus mehreren → Gemeinden bestehenden → Kommu-
nalverbandes. Die Landkreise haben das Recht, alle Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln (Selbstverwaltungsangelegenheiten) und 
nehmen Aufgaben wahr, die das administrative und finanzielle 
Leistungsvermögen der zugehörigen Gemeinden übersteigen. Die 

Informelle Planung

Innenbereich   
(im Zusammenhang  
bebauter Ortsteil)

Kommunale    
Planungshoheit

Kommunalverband

Landkreis (Kreis)
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Kreise erfüllen aber auch staatliche Aufgaben, die ihnen durch 
Gesetz zugewiesen sind (Auftragsangelegenheiten). Dies sind aus 
raumplanerischer Sicht beispielsweise bestimmte Aufgaben aus 
dem → Baurecht oder dem Naturschutzrecht.

Der Landrat ist der oberste Beamte eines → Landkreises und Leiter 
der → öffentlichen Verwaltung des Kreises. Der Landrat wird direkt 
von der Bevölkerung des Kreises bzw. vom Kreistag für vier bis sechs 
Jahre gewählt.

Leitbilder der Stadtentwicklung sind Projektionen in die Zukunft; 
mit Leitbildern werden Zielvorstellungen und Handlungsprinzipien 
formuliert, ohne Endzustände vorzugeben. Leitbilder übernehmen 
als informelles freiwilliges Instrument Orientierungs-, Koordinie-
rungs- und Motivierungsfunktionen. Dabei ist der Begriffsteil „Bild“ 
als Appell für Anschaulichkeit zu verstehen, was aber nicht konkrete 
Bildhaftigkeit nach sich ziehen muss. Leitbilder können unterschied-
lich Gestalt annehmen: als Programme und Manifeste, Grundsätze 
und Leitpläne, als Qualitätsstandards und Verfahrenskonzepte.

Angaben zum Maß der baulichen Nutzung in den Bauleitplänen ver-
folgen im Wesentlichen den Zweck, die Bebauungsdichte und die 
Höhenentwicklung baulicher Anlagen sowie den Anteil überbauter 
Grundstücksfläche zu bestimmen. Das Maß der baulichen Nutzung 
kann gemäß der → Baunutzungsverordnung bestimmt werden durch 
die Grundflächenzahl oder Größe der Grundflächen der baulichen 
Anlagen, die Geschossflächenzahl oder Größe der Geschossfläche, 
die Baumassenzahl oder die Baumasse, die Zahl der Vollgeschosse 
sowie die Höhe baulicher Anlagen.

Das sowohl im Bundesnaturschutzgesetz als auch im Bundes-
waldgesetz verankerte Prinzip der (ökologischen) Nachhaltigkeit 
bedeutet konzeptionell, dass natürliche Ressourcen nur in dem 
Maße in Anspruch genommen werden dürfen und nur so zu be-
wirtschaften sind, dass ihre langfristige Erhaltung und Nutzbarkeit 
auch für künftige Generationen gewährleistet ist. Die Erweiterung 
des Begriffes der Nachhaltigkeit auf die „nachhaltige Entwicklung“ 
zielt allgemeiner auf eine ausgewogene (also wirtschaftliche, sozi-
ale und Umweltbelange gleichermaßen berücksichtigende) und 
langfristig tragfähige (also ressourcenschonende) Entwicklung aller 
Lebensbereiche. Nachhaltige Raumentwicklung bzw. nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung sind die planungsrechtlich verankerten 
zentralen Leitvorstellungen und inhaltsbestimmenden Prinzipien 
der Raumplanung in Deutschland.

Landrat

Leitbilder der   
Stadtentwicklung

Maß der baulichen 
Nutzung

Nachhaltigkeit, nachhaltige 
Raumentwicklung
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Die öffentliche Verwaltung umfasst bestimmte Tätigkeiten des Staa-
tes oder anderer Träger der öffentlichen Gewalt. Im Schema der Ge-
waltenteilung gehört die öffentliche Verwaltung zur vollziehenden 
Gewalt (Exekutive). Die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung wird 
wegen ihrer Vielgestaltigkeit häufig als diejenige staatliche Tätigkeit 
definiert, die nicht Gesetzgebung (Legislative) oder Rechtsprechung 
(Judikative) ist.

Planungsträger ist diejenige Institution, der nach Bundes- oder 
Landesrecht die Kompetenz für die Planung auf den einzelnen 
Ebenen der Gesamtplanung oder der Fachplanungen eingeräumt 
wird. Öffentliche Planungsträger sind solche Behörden und Stellen, 
die raumbeanspruchende Planungen und Maßnahmen festsetzen 
und damit die Bodennutzung bestimmen oder die räumliche Ent-
wicklung eines Gebietes beeinflussen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine häufig angewandte Form der 
Beteiligung (Partizipation) der Bürgerschaft an einzelnen politischen 
Planungsprozessen und Entscheidungen. Auf kommunaler Ebene 
erfolgt im → Aufstellungsverfahren der → Bauleitplanung eine Bür-
gerbeteiligung (und auch → Behördenbeteiligung) in zweistufiger 
Form:

Öffentliche Verwaltung

Öffentliche Planungsträger

Öffentlichkeitsbeteiligung

Am intensivsten wird Öffentlichkeitsbeteiligung bei den Ansätzen 
→ informeller Planung praktiziert, die die Bauleitplanung ergänzen.

Das Planfeststellungsverfahren ist das zentrale Instrument des 
Fachplanungsrechts. Seine Aufgabe besteht darin, die Zulässigkeit 
eines raumbedeutsamen Vorhabens (meist Infrastrukturvorhaben) 
unter Abwägung und Ausgleichung der Interessen des Trägers des 
Vorhabens und der von der Planung berührten öffentlichen und 
privaten Belange in einem förmlichen Verfahren zu prüfen und 
einer rechtsverbindlichen Entscheidung zuzuführen. Das Planfest-

1. Die erste Stufe sieht vor, die Öffentlichkeit (und die Behörden) 
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, Alternativen für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebietes und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich zu unterrichten. Dabei ist ihnen Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

2. In der zweiten Stufe der Beteiligung wird der Entwurf des → Flä-
chennutzungsplans bzw. eines → Bebauungsplans mit Begrün-
dung für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Während 
der Auslegungsfrist können Anregungen vorgebracht werden. 
Diese Stellungnahmen sind von der → Gemeinde zu prüfen und 
in die → Abwägung der Belange einzustellen. 

Planfeststellungsverfahren
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stellungsverfahren ist in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des 
Bundes und der Länder weitgehend einheitlich geregelt.

Ein Planungsverband ist ein Zusammenschluss mehrerer → Gemein-
den zum Zwecke gemeinsamer, koordinierter → Bauleitplanung. 
Dabei sollen die Belange von wechselseitig eng verflochtenen Ge-
meinden besser berücksichtigt werden können als bei isoliertem 
Handeln der Einzelgemeinden. Dies ist im → Baugesetzbuch gere-
gelt. Der Planungsverband tritt nach Maßgabe seiner Satzung für die 
Bauleitplanung und ihre Durchführung an die Stelle der Gemeinden.

Die Planzeichenverordnung legt fest, wie die Inhalte der Bauleit-
pläne zeichnerisch darzustellen sind. Sie ergänzt für den Bereich 
der → Bauleitplanung die Regelungen des → Baugesetzbuches 
und der → Baunutzungsverordnung. In der Planzeichenverordnung 
sind die Anforderungen an die im Rahmen der Bauleitplanung zu 
erstellenden notwendigen Darstellungsmittel zur zeichnerischen 
Umsetzung der in der Baunutzungsverordnung enthaltenen Rege-
lungen festgelegt.

Regionalplanung ist die den regionalen Planungsträgern übertragene 
Aufgabe, die anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung 
von Teilräumen der Länder (Regionen) durch die Aufstellung von 
Regionalplänen festzulegen. Regionalplanung ist damit die Raum-
ordnung der Teilräume bzw. Regionen der Länder. Sie stellt das 
wesentliche Verbindungsglied zwischen überörtlichen Entwick-
lungsvorstellungen des Landes und der konkreten Festlegung der 
Raumnutzung auf der örtlichen Ebene durch die → Bauleitplanung 
dar. In dieser Mittlerfunktion hat die Regionalplanung eine schwie-
rige Gratwanderung zwischen gesamtstaatlicher Verantwortung 
einerseits und der Wahrung der kommunalen Selbstverwaltungs-
garantie (→ Kommunale Planungshoheit) andererseits auszuführen.

Satzungen sind allgemeinverbindliche Rechtsvorschriften, die von 
den → Gemeinden und → Landkreisen zur wirksamen Erfüllung ihrer 
Selbstverwaltungsaufgaben bzw. zur Regelung ihrer Angelegenhei-
ten erlassen werden. Die Satzungsautonomie ist den Selbstverwal-
tungskörperschaften durch Art. 28 des Grundgesetzes garantiert. 
Eine Satzung muss vom Gemeinderat oder Kreistag beschlossen und 
danach öffentlich bekannt gemacht werden (z. B. im gemeindlichen 
Amtsblatt). Üblicherweise muss sie der Rechtsaufsichtsbehörde 
angezeigt werden. Beispiele für Satzungen sind die Hauptsatzung, 
Haushaltssatzung, Satzungen über Abgaben, Erschließungsbeiträge 
usw. Besonders wichtig im Bereich Stadtentwicklung sind die als 
Satzung erlassenen → Bebauungspläne.

Planungsverband

Planzeichenverordnung

Regionalplanung

Satzung
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Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, die im → Bauge-
setzbuch geregelt sind, sollen Ortsteile und andere Teile des Ge-
meindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung der → Gemeinde oder 
entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder 
der Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städtebauli-
chen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Die 
Maßnahmen sollen dem Wohl der Allgemeinheit dienen, insbe-
sondere durch Errichtung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, oder zur Wiedernutzung 
brachliegender Flächen.

Unter städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen versteht man ge-
mäß → Baugesetzbuch die Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur 
Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder 
umgestaltet wird und deren einheitliche Vorbereitung und zügige 
Durchführung im öffentlichen Interesse liegt. Derartige Missstände 
können z. B. in der Substanz liegen, wenn ein Gebiet nach seiner 
vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit 
den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder 
arbeitenden Bevölkerung nicht entspricht.

Ein städtebaulicher Rahmenplan ist ein informelles Planwerk mit 
dem Zweck, im Vorfeld der rechtsverbindlichen Planung durch 
kooperative Prozesse mögliche Konflikte zu beseitigen oder aus-
zugleichen. Er dient der Konkretisierung der Entwicklungsziele für 
einen städtischen Teilbereich. Dabei werden gestalterische, ord-
nende und auf Nutzungen bezogene Ziele festgelegt, jedoch ohne 
rechtsverbindlichen Charakter. Außerdem dient der städtebauliche 
Rahmenplan als Entscheidungshilfe für übergeordnete Behörden bei 
der Beurteilung, Förderung und Genehmigung städtebaulicher Pla-
nungen und Maßnahmen sowie der Information für → Träger öffent-
licher Belange und Investoren über die Absichten der Gemeinde.

Als städtebaulichen Vertrag bezeichnet man verschiedene Arten 
von Vertragswerken, die im → Baugesetzbuch geregelt werden. 
Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages können sein: (1) die 
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch 
einen privaten Vertragspartner auf seine Kosten, (2) die Förderung 
und Sicherung der mit der → Bauleitplanung verfolgten Ziele oder 
auch (3) die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, 
die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder 
entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten 
Vorhabens sind, wie etwa die Bereitstellung von Grundstücken.

Städtebauliche   
Entwicklungsmaßnahme

Städtebauliche   
Sanierungsmaßnahme

Städtebaulicher   
Rahmenplan

Städtebaulicher Vertrag
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Ein städtebauliches Gebot ist eine kommunale Vorschrift, mit der 
ein Grundstückseigentümer zu einer Baumaßnahme verpflich-
tet wird. Im → Baugesetzbuch werden das Erhaltungsgebot, das 
Baugebot, das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, das 
Pflanzgebot und das Rückbau- und Entsiegelungsgebot als städ-
tebauliche Gebote benannt. Die Anwendung dieser Instrumente 
zur Verwirklichung des → Bebauungsplanes setzt voraus, dass die 
Durchführung der Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen 
erforderlich ist. Die Maßnahmen sind zuvor mit den betroffenen 
Eigentümern, Mietern oder Pächtern zu erörtern. Die Betroffenen 
haben die Durchführung der Maßnahmen zu dulden.

Als Stadtentwicklungsplanung wird die → informelle freiwillige 
Planung einer Gemeinde bezeichnet, welche die Zielvorstellungen 
für den Gesamtbereich der gemeindlichen Entwicklungen (z. B. 
→ Leitbilder der Stadtentwicklung) oder für Teilbereiche enthält. 
Durch sie wird der Rahmen für eine den sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Erfordernissen dienende städtebauliche Entwick-
lung gesetzt. Dieser Rahmen schließt raumwirksame Investitionen 
der Gemeinde mit ein und bestimmt deren Zeit- und Rangfolge. 
Mit der Stadtentwicklungsplanung werden die verschiedenen → 
Fachplanungen auf eine Zielvorstellung ausgerichtet und aufein-
ander abgestimmt. Durch diesen umfassenden Aufgabenbereich 
unterscheidet sich die Stadtentwicklungsplanung von der → Bau-
leitplanung, die darauf beschränkt ist, die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu 
leiten.

Stadt- und Dorferneuerung haben die Erhaltung, Erneuerung und 
Revitalisierung von Städten und Gemeinden zum Ziel. Ihre Aufgabe 
ist die Entwicklung und die Anpassung der Siedlungs- und Baustruk-
tur an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung 
und an die sich wandelnden sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Erfordernisse. Stadt- und Dorferneuerung sollen 
zur Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur beitragen, den 
Erfordernissen des Umweltschutzes dienen, die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes verbessern und dem Denkmalschutz 
Rechnung tragen. Für das besondere Aufgabenfeld der Dorfer-
neuerung haben einzelne Bundesländer spezielle Regelungen 
(Dorferneuerungsrichtlinien) getroffen, die sich auf die Vorberei-
tung, Durchführung und Förderung der dörflichen Entwicklung 
und Erneuerung beziehen.

Stadtumbau bezeichnet die gestalterische, soziale, kommunal- und 
finanzpolitische sowie infrastrukturelle und immobilienwirtschaftli-
che Anpassung der bestehenden Städte an Schrumpfungsprozesse. 
Grund für diese Bedarfs- und Angebotsveränderungen in allen 

Städtebauliches Gebot

Stadtentwicklungsplanung

Stadterneuerung,  
Dorferneuerung

Stadtumbau
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Lebensbereichen ist der quantitative Rückgang der Bevölkerung 
in deutschen Städten durch Abwanderung, Suburbanisierung und 
Geburtenmangel. Ziel des Stadtumbaus ist die Erhaltung, Stärkung 
und Weiterentwicklung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der 
Städte unter den sich ändernden Bedingungen.

Nach der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme ist unter dem Begriff 
„Umweltprüfung“ die Ausarbeitung eines Umweltberichts und die 
Durchführung von Konsultationen zur Vorbereitung der Entschei-
dungsfindung zu verstehen. Kernelement der Umweltprüfung 
ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen 
Umweltauswirkungen bei der Verwirklichung z. B. des → Flächen-
nutzungsplans und des → Bebauungsplans. Eingeschlossen sind 
damit Auswirkungen auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die 
Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, Boden, 
Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe, 
die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den genannten 
Faktoren.

Subsidiarität ist ein gesellschaftspolitisches Prinzip, nach dem 
übergeordnete Instanzen (z. B. der Bund) nur solche Aufgaben über-
nehmen sollen, zu deren Wahrnehmung nachgeordnete Instanzen 
(z. B. die Bundesländer oder → Gemeinden) nicht in der Lage sind. 
Nach diesem Prinzip, das auch im Maastricht-Vertrag verankert ist, 
soll auch die Aufgabenwahrnehmung in der Europäischen Union 
erfolgen.

Träger öffentlicher Belange sind Behörden und solche Stellen, denen 
durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes öffentliche Aufgaben 
zugewiesen sind. Daher gehören auch privatrechtliche Träger dazu, 
aber keine Institutionen, die rein private Interessen vertreten (z. B. 
Arbeitnehmerverbände, Wirtschaftsverbände etc.). Dem → Bauge-
setzbuch entsprechend sind bei der → Aufstellung von Bauleitplänen 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange möglichst 
frühzeitig zu beteiligen. Beteiligt werden sollen diejenigen Träger 
öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, und 
zwar in dem ihnen zugewiesenen Aufgabenbereich.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein unselbstständiger Teil 
verwaltungsbehördlicher Verfahren, die der Entscheidung über 
die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. Sie umfasst die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens 
auf Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft einschließlich der 

Strategische    
Umweltprüfung

Subsidiarität

Träger öffentlicher Belange

Umweltverträglichkeits-
prüfung
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jeweiligen Wechselwirkungen sowie Kultur und sonstige Sachgüter 
und wird unter Einbeziehung der Öffentlichkeit durchgeführt.

Jede Entscheidung, Verfügung oder anderweitige hoheitliche Maß-
nahme, die von der → öffentlichen Verwaltung zur Regelung eines 
Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts gefällt wird und 
unmittelbare Rechtswirkung nach außen hat (z. B. → Baugenehmi-
gung, Straßensperrung), wird als ein Verwaltungsakt bezeichnet.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan, auch vorhabenbezogener 
→ Bebauungsplan genannt, ist eine Sonderform der verbindlichen 
→ Bauleitplanung. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
kann die → Gemeinde die Zulässigkeit von Vorhaben beschließen, 
wenn der Vorhabenträger auf Grundlage eines mit der Gemeinde 
abgestimmten Plans die Durchführung des Vorhabens innerhalb 
einer bestimmten Frist übernimmt und die Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise trägt. Dadurch wird auch das → 
Aufstellungsverfahren beschleunigt.

Verwaltungsakt

Vorhaben- und   
Erschließungsplan
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einer Begutachtung von Textentwürfen für die Broschüre zusammen. Dieses Verfahren war von großer 
Bedeutung für die Wahl des thematischen Fokus und die inhaltliche Struktur. Die Bearbeiter der Bro-
schüre bedanken sich für das Engagement ganz herzlich bei:

Dr. Patrycja Bielawska-Roepke, Dialog urban, Dresden

Ulrike Groenewald, Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat Grundsatzan-
gelegenheiten und Recht, Potsdam

Detlef Herz, Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat Europäische Raum-
entwicklung, Potsdam/Frankfurt (Oder)

Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek, Adam-Mickiewicz-Universität zu Posen, Direktor des Zentrums für Met-
ropolenforschung, Posen

Dr. Zdzisław Kamiński, Hochschule für Sozialpsychologie SWPS, Prodekan der Studienrichtung Raum-
planung, Posen

Dr. Robert Knippschild, Technische Universität Dresden, Institut für Geographie, Vertretung Professur 
Raumordnung, Dresden

Waldemar Okon, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Referatsleiter, ehemals Amt für Raumordnung 
und Landesplanung Vorpommern, Co-Autor des Deutsch-Polnischen Handbuchs der Planungsbegriffe 
(2001), Greifswald

Arkadiusz Paszek, Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, NH ProjektStadt, Reprä-
sentant in Polen, Posen

Andreas Stefansky, Geschäftsstelle der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Leiter 
des Referats Rechtliche und konzeptionelle Grundlagen der Raumentwicklung, Hannover

Michael Stoll, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Referat für Kommunale Planungskontakte 
zu Mittel- und Osteuropa, Berlin
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językowych broszury. A) W części niemiecko-
języcznej glosariusz dotyczący Niemiec został 
zaprezentowany przy uwzględnieniu alfabetu nie-
mieckiego i nie zawiera tłumaczeń. Glosariusz Pol-
ski prezentuje najpierw wszystkie pojęcia według 
polskiego oryginału i porządku alfabetycznego. To 
umożliwia odnalezienie obcojęzycznego pojęcia. 
Każde pojęcie zostało przetłumaczone i wyjaśnio-
ne na potrzeby niemieckojęzycznego odbiorcy. 
B) Odpowiednie w części polskojęzycznej układ 
jest dokładnie odwrotny. Glosariusz Polski został 
zaprezentowany według polskiego alfabetu, jed-
nak brakuje jakichkolwiek tłumaczeń. Glosariusz 
Niemiec zamieszcza wszystkie pojęcia według 
niemieckiego oryginału i porządku alfabetyczne-
go; każde pojęcie jest tłumaczone i objaśnione 
polskojęzycznemu odbiorcy.

Dopełnieniem informacji są cztery mapy doty-
czące obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej 
(rozdział 10). Zamieszczone w środku broszury 
mapy dwujęzycznych tworzą niejako pomost 
pomiędzy częścią w języku niemieckim i polskim. 

Odpowiedzialność za zawartość merytoryczną 
broszury spoczywa na autorach Akademii Badań 
Przestrzennych i Planowania Krajowego (ARL), 
Niemcy, i Instytutu Geografii Społeczno-Ekono-
micznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska. 

Podejście metodyczne broszury, mające na 
uwadze przedstawienie systemu oraz szczegó-
łowej charakterystyki niemieckiego planowania 
przestrzennego w ścisłym powiązaniu z polskim 
zagospodarowaniem przestrzennym (i odwrot-
nie), wymagało przeprowadzenia wielu uzgod-
nień w ramach przygotowań opracowania nie 
tylko między jej autorami. Duże znaczenie w wy-
borze profilu tematycznego oraz struktury opra-
cowania miała dyskusja z polskimi i niemieckimi 
ekspertami-praktykami, których nazwiska przed-
stawiono w rozdziale 9. W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie 
podczas warsztatów oraz przy opiniowaniu wersji 
roboczych tekstów broszury.

Odnośnie tłumaczenia należy uwzględnić dy-
lemat – wspomniany już zresztą zarówno w wielu 
naukowych jak i praktycznych opracowaniach o 
krajowych systemach planistycznych w Europie 
– między możliwie dosłownym tłumaczeniem 

Od wielu lat aktorzy z Polski i z Niemiec, zajmujący 
się planowaniem przestrzennym, współpracują ze 
sobą na różnych płaszczyznach i w ramach różno-
rodnych konstelacji. Celem niniejszej dwujęzycz-
nej broszury jest przyczynienie się do lepszego 
zrozumienia planowania w obu sąsiadujących 
ze sobą krajach, w szczególności na płaszczyźnie 
lokalnej – w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 
Republice Federalnej Niemiec. Zamiarem auto-
rów jest zatem wsparcie współpracy planowania 
przestrzennego na obszarze wzdłuż granicy pol-
sko-niemieckiej oraz pomoc w rozwiązywaniu 
problemów we wspólnych przedsięwzięciach.

Broszura została podzielona na dwie części 
– jedną w języku niemieckim, a drugą w języku 
polskim. Obie części są identyczne pod wzglę-
dem zawartości treściowej. Rozdział 2 prezentuje 
informacje dotyczące podejścia w planowaniu, 
aktualnych problemów oraz ustawodawstwa w 
Polsce i w Niemczech. Na tej podstawie wyjaśnio-
no w rozdziale 3 strukturę systemów planowania 
i kompetencji oraz w rozdziale 4 instrumenty, za-
wartość planów i procedury, przy czym najpierw 
przedstawiono istotne aspekty w przeglądzie 
porównawczym odnoszącym się do Polski i Nie-
miec, a następnie rozszerzono ją w odniesieniu 
do każdego z obu krajów. To merytoryczne pogłę-
bienie tematyki ukazano z perspektywy gminnej. 
Rozdział 5 służy tabelarycznemu podsumowaniu 
głównych struktur systemów planowania w obu 
krajach.

Podczas gdy rozdziały 2-5 zmierzają do uka-
zania planowania w Niemczech i w Polsce przy 
uwzględnieniu indywidualnego kontekstu, ale 
również przeciwstawieniu systemów oby krajów, 
celem rozdziałów 6 i 7, przestawionych w formie 
glosariusza, jest zaprezentowanie definicji po-
szczególnych pojęć planistycznych w porządku 
alfabetycznym. Wybierane pojęcia planistyczne 
istotne z perspektywy gminy odnośnie Polski 
zostały przedstawione w rozdziale 6, a odnośnie 
Niemiec w rozdziale 7, przy czym definicje dostar-
czają częściowo również dodatkowych do tych 
zawartych w poprzednich częściach opracowania 
informacji. Poza tym odnośniki do → innych pojęć 
w glosariuszy danego kraju ułatwiają zestawienie 
tematycznych związków. Układ rozdziałów 6 i 7 
różni się w jednym punkcie w dwóch częściach 
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pojęć specjalistycznych a wykorzystaniem ekwi-
walentnych terminów powszechnych w systemie 
planowania języka docelowego (a także w termi-
nologii dokumentów unijnych). Także w niniej-
szej broszurze nie sposób było rozwiązać tego 
dylematu w sposób ostateczny czy też idealny. 
Ponadto w języku niemieckim znacznie więcej 
pojęć specjalistycznych jest definiowanych lub 
powszechne uznawanych niż ma to miejsce w 
Polsce. Wybrane tłumaczenia pojęć nie są zatem 
rezultatem pozornie prostego przekładu. Tłuma-
czenia te zmierzają do wyodrębnienia istotnych 
różnic między obu systemami planowania, które 
są ważne dla praktycznego zrozumienia podejścia 
oraz struktury każdego z systemów planowania. Z 
tych też powodów prosimy czytelników o zwróce-
nie swojej uwagi na kontekst przedstawienia jak i 
na objaśnienia terminów fachowych, znajdujące 
się w odpowiednich pod względem merytorycz-
nym miejscach, a także w glosariuszach. 

Tematyka broszury wpisuje się w ramy działań 
i publikacji Akademii Badań Przestrzennych i 
Planowania Krajowego (ARL), prowadzonych 
od początku lat 90., do których niejednokrotnie 
niniejsza broszura nawiązuje. W ramach projek-
tu UE „COMMIN“, przeprowadzono w latach 
2004-2007 obszerne opracowania systemów 
planowania obu krajów, które uzupełniono glosa-
riuszami; wyniki projektu zostały zamieszczone w 
Internecie. Zasadniczy podział tematyki nawiązuje 
do polsko-niemieckiego leksykonu pojęć plani-
stycznych, wydanego po raz ostatni w 2001 roku. 
Powyższe opracowania skupiają się na odrębnej 
prezentacji każdego kraju, w niniejszej broszurze 
podjęto natomiast próbę bezpośredniego prze-
ciwstawienia głównych aspektów planowania 
w obu krajach. Próba ta oznaczała konieczność 
wyboru profilu tematycznego, bez zagłębiania 
się w szczegóły zamieszczone we wcześniejszych 
opracowaniach. Broszura ta stanowi – po dokona-
niu aktualizacji i rozszerzeniu tematycznym w wy-
branych dziedzinach – nowe ujęcie problematyki.

Osobom, które chciałyby dokładniej zapoznać 
się z planowaniem przestrzennym w Polsce i w 
Niemczech polecamy stronę internetową www.
arl-net.de/commin. Poświęcono tu więcej miejsca 
strukturom państwowym i administracyjnym oraz 
systemom planowania w poszczególnych krajach, 
a całość została zaprezentowana w danym języku 
narodowym oraz dodatkowo w języku angielskim. 

Ponadto glosariusze dla poszczególnych krajów 
obejmują znacznie więcej pojęć, niż można było 
to przedstawić w broszurze. W przyszłości, w op-
arciu o zgromadzoną na stronach internetowych 
wiedzę, dokonywane będą krótkookresowe zmi-
any i aktualizacje, a następnie wprowadzane dla 
użytkowników na stronach internetowych ARL.
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2 Kontekst – podejście w planowaniu, aktualna tematyka,  
 ustawodawstwo w Polsce i w Niemczech

Systemy planowania Rzeczypospolitej Polskiej i 
Republiki Federalnej Niemiec wykazują diame-
tralne różnice, które z jednej strony wynikają z 
istoty zunifikowanej wobec federalnej organizacji 
państwa, z drugiej strony z różnic w rozumieniu 
planowania, które odzwierciedlają odmienne 
pojęcia i znaczenia. Różnice te widoczne są już 
przy kluczowych pojęciach planistycznych – „go-
spodarki przestrzennej” w Polsce, i „planowania 
przestrzennego” w Niemczech.

Gospodarka przestrzenna jest rozumiana w 
Polsce jako pojęcie nadrzędne organizacji prze-
strzennej systemów społecznych oraz czynność w 
kształtowaniu organizacji przestrzennej, struktur 
i sprawności funkcjonowania terytorialnych sys-
temów społecznych. Planowanie przestrzenne 
w polskim języku specjalistycznym rozumiane 
jest jako pierwszy, projektowy etap tej czynności, 
której rezultatem jest z kolei zagospodarowanie 
przestrzenne. Zagospodarowanie przestrzenne 
traktowane jest jako całość wszelkich działań, 
powiązanych z realizacją zaplanowanych przed-
sięwzięć, mających na celu racjonalne funkcjo-
nowanie i użytkowanie środowiska. Podejście 
polskiego systemu planistycznego charakteryzuje 
się ścisłym powiązaniem planowania przestrzen-
nego z rozwojem gospodarczym.

W Niemczech planowanie przestrzenne stano-
wi pojęcie nadrzędne. Jest ono bardziej związane 
z czynnością poszukiwania równowagi jako sedna 
etapu projektowania, który ma na celu stworzenie 
zrównoważonych warunków życiowych i wyrów-
nanie przestrzennych konfliktów użytkowania. 
Rozwój gospodarczy i inwestycje nie są dominu-
jącym motywem działań planowania. Znacznie 
bardziej chodzi się o zrównoważony porządek 
i rozwój przestrzeni, które ukierunkowane są na 
harmonizowanie funkcji ekonomicznych, eko-
logicznych oraz społecznych. Pojęcie rozwoju 
przestrzennego, stosowane w Niemczech czę-

2.1 Kluczowe pojęcia:    
 gospodarka przestrzenna i  
 planowanie przestrzenne

ściowo jako synonim planowania przestrzennego, 
podkreśla jeszcze bardziej aspekt kształtowania 
oraz dynamiczny charakter działań, mających za 
zadanie realizację planowanych zamierzeń.

2.2 Podział kompetencji 
 i zadań
Inna znacząca różnica pomiędzy systemami 
planowania (por. ryc. 1 i ryc. 2) dotyczy podzia-
łu kompetencji i zadań pomiędzy poziomami 
planowania w hierarchii struktur państw. W tym 
zakresie, w Polsce samorząd terytorialny two-
rzy podstawy, stanowiące o daleko sięgającej i 
gwarantowanej suwerenności jednostek tery-
torialnych. Ta w aspekcie planistycznym odnosi 
się przede wszystkim do gmin, ponieważ na tej 
płaszczyźnie gospodarka przestrzenna jest kon-
kretyzowana i realizowana. Silna świadomość 
autonomii gmin w praktyce prowadzi często do 
ograniczonej hierarchii dokumentów planistycz-
nych, związanej z szeroko zakrojonym polem do 
interpretacji – mimo, że dokumenty planistyczne 
niższego szczebla muszą zasadniczo uwzględniać 
ustalenia poziomów nadrzędnych. Aby ustalenia 
planów nadrzędnych stały się wiążące, konieczne 
jest ich przełożenie w gminnych miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego. Jedynie 
gminy posiadają przydatną władzę planistyczną, 
połączoną z kompetencjami w zakresie prawnie 
wiążącego ustalenia określonych celów w kon-
kretnej przestrzeni. Odwrotnie, uwzględnienie 
lokalnego poziomu planowania na szczeblu 
wyższym, w praktyce ogranicza się tendencyjnie 
do formalnego, terminowego zebrania opinii 
odnośnie projektów planistycznych. Prowadzi 
to do tworzenia w polskim systemie planowania 
charakterystycznych „wysp planistycznych”.

Niemiecki system planowania jest ściśle po-
wiązany z federalizmem i zasadą subsydiarności. 
Kompetencje i zadania poszczególnych płasz-
czyzn planowania państwa, krajów związkowych 
i gmin są jasno podzielone pod względem praw-
nym, organizacyjnym i merytorycznym. Samorząd 
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lokalny posiada również władzę planistyczną; 
tylko planowanie wytycznych budowlanych gmin 
umożliwia definicję ustaleń prawnie wiążących 
dla konkretnych gruntów. Z drugiej strony płasz-
czyzny planowania powiązane są między sobą 
zasadą oddziaływania zwrotnego, zawartego w 
różnych regulacjach prawnych, zgodnie z którym 
porządek i rozwój obszarów cząstkowych należy 
przyporządkować koncepcji całości obszaru i 
odwrotnie – w planowaniu porządku i rozwoju 
dużych obszarów należy uwzględnić warunki i 
wymogi obszarów cząstkowych. Powyższa zasada 
generalnie gwarantuje wzajemne relacje i wyklu-
cza konflikty pomiędzy planowaniem lokalnym 
oraz nadrzędnym. Dla gmin oznacza to silne 
podporządkowanie wystarczająco dokładnie 
sprecyzowanym celom nadrzędnym. Stopień kon-
kretyzacji postanowień wzrasta jednak w kierunku 
płaszczyzny lokalnej i właśnie gminy podejmują 
ostateczne decyzje w sprawie zabudowy i sposo-
bu użytkowania gruntów.

Wspólną cechą dla Polski i Niemiec jest roz-
dzielenie planowania ogólnego (planowania 
przestrzennego, wzgl. zagospodarowania prze-
strzennego) od planowania specjalistycznego 
(por. ryc. 1 i ryc. 2). W Niemczech poszczególne 
działy planowania specjalistycznego są po-
dzielone zasadniczo na sektory: komunikacji, 
zaopatrzenia i gospodarki odpadami, obrony, 
gospodarki, gospodarki rolnej i leśnej, ochro-
ny środowiska i przyrody oraz oświaty i spraw 
społecznych. Planowanie ogólne na wszystkich 
poziomach obejmuje harmonizację i podsumo-
wanie planów specjalistycznych (na płaszczyźnie 
federalnej jako uzgodnienia pomiędzy mini-
sterstwami z zachowaniem zasad resortowych), 
dzięki czemu planowanie przestrzenne posiada 
charakter integracyjny, nadrzędny i międzydy-
scyplinarny. Podobna zasada występuje w Polsce 
w kontekście koncepcji aspektów planowania 
sektorowego lub obszarów specjalnych (np. te-
renów przemysłowych, planów urządzania lasów, 
koncepcji rozwoju przestrzennego na poziomie 
powiatowym). Ustalenia powyższych planów 
uzyskują siłę wiążącą jedynie poprzez wpisanie 
ich do dokumentów planowania ogólnego na 
poziomie wojewódzkim i gminnym. Do plano-
wania specjalistycznego zalicza się również pro-
gramy realizacji celów publicznych o znaczeniu 
lokalnym, ponadgminnym lub krajowym, których 

ustalenia należy uwzględnić w planowaniu ogól-
nym niższego szczebla.

2.3 Podejście w planowaniu

Podejście w planowaniu rozumiane jest tutaj w 
aspekcie relacji pomiędzy planowaniem unormo-
wanym prawnie („formalnym“), a planowaniem 
dobrowolnym („nieformalnym”) oraz relacje 
pomiędzy regulacyjnymi a instrumentami wyko-
nawczymi planowania.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, podstawo-
wym zadaniem wszelkich działań w zakresie pol-
skiej gospodarki przestrzennej jest zagwarantowa-
nie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego 
rozwoju. Odnośnie ścisłego zazębienia plano-
wania przestrzennego i rozwoju gospodarczego 
w znaczeniu zagospodarowania przestrzennego, 
gospodarka przestrzenna w Polsce pełni funkcje 
regulacyjne, ustanawiające uwarunkowania tech-
niczne i prawne dla prywatnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które ma ona wspierać. Profil 
planistyczny koncentruje się zatem na zagospo-
darowaniu nowych terenów budowlanych, z 
pominięciem problematyki rozwoju istniejących 
zasobów jako samodzielnej funkcji planistycz-
nej, posiadającej własne koncepcje. Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
posiada znaczenie istotnego instrumentu dzia-
łań planistycznych, posiadający moc aktu prawa 
miejscowego poprzez prawnie wiążącą uchwałę 
na drodze długiej procedury przygotowawczej. 
Uzupełniające dokumenty planistyczne (m. in. 
plany ramowe, masterplany), nie dysponujące 
wiążącym umocowaniem prawnym, w praktyce 
posiadają niewielkie znaczenie; polskie przepisy 
planistyczne nie obejmują sposobów uwzględ-
niania planów, nie posiadających umocowania 
prawnego i nie precyzują operacyjnych instru-
mentów planistycznych.

W Niemczech planowanie przestrzenne rozu-
miane jest jako proces kooperacyjny, w którym 
definiowane są cele i zamierzenia, wyważane 
następnie z innymi interesami publicznymi i 
prywatnymi. W tym kontekście dobrowolne 
struktury współpracy oraz niesprecyzowane 
przez ustawodawstwo dokumenty planistyczne 
– tzw. planowania nieformalne – posiadają duże 
znaczenie w praktyce. Często są one podstawą 
do sporządzania gminnych planów wytycznych 

SV_Planung-in-D-PL_2-Hintergrund-PL(S066-073)NEU.indd   67 23.12.2011   09:35:57



68

2   Kontekst – podejście w planowaniu, aktualna tematyka, ustawodawstwo w Polsce i w Niemczech

Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy
Pojęcia planistyczne w Europie

URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

Ryc. 1: System planowania w Polsce

źródło: opracowanie własne

Ryc. 2: System planowania w Niemczech

źródło:  opracowanie własne na podstawie: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung – BBR (Hrsg.) (2005):    

 Raumordnungsbericht 2005. Bonn

Kraj
(Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju)

Planowanie
specja-

listyczne
i programyUrzędy

i instytucje
publiczne

Samorząd wojewódzki
(Plan zagospodarowania przestrzennego województwa,

ew. Plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru metropolitalnego)

Samorząd gminny
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego)

Uwzględnienie

Samorząd gminny

OpiniowanieUwzględnienie

Partycypacja

Harmonizacja

Konsultacja

Federalny porządek przestrzenny
(Założenia porządku przestrzennego,

wytyczne)

Planowanie krajów związkowych
(Program i plan porządku

przestrzennego kraju związkowego)

Działy
specja-

listyczne

Planowania
specja-

listyczne

Jednostki
odpowied-

zialne
za sprawy
publiczne

Planowanie regionalne
(Plany regionalne)

Komunalne planowanie
wytycznych budowlanych

(plan użytkowania terenu oraz plany zabudowy)

PartycypacjaPartycypacja OddziaOddziałływanieywanie
zwrotnezwrotne

OddziaOddziałływanieywanie
zwrotnezwrotne

OddziaOddziałływanieywanie
zwrotnezwrotne

HarmonizacjaHarmonizacja
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budowlanych lub też ich realizacji. Zarządzanie 
procesami działań planistycznych oparte jest za-
tem nie tylko na formalnych, wielostopniowych 
procedurach uchwalania, choć mają one głów-
ne znaczenie dla wiążącej funkcji planowania. 
Ustalenia uzyskują ogólnie wiążącą moc prawną 
jedynie na płaszczyźnie gminnej poprzez uchwa-
lenie planów zabudowy jako prawo miejscowe. 
Ponadto gminy dysponują licznymi instrumenta-
mi planistycznymi o charakterze wykonawczym, 
które dotyczą głównie przedsięwzięć w zasobach 
urbanistycznych.

2.4 Partycypacja społeczna

W Polsce przepisy w zakresie procesów planowa-
nia ustanawiają wąskie granice udziału społeczne-
go, odpowiednich instytucji publicznych i admini-
stracji, jak też sąsiednich jednostek terytorialnych; 
ponadto rzadko spotyka się praktyki wykraczające 
poza ustawowe ramy. Przepisy umożliwiają pi-
semną reakcję w określonym terminie na infor-
mację o przystąpieniu do prac nad planem, wzgl. 
na wyłożenie projektu planu do wglądu, które 
połączone jest z dyskusjami publicznymi. Brak 
zgłaszania opinii w określonym terminie można 
pod względem prawnym zinterpretować jako 
zgodę na plan. Organ odpowiedzialny za opraco-
wanie projektu planu jest zobligowany do oceny 
możliwości uwzględnienia złożonych wniosków 
i uwag. Uchwalenie planu jest jednoznaczne z 
potwierdzeniem, że ocena została przeprowadzo-
na w sposób zgodny z przepisami; w przypadku 
gminnych planów do projektu uchwały załącza 
się listę uwag, które nie zostały uwzględnione. 
Powyższa procedura dotyczy także partycypacji 
sąsiednich jednostek terytorialnych położonych 
za granicą państwową w ramach dyrektywy UE 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
środowiskowej planów (RL 2001/42/WE).

W Niemczech Kodeks budowlany ustanawia 
w ramach gminnego planowania wytycznych 
budowlanych partycypację dwustopniową: tzn. 
udział opinii publicznej we wczesnym stadium 
oraz udział opinii publicznej formalny. Ogólnie 
partycypacja podlega zasadzie oddziaływania 
zwrotnego oraz uzgodnieniom z planami specja-
listycznymi. Udział we wczesnym stadium należy 
przeprowadzić przed uchwaleniem planu, co 

umożliwia wysłuchanie społeczeństwa w sprawie 
jeszcze niedopracowanych celów planistycznych. 
Jednocześnie przeprowadzany jest udział tak 
zwanych „podmiotów reprezentujących interesy 
publiczne”, do których należą wszystkie urzędy, 
zrzeszenia, a także przedsiębiorstwa, których plan 
może dotyczyć. Udział we wczesnym stadium ma 
na celu uniknięcie konfliktów na etapie tworzenia 
projektu planu. Następnie przeprowadzana jest 
procedura udziału opinii publicznej formalnego 
w ramach wyłożenia do wglądu projektu planu 
w określonym terminie. Opinie i uwagi złożo-
ne poza określonym terminem nie muszą być 
uwzględnione. W przypadku planów mogących 
znacznie oddziaływać na sąsiednie jednostki 
terytorialne innych krajów, istnieje obowiązek 
przeprowadzenia konsultacji z ich jednostkami 
administracyjnymi oraz z ich społeczeństwem. 
Powyższy przepis odnosi się do dyrektywy UE 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
środowiskowej planów (RL 2001/42/WE). Organ 
odpowiedzialny za sporządzanie projektu planu 
jest zobligowany do odpowiedniego wyważania 
prywatnych i publicznych opinii zebranych w obu 
rodzajach partycypacji, a w przypadku uzasad-
nionych rozbieżności do wprowadzenia zmian 
w planie.

2.5 Aktualne tematy

W momencie opracowywania broszury (wiosna 
2011), w Polsce i w Niemczech poruszano liczne 
tematy na płaszczyźnie lokalnej.

W obu krajach aktualna jest tematyka powsta-
wania rozproszonej zabudowy w strefach pod-
miejskich na skutek suburbanizacji, zwłaszcza w 
regionach dużych miast, przy czym w Niemczech 
po zahamowaniu dynamiki tych procesów, zagad-
nienia koncentrują się przede wszystkim na pro-
cesach sterowania, mających na celu stworzenie 
zrównoważonych struktur osadniczych. W per-
spektywie polskiej problem stanowi intensywne 
wykorzystanie terenów otwartych, postępujące 
bez dostatecznego udziału planowania. W tym 
kontekście, konieczność kooperacyjnej polityki 
przestrzennej pojawia się w szczególności na 
poziomie aglomeracji miejskich, których rozwój 
wymaga zintegrowanego podejścia w zakresie ko-
munikacji i optymalizacji rozwoju podstawowych 
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funkcji miejskich. Z uwagi na dotychczasowy brak 
wytycznych państwowych w powyższym zakresie, 
w ostatnich latach powstały liczne inicjatywy jed-
nostek terytorialnych typu „bottom-up”, mające na 
celu współpracę w obszarach metropolitarnych. 
W Niemczech, znajduje się jedenaście obszarów 
metropolitarnych, zdefiniowanych na poziomie 
federalnym, w których istnieją różne nieformalne i 
zinstytucjonalizowane formy współpracy. Obszary 
metropolitarne są przykładem ogólnego znacze-
nia współpracy pomiędzy miastem i sąsiadującymi 
gminami, wzgl. ponadregionalnego partnerstwa 
oddalonych od siebie jednostek. Aspektem o 
dużym znaczeniu po obu stronach jest ponadna-
rodowa współpraca pomiędzy obszarami metro-
politarnymi, przy czym rdzeń powyższej tematyki 
stanowi w szczególności Partnerstwo Odry.

Proces suburbanizacji oraz niż demograficz-
ny – w niektórych regionach, w szczególności w 
wielu częściach Niemiec Wschodnich, połączone 
z emigracją zatrudnienia – powodują w polskich, 
jak i niemieckich miastach pojawianie się proble-
mów w dzielnicach śródmiejskich, tym bardziej, 
że procesy suburbanizacji wzmacniane są przez 
zjawisko przenoszenia funkcji handlu detalicz-
nego do wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych na obrzeżach miast. Negatywne 
efekty są bardziej dramatyczne we wschodnionie-
mieckich miastach, aniżeli w polskich, w których 
nie widać pustoszejących zasobów wskutek pro-
cesu kurczenia się miast. Głównym zagadnieniem 
miast niemieckich jest przestrzenne kształtowanie 
przemian demograficznych. Duże znaczenie mają 
programy przebudowy miast oraz projekty w 
ramach programu miasta społecznego, ukierun-
kowane na rozwój wewnętrzny gmin oraz zwięk-
szenie atrakcyjności i jakości życia istniejących 
dzielnic. Gminy mogą korzystać z dofinansowania 
federalnego i krajów związkowych, istniejącego 
od dziesięcioleci, a także z programów UE. W 
polskich samorządowych jednostkach lokalnych, 
projekty rewitalizacji miast i restrukturyzacji śród-
miejskich terenów zdegradowanych, stały się 
ważnym tematem dopiero od czasu pojawienia 
się odpowiedniej oferty programów pomoco-
wych UE. W praktyce rozumienie techniczne 
przeważa tutaj nad podejściem zintegrowanym 
i społeczno-ekonomicznym – w sensie naprawy 
braków funkcjonalno-budowlanych i kształtowa-
nia atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Podobnym podejściem charakteryzuje się 
ważna w Polsce tematyka organizacji komunikacji, 
która w odniesieniu do dynamicznego wzrostu 
natężenia indywidualnego ruchu kołowego, ukie-
runkowana jest na pokrycie bieżących potrzeb i 
rozbudowę brakującej infrastruktury drogowej. 
W gminach niemieckich, po rozbudowie infra-
struktury drogowej w ostatnich dziesięcioleciach, 
większe znaczenie posiada zagadnienie zintegro-
wanych systemów komunikacji, uwzględniających 
wszystkie środki komunikacji oraz struktury osiedli 
o zredukowanym natężeniu ruchu komunikacyj-
nego.

Ponadto do ważnych zagadnień planistycz-
nych w Polsce należy odnowa i dostosowana do 
potrzeb rozbudowa infrastruktury publicznej w 
zakresie gospodarki wodnej i gospodarki odpa-
dami. W sektorze inwestycji publicznych aktu-
alna dyskusja dotyczy nowych form partnerstwa 
publiczno-prywatnego, które – podobnie jak w 
gminach niemieckich – miałyby przyczynić się do 
realizacji potrzeb inwestycyjnych. W sektorze go-
spodarki mieszkaniowej podejście w obu krajach 
jest podobne: plany ukierunkowane są bardziej 
na prywatyzację komunalnych zasobów miesz-
kaniowych, niż na sposóby użytkowania w celu 
osiągnięcia zamierzeń rozwoju miast. Podobnie 
coraz większe znaczenie na płaszczyźnie lokalnej 
po obu stronach uzyskują aspekty ochrony środo-
wiska i ochrony przed zjawiskami kryzysowymi. 
Ochrona klimatu, a w szczególności rozbudowa 
odnawialnych źródeł energii, ochrona przeciwpo-
wodziowa oraz szeroko rozumiane dostosowanie 
do skutków zmian klimatycznych, są zagadnienia-
mi, które posiadają obecnie nieporównywalnie 
większe znaczenie w Niemczech.

2.6 Relacja pomiędzy plano- 
 waniem i pozwoleniem 
 na budowę

W Polsce, podobnie jak w Niemczech, prawo 
planistyczne zakłada, że pozwolenia na budowę 
dla przedsięwzięć wydawane są na podstawie 
prawnie wiążących planów gminnych. Przed-
sięwzięcia spełniają zatem wymogi pozwolenia, 
jeżeli odpowiadają ustaleniom zawartym w pla-
nach. Jednocześnie dopuszcza się pozwolenia 
przedsięwzięć na terenach niezaplanowanych, 
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a więc nieposiadających miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wzgl. planów 
zabudowy. W takich przypadkach planowanie w 
sensie funkcji sterujących, konkretnych zamie-
rzeń i rozbudowanych kroków proceduralnych, 
zastąpione zostaje przez pozwolenie natury 
czysto administracyjnej na podstawie zasobów w 
strukturach przestrzennych. Takie postępowanie 
można traktować jako pragmatyczne podejście, 
które nie powoduje wstrzymania każdej realiza-
cji przedsięwzięć budowlanych ze względu na 
brakujące opracowania planistyczne. W praktyce 
wydawanie tego typu pozwoleń prowadzi jednak 
także do wypaczonego rozwoju przestrzennego.

W Polsce, w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
danego terenu, wydawanie pozwolenia na budo-
wę następuje na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Proble-
matycznym zjawiskiem w praktyce jest fakt, że 
ten instrument, mający pełnić rolę regulacji w 
wyjątkowych przypadkach, stał się dominującą 
podstawą wydawania pozwoleń na inwestycje 
budowlane w polskich gminach. Szczególnie 
na fali procesów suburbanizacji zrealizowanych 
zostało w ten sposób wiele przedsięwzięć bu-
dowlanych na terenach wcześniej niezagospo-
darowanych. Ustalenia w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy nie stanowią w tym zakresie podstawy 
prawnej do podjęcia decyzji w sprawie warunków 
zabudowy. 

W Niemczech, w przypadku braku planu za-
budowy, w celu udzielenia pozwolenia budow-
lanego, sprawdza się, czy dany projekt położony 
jest w niezaplanowanej strefie wewnętrznej, czy 
też w strefie zewnętrznej. Za strefę wewnętrz-
ną uznaje się związek z zabudowaną częścią 
miejscowości; strefa zewnętrzna jest z kolei 
całkowicie niezabudowana. Wymogi dotyczące 
pozwoleń budowlanych w strefie zewnętrznej 
są bardzo ostre, przez co wydawane są tylko w 
wyjątkowych przypadkach – jedynie wybrane 
rodzaje przedsięwzięć posiadają taki przywilej 
pod względem prawnym. Decydującym kryte-
rium w wydawaniu pozwoleń są ustalenia planu 
użytkowania terenu.

2.7 Wsparcie rozwoju miast

W Polsce, jak i w Niemczech istotne znaczenie 
mają środki pomocowe z europejskich funduszy 
strukturalnych. Dofinansowanie można uzyskać 
pod warunkiem istnienia kompleksowych opra-
cowań planistycznych, w różnych obszarach 
interwencji, takich jak: rozbudowa infrastruktury 
technicznej i społecznej, komunikacja i mobil-
ność, ochrona środowiska, rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich włącznie z przekształcaniem 
przestrzeni publicznej i restrukturyzacją śródmiej-
skich terenów zdegradowanych. W Polsce przy-
znanie unijnych środków pomocowych bardzo 
często uzależnione jest od definicji przestrzen-
nych obszarów priorytetowych, które jednak są 
limitowane głównie w ramach dokumentów stra-
tegicznych, np. w zakresie odnowy miast w formie 
lokalnych programów rewitalizacji, a nie w ramach 
instrumentów planistycznych. W Niemczech 
warunkiem przyznania środków pomocowych 
jest zwykle zabezpieczenie przedsięwzięć po-
przez prawne instrumenty planistyczne. Ponadto 
poza funduszami strukturalnymi UE, niemieckie 
gminy mogą korzystać z środków wsparcia urba-
nistycznego federacji oraz krajów związkowych 
w zakresie rewitalizacji miast, przebudowy miast 
oraz urbanistycznej ochrony zabytków. Program 
wsparcia urbanistycznego został rozwinięty w 
Niemczech w latach 70.; jego profil jest ukierun-
kowany na problemy występujące w gminach.  
W Polsce z kolei, brak jest programów wsparcia 
państwowego przedsięwzięć gminnych w zakresie 
rozwoju miast.

2.8 Rozwój i tendencje w usta- 
 wodawstwie państwowym 

Polska

W 1994  r. Ustawa o zagospodarowaniu prze-
strzennym zastąpiła centralistyczny i hierarchicz-
ny system planowania przestrzennego z czasów 
Polskiej Republiki Ludowej, dając gminom w 
ramach wzajemnych powiązań, znaczne możliwo-
ści na de facto sterowanie zagospodarowaniem 
przestrzennym w wymiarze ogólnokrajowym. Z 
powodu stwierdzonych niedoskonałości prze-
pisów oraz wprowadzonych w 1999  r. nowych 
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wyrokiem sądu konstytucyjnego i nie doczekała 
się ustawy zastępczej.

Polski system planowania przestrzennego, 
poprzez umocowanie w licznych tzw. ustawach 
szczegółowych, wykazuje luki prawne, powo-
dujące w praktyce trudności w egzekwowaniu 
regulacji planistycznych. Typowy przykład stanowi 
pojęcie „strefy ochrony konserwatorskiej”, którą 
zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków, można 
wyznaczyć na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – jed-
nakże Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie określa definicji takiej strefy, 
co w praktyce powoduje brak tego typu ochrony 
obiektów zabytkowych. Duży stopień autonomii 
gminy w zakresie gospodarowania przestrzenią 
często prowadzi do rezygnacji z ustaleń plani-
stycznych, mogących ograniczać przedsięwzię-
cia sektora prywatnego. Obecnie obowiązujące 
przepisy prawne umożliwiają przeprowadzanie 
szybkich procedur oraz łatwe wyznaczanie tere-
nów budowlanych, głównie na drodze wyłączania 
z produkcji gruntów rolnych. W efekcie istniejące 
parcie na inwestycje (szczególnie w sektorze 
mieszkaniowym) coraz częściej koncentruje się na 
otwartych terenach krajobrazowych. Ponadto de-
finicje warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu, ustalone w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, zacie-
rają w praktyce coraz mniej szczegółów.

Niemcy

Na początku lat 90., na fali zjednoczenia Niemiec, 
w prawie planowania wprowadzone zostały liczne 
uproszczenia i regulacje przyspieszające procedu-
ry w formie ustaw specjalnych, mające w szczegól-
ności umożliwić procesy rozwoju przestrzennego 
na obszarze wschodnioniemieckich krajów związ-
kowych i gmin. Wiele z regulacji przejściowych, 
uchwalonych pierwotnie dla nowych krajów 
związkowych, zostało w 1998  r. na drodze ob-
szernych nowelizacji ustaw, wprowadzonych do 
ogólnoniemieckiego prawa planistycznego. Od 
2000 r. pojawiła się potrzeba uchwalenia licznych 
nowelizacji w związku z dostosowaniem do prawa 
UE. Kolejne, wprowadzone regulacje odnoszą się 
do poszczególnych aspektów, jak np. akty prawa 
miejscowego dla ustalenia obszarów przebudo-
wy miast dotyczące polityki w sprawie procesów 

struktur administracji samorządowej, w 2003  r. 
uchwalona została nowa Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Od tego czasu 
uchwalono liczne nowelizacje nie dokonując jed-
nak zasadniczych zmian początkowych regulacji 
prawnych, co sprawia, że postulaty głębszych 
zmian w przepisach są nadal aktualne. Także 
ostatnia nowelizacja z 2010 r. powoduje przede 
wszystkim dalsze uproszczenie i przyspieszenie 
procedur planistycznych i wydawania pozwoleń, 
bez uwzględnienia tematyki wielu aktualnych 
potrzeb w zakresie zarządzania rozwojem prze-
strzennym w Polsce. Pierwotny projekt noweli-
zacji z 2009 r. obejmował następujące aspekty: 
wprowadzenie jasnej hierarchii dokumentów 
planistycznych, połączone ze wzmocnieniem 
roli studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy; zwiększenie 
znaczenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w kształtowaniu przestrzeni; 
wprowadzenie tzw. przepisów urbanistycznych, 
spełniających rolę jednoznacznych podstaw 
dla decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 
na terenach pozbawionych miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; możliwość 
opracowania urbanistycznych planów realizacji 
przez inwestorów. Uchwalona w 2010  r. nowe-
lizacja ustawy nie zawiera żadnych regulacji w 
powyższym zakresie. 

Szereg inicjatyw ustawodawczych oraz opra-
cowanych projektów ustawy, mających na celu 
regulację wybranych zadań przestrzennych, nie 
doczekało się wdrożenia do obowiązującego pra-
wa. Przykładem jest „Projekt ustawy o programach 
rewitalizacji” z 2003 r., opracowany w dużej części 
w ramach projektu partnerskiego z niemiecką 
Spółką Współpracy Technicznej (GTZ), który 
przewidywał zróżnicowane instrumenty i formy 
finansowania, akcentując aspekty społeczne, a 
także opracowanie podstaw „Projektu ustawy 
o obszarach metropolitarnych” z 2007  r., które 
miało na celu instytucjonalizację tej płaszczyzny, 
definiując i wyznaczając granice obszarów metro-
politarnych. Z kolei uchwalona w 2007 r. Ustawa 
o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, uzależniająca pozwolenia 
na tego typu obiekty o powierzchni handlowej 
ponad 2.000 m2 od zgodności z ustaleniami 
planów zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa, została unieważniona już w 2008 r. 
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kurczenia się miast, przyspieszone procedury 
planistyczne dla zagospodarowania nieużytków w 
rozwoju śródmiejskim lub transgraniczne sposoby 
partycypacji w trakcie opracowania planów. 

Ponadto w 2006  r. wprowadzono zmiany w 
prawie konstytucyjnym odnośnie kompetencji 
ustawodawczych w zakresie porządku prze-
strzennego, mające wpływ na ponadlokalne po-
ziomy planowania. Kompetencje ustawodawcze 
podzielone dotychczas w federalnym państwie 
niemieckim pomiędzy państwem i krajami związ-
kowymi, uzyskały nowe regulacje na podstawie 
reformy federalnej. Od tego czasu porządek 
przestrzenny jest przedmiotem konkurencyjnego 
ustawodawstwa, tzn. kraje związkowe są upraw-
nione do uchwalania ustaw, jeżeli państwo nie 
skorzysta z mocy ustanawiania prawa (art. 72 ust. 
1 Ustawy Zasadniczej). W efekcie tych zmian, 
rząd federalny uchwalił zasadniczą nowelizację 
Ustawy o porządku przestrzennym, która weszła 
w życie w 2009 roku. Nowe przepisy nowelizacji 
dotyczące porządku przestrzennego w krajach 
związkowych nie mają charakteru zamkniętego. 
Ustawa o porządku przestrzennym pozostawia w 
tym zakresie obszar działania krajom związkowym 
na uzupełniające regulacje ustaw planistycznych. 
W zakresie planowania krajów związkowych i 
regionalnego, ustawy poszczególnych krajów 
związkowych stanowią priorytetowe podstawy 
prawne, przed federalną Ustawą o porządku 
przestrzennym, jeżeli rząd federalny nie uchwali 
regulacji uzupełniających. Kraje związkowe są 
ponadto uprawnione do uchwalania w swoich 
ustawach planistycznych regulacji odmiennych 
od przepisów federalnych (art. 72 ust. 3 poz 1 
nr. 4 Ustawy Zasadniczej). Niedopuszczalne są 
natomiast odmienne regulacje krajów związko-
wych w zakresie prawa gruntowego, które dzięki 
temu obowiązuje w jednolity sposób w całych 
Niemczech w formie Kodeksu budowlanego 
na poziomie gminnego prawa planistycznego i 
budowlanego. 

Nowelizacja Ustawy o porządku przestrzennym 
z 2009  r. dopracowała treści „zasad porządku 
przestrzennego”, dostosowując je do aktualnych 
wzorców i strategii działań porządku przestrzen-
nego w Niemczech. Ponadto wprowadzone 
zostały nowe regulacje porządku przestrzennego 
na poziomie federalnym. Istniejące dotychczas 
podstawy prawne planów ładu przestrzennego 

dotyczące wyłącznie niemieckich stref gospo-
darczych obszaru Morza Północnego i Bałtyckie-
go, rozszerzone zostały o dwie nowe regulacje 
planów porządku przestrzennego na poziomie 
federalnym. Po raz pierwszy rząd federalny może 
konkretyzować poszczególne zasady rozwoju 
przestrzennego całego kraju w ramach planu 
porządku przestrzennego. Nowością są także 
kompetencje federalne w zakresie lokalizacji 
portów morskich i śródlądowych oraz lotnisk o 
znaczeniu nie tylko dla jednego kraju związko-
wego. Pod względem formalnym, federalne pla-
nowanie przestrzenne, dzięki konkurencyjnemu 
ustawodawstwu, posiada większą moc prawną 
ustanawiania wzorców, faktycznie jednak zacho-
wuje ono kooperacyjny i koordynacyjny charakter. 
Poza tym rozszerzeniu uległy regulacje dotyczące 
planowania nieformalnego oraz współpracy re-
gionów, gmin i podmiotów prawa prywatnego.
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3.1 Przegląd
W Polsce, podobnie jak w Niemczech, organizacja 
państwa posiada trójstopniową strukturę, która w 
sposób decydujący determinuje system planowa-
nia przestrzennego ogólnego. Trzy stopnie tworzą: 
poziom państwa, wzgl. federacji, województw, 
wzgl. krajów związkowych oraz poziom gmin. 
Różnice spowodowane są odmiennością unitarnej 
organizacji Rzeczypospolitej Polskiej i federalnej 
organizacji Republiki Federalnej Niemiec.

W Polsce na każdym z poziomów opracowy-
wane są dokumenty planowania ogólnego, zróż-
nicowane pod względem ich tematyki i charakteru 
(por. ryc. 1). Na poziomie krajowym określane są 
główne kierunki krajowej polityki przestrzennej 
pod względem koncepcyjnym i strategicznym. 
Podobne dokumenty opracowuje się na poziomie 
województw dla ich całego obszaru (nazywane 
także planowaniem regionalnym) oraz w ramach 
bardziej szczegółowego planowania dla aglome-
racji miejskich (obszary metropolitarne). Gminy, 
które są najważniejszymi podmiotami kierującymi 
działaniami gospodarki przestrzennej w Polsce, 
dysponują szeroko sięgającą i ugruntowaną suwe-
rennością. Mimo tego, że wszystkie dokumenty 
planistyczne niższego szczebla zasadniczo muszą 
uwzględniać ustalenia poziomu nadrzędnego, w 
praktyce planowania nie ma wyznaczonej wiążącej 
hierarchii dokumentów. Odwrotnie, uwzględnie-
nie niższego poziomu planowania na szczeblu 
wyższym, w praktyce ogranicza się tendencyjnie 
do formalnego zebrania wniosków i opinii odno-
śnie projektów planu. Pod względem prawnym 
gminy posiadają zatem uprzywilejowaną pozycję 
w ramach systemu planowania, ponieważ jedynie 
na tej płaszczyźnie gospodarka przestrzenna jest 
konkretyzowana i realizowana. Jest to rezultat 
połączenia, wyłącznie na tym poziomie, władzy 
planistycznej z kompetencją ustalenia powszech-
nych wiążących – w sensie prawnym – celów dla 
konkretnego obszaru.

W Niemczech decentralistyczny system plano-
wania przestrzennego powoduje wyraźny podział 
kompetencji i zadań na wspomnianych trzech 
poziomach planowania ogólnego pod względem 

prawnym, organizacyjnym i merytorycznym. Jed-
nocześnie poziomy planowania powiązane są 
między sobą zasadą oddziaływania zwrotnego, 
zawartego w różnych regulacjach prawnych (por. 
ryc. 2). Federalny porządek przestrzenny na pozio-
mie krajowym w głównej mierze określa wzorce 
i zasady rozwoju przestrzennego o charakterze 
scalającym i międzydyscyplinarnym. Podczas 
gdy wzorce mają charakter niezobowiązuja-
cych zaleceń, to zasady obowiązują na niższych 
poziomach planowania, w planowaniu specja-
listycznym oraz przy istotnych – w kontekście 
przestrzennym – przedsięwzięciach publicznych. 
Na poziomie krajów związkowych, planowanie 
rozwoju przestrzennego realizowane jest na 
dwóch płaszczyznach w oparciu o własne ustawy 
planowania danego kraju związkowego. Planowa-
nie kraju związkowego obejmuje jego terytorium 
w całości, planowanie regionalne natomiast jego 
poszczególne części. Na planowanie urbanistycz-
ne gminy wpływ mają, poza interesami gminy, 
podstawy i cele ustanowione przez planowanie 
krajów związkowych i planowanie regionalne. 
Podczas gdy zasady porządku przestrzennego 
należy uwzględnić w ramach procesu wyważania, 
w planowaniu wytycznych budowlanych gminy, 
cele porządku przestrzennego są w pełni wiążące 
prawnie. Gminy są odpowiedzialne za końcowe 
regulacje dotyczące użytkowania budowlanego 
i innego przeznaczenia gruntów, zarówno w 
ramach samorządu gminy, jak też władzy plani-
stycznej. Obowiązek dokonywania uzgodnień po-
między poszczególnymi poziomami planowania, 
wynikający z zasady oddziaływania zwrotnego, 
zapobiega pojawieniu się niezgodności planowa-
nia w państwie o federalnej strukturze. Ustalenia 
kolejnych, niższych poziomów planowania są 
coraz bardziej szczegółowe, a ich zwieńczeniem 
są regulacje w sprawie konkretnych działek w 
planowaniu wytycznych budowlanych gminy.

W Polsce, podobnie jak w Niemczech, poza 
przedstawionym planowaniem ogólnym o prze-
krojowym charakterze, istnieją różne rodzaje 
planowania specjalistycznego, które uzyskują 
umocowanie prawne poprzez własne regulacje 
ustawodawcze. Planowanie specjalistyczne dzieli 
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się zasadniczo na sektory: komunikacji, zaopatrze-
nia i gospodarki odpadami, obrony, gospodarki, 
gospodarki rolnej i leśnej, ochrony środowiska i 
przyrody oraz oświaty i spraw społecznych.

3.2 Polska

3.2.1 Poziom ogólnokrajowy

Przygotowaniem obowiązujących podstaw 
ustawodawczych i rozporządzeń dla wszystkich 
poziomów planowania zajmuje się Ministerstwo 
Infrastruktury. Natomiast kształtowanie polityki 
przestrzennej dla całego terytorium Polski leży w 
kompetencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Pod jego egidą przygotowywana jest w szczegól-
ności koncepcja przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju, stanowiąca podstawowe opracowanie 
planistyczne, uchwalane następnie przez Sejm. 
Ważną rolę, jako organ doradczy i ewaluacyjny 
na poziomie krajowym, pełni Główna Komisja 
Urbanistyczno-Architektoniczna.

3.2.2 Zakres kompetencji 
 województw

Od czasu reformy terytorialnej struktur admi-
nistracyjnych w Polsce w 1999  r., administracja 
publiczna na poziomie województw posiada 
dualny charakter. 16 województw stanowi jed-
nostki samorządu terytorialnego i jednocześnie 
administracji rządowej. Planowaniem zajmują 
się organy samorządowe, tzn. marszałek woje-
wództwa, pełniący funkcję przewodniczącego 
zarządu województwa (organ wykonawczy) oraz 
sejmik – organ stanowiący i kontrolny. Ważną rolę, 
jako organ doradczy i ewaluacyjny pełni komisja 
urbanistyczno-architektoniczna samorządu wo-
jewódzkiego. Pod względem technicznym, do-
kumenty planistyczne opracowuje zwykle biuro 
planowania województwa, wchodzące w skład 
jednostek samorządowych. Organy administracji 
rządowej województwa w zakresie planowania 
przestrzennego odpowiedzialne są za koordyna-
cję i realizację celów polityki zagospodarowania 
przestrzennego kraju. Głównymi instrumentami są 
utworzone programy realizacji celów publicznych 
o znaczeniu krajowym. Na czele administracji rzą-

dowej (urzędu wojewódzkiego) stoi wojewoda, 
jako przedstawiciel Rady Ministrów na obszarze 
województwa i organ nadzoru nad samorządem 
terytorialnym.

Planowanie ponadlokalne poniżej poziomu 
województwa ma w Polsce bardzo małe zna-
czenie. Konieczność kooperacyjnej polityki 
przestrzennej istnieje przede wszystkim na płasz-
czyźnie aglomeracji miejskich, ponieważ procesy 
suburbanizacji charakteryzują się bardzo dużą 
dynamiką rozwoju, a ich koordynacja wymaga 
zintegrowanego i systematycznego podjęcia 
działań w zakresie komunikacji i optymalizacji 
podstawowych funkcji w skali całych obszarów 
aglomeracji. Z jednej strony na płaszczyźnie ob-
szarów metropolitarnych, województwa powinny 
przeprowadzić pogłębione i konkretyzujące prace 
planistyczne, z drugiej strony – w ostatnich latach 
w wielu aglomeracjach powstały inicjatywy gmin, 
wzgl. powiatów, w celu stworzenia i instytucjona-
lizacji for wymiany informacji między samorzą-
dami terytorialnymi oraz platformy współpracy 
w zakresie polityki przestrzennej, gospodarczej 
i społecznej. Uzgodnienia na tym poziomie nie 
posiadają jednak mocy prawnej – to gminy indy-
widualnie wdrażają je pod względem prawno-
planistycznym. W innym kontekście dotyczy to 
również związków gmin. Samorząd powiatowy z 
kolei posiada znikome kompetencje w zakresie 
planowania przestrzennego i nie opracowuje 
żadnych wiążących dokumentów planistycznych. 
Wprawdzie starosta (przewodniczący zarządu po-
wiatu) podejmuje decyzje w sprawie pozwolenia 
na budowę, jednakże ustosunkowuje się on do 
ustaleń planów gminy.

3.2.3 Poziom lokalny

Gminy są decydującym aktorem polskiej go-
spodarki przestrzennej. Do zadań gmin należy 
kształtowanie polityki przestrzennej własnego 
terytorium oraz definiowanie prawnie wiążących 
ustaleń o przeznaczeniu konkretnych terenów. 
Przewodnia rola lokalnej administracji wynika po-
nadto ze znaczenia i świadomości, jako instancji 
decydującej o rozwoju gminnym. Kompetencje 
w zakresie opracowania planów gminy posiada 
w gminach wiejskich wójt, w gminach miejsko-
wiejskich i miejskich – burmistrz, a w miastach 
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powyżej 100.000 mieszkańców – prezydent 
miasta. Pod względem technicznym, wykonanie 
zadań planistycznych przekazywane jest na dro-
dze przetargów publicznych zewnętrznym biu-
rom, posiadającym odpowiednie uprawnienia, 
w dużych miastach studia i plany wykonywane są 
zwykle przez miejską pracownię urbanistyczną, 
będącą jednostką budżetową miasta. Ważną rolę, 
jako organ doradczy i ewaluacyjny, pełni komisja 
urbanistyczno-architektoniczna gminy. Uchwały 
w sprawie przyjęcia podstawowych dokumen-
tów planistycznych – w szczególności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru gminy oraz ogólnie 
wiążących, jako akty prawa miejscowego, miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego – podejmuje rada gminy, wzgl. miasta.

3.3 Niemcy

3.3.1 Poziom ogólnokrajowy

Planowanie przestrzenne ogólne na poziomie 
krajowym – federalny porządek przestrzenny – 
podporządkowane jest resortowi federalnego 
Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwo-
ju Miast. Ministerstwo to jest ponadto odpowie-
dzialne za przygotowanie ustaw i rozporządzeń 
planistycznych oraz budowlanych, w zakresie 
kompetencji rządu federalnego. Nadrzędnym 
zadaniem federalnego porządku przestrzennego 
jest wyznaczanie wzorców oraz zasad rozwoju 
przestrzennego w wymiarze ogólnopaństwowym, 
które integrują postanowienia polityki struktural-
nej resortów specjalistycznych. Postanowienia 
uchwalane są przez szczególny organ – konfe-
rencję ministrów porządku przestrzennego, w 
której zasiadają reprezentanci rządu federalnego 
i wszystkich krajów związkowych. Poza tym, od 
2009  r. rząd federalny może uchwalać własne 
plany porządku przestrzennego w wybranym 
zakresie przestrzennym i tematycznym. W tym 
zakresie utworzono dotychczas niemiecką wy-
łączną strefę ekonomiczną Morza Północnego 
i Morza Bałtyckiego. Ogólnie federalny urząd 
budownictwa i porządku przestrzennego, a tak-
że rada rozwoju przestrzennego pełnią funkcje 
wspierające i doradcze.

3.3.2 Zakres kompetencji krajów  
 związkowych

Prawo federalne zobowiązuje kraje związkowe 
do prowadzenia porządku przestrzennego na 
swoim terytorium. Kraje związkowe ustanawiają 
własne ustawy, konkretyzujące zakres wzorców i 
zasad federalnego porządku przestrzennego na 
poziomie poszczególnego kraju związkowego oraz 
definiujące kompetencje w dziedzinie planowania. 
Prawo porządku budowlanego także wchodzi w 
skład kompetencji ustawodawczych krajów związ-
kowych, które uchwalają przepisy budowlane, 
obowiązujące na obszarze krajów związkowych.

Zasadniczo porządek przestrzenny krajów 
związkowych posiada dwustopniowy charakter: 
rozróżnia się planowanie dla całego obszaru 
krajów związkowych i planowanie regionalne 
odnoszące się do wybranych części krajów związ-
kowych. Struktura administracyjna poszczegól-
nych krajów związkowych oraz rozumienie zadań 
planistycznych są na skutek federalnych struktur 
wielowarstwowe. W większości krajów związko-
wych najwyższym urzędem porządku przestrzen-
nego, wzgl. planowania kraju związkowego jest 
ministerstwo, odpowiedzialne za przygotowanie 
planu porządku przestrzennego, wzgl. odpo-
wiedniego programu kraju związkowego. Funkcje 
organu ustawodawczego pełni rząd lub parlament 
kraju związkowego. Najwyższy urząd porządku 
przestrzennego wykonuje także zadania doradcze 
oraz nadzoru prawnego. Niektóre kraje związko-
we posiadają poniżej poziomu ministerialnego 
dodatkowo wyższy i niższy urząd porządku prze-
strzennego, a niektóre z nich jedną z tych instancji. 
Zakres ich działalności obejmuje współpracę przy 
opracowywaniu planów regionalnych – urzędy te 
nie są jednak podmiotami planowania regionalne-
go (patrz poniżej). Ponadto urzędy te na wniosek 
wydają tzw. opinie planistyczne z perspektywy 
kraju związkowego, informujące o celach porząd-
ku przestrzennego, które należy uwzględnić w 
planowaniu wytycznych budowlanych gminy. Do 
kolejnych kompetencji urzędów należą szczegól-
ne procedury planistyczne, regulacje dotyczące 
wyjątkowych przypadków oraz monitoring. Na 
rycinie 3 przedstawiono strukturę administracji 
planowania przestrzennego w krajach związko-
wych położonych na obszarze wzdłuż granicy 
polsko-niemieckiej.
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Ryc. 3: Struktura administracji planowania przestrzennego w krajach związkowych położonych   
  na obszarze wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

Źródło: opracowanie własne

Planowanie krajów 
związkowych i plano-
wanie regionalne 

Meklemburgia – 
Pomorze Przednie 

Brandenburgia Berlin Saksonia 

Najwyższy urząd 
porządku 
przestrzennego/ 
planowania kraju 
związkowego 

Ministerstwo 
Komunikacji, 
Budownictwa i 
Rozwoju Kraju 
Związkowego 

Wspólny Wydział Planowania 
Krajowego Berlina i Brandenburgii 

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 

Strona internetowa http://www. 
regierung-mv.de/ 
cms2/Regierungs 
portal_prod/Regie 
rungsportal/de/vm
/Themen/Landes-
_und_Regional 
entwicklung%2c_ 
Planungsrecht/ 
index.jsp 

http://gl.berlin-brandenburg.de 
 

http://www. 
landesentwicklung.
sachsen.de 
 

Organ 
uchwałodawczy/ 
polityczny podmiot 
decyzyjny 

Rząd kraju 
związkowego 

Rząd kraju 
związkowego 

Senat Rząd kraju 
związkowego 

Wyższy urząd 
porządku 
przestrzennego/ 
planowania kraju 
związkowego 

– – – 3 dyrekcje kraju 
związkowego 
(okręgi rządowe 
Chemnitz, 
Drezno, Lipsk) 

Urząd niższego 
szczebla porządku 
przestrzennego/ 
planowania kraju 
związkowego 

4 urzędy porządku 
przestrzennego i 
planowania kraju 
związkowego 
(jednocześnie 
oddziały regional-
nych związków 
planowania) 

– – – 

     

Podmioty 
planowania 
regionalnego 

4 regionalne 
związki planowania 

5 regionalnych 
zrzeszeń 
planowania 

– 4 regionalne 
związki 
planowania 

Organ zarządzający 
planowania 
regionalnego 

Oddział 
(jednocześnie 
urząd planowania 
kraju związkowego 
niższego szczebla) 

Regionalne biuro 
planistyczne 

– Regionalne biuro 
planistyczne 

Organ 
uchwałodawczy/ 
polityczny podmiot 
decyzyjny plano-
wania regionalnego 

Zgromadzenie 
związku 

Zgromadzenie 
regionalne 

– Zgromadzenie 
związku 
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Planowanie regionalne wybranych części kra-
jów związkowych, określane także jako regiony 
planowania, precyzuje wzorce planowania kra-
jów związkowych oraz federalnego porządku 
przestrzennego, pełniąc tym samym funkcję 
pośredniczącą pomiędzy nimi i planowaniem 
gminnym. Kompetencje sporządzania planów 
regionalnych ustanawiają poszczególne ustawy 
planowania krajów związkowych, określając 
„podmioty planowania regionalnego“. W większo-
ści krajów związkowych podmiotami planowania 
regionalnego są szczególne związki i zrzeszenia 
gmin (por. ryc. 3), różniące się między sobą pod 
względem szczegółów organizacyjnych. Wspólną 
cechą zrzeszeń planistycznych, wzgl. związków 
regionalnych, jest m.  in. forma prawna jedno-
stek prawa publicznego, posiadających własne 
organy uchwałodawcze. Ten polityczny podmiot 
decyzyjny stanowi zgromadzenie regionalne, 
wzgl. zgromadzenie związku, uchwalające plany 
regionalne, utworzone z przedstawicieli gmin. 
Podmioty planowania regionalnego odpowie-
dzialne są nie tylko za formalne sporządzanie 
planów, lecz – w zależności od ustaw planowania 
poszczególnych krajów związkowych – także za 
ich wdrażanie. W swoim działaniu, posiłkują się 
one różnymi formami współpracy, takimi jak re-
gionalne lub międzygminne fora i sieci powiązań, 
których zamierzenia mogą zostać wprowadzone 
do aktualnej tematyki programów działań lub re-
gionalnych koncepcji rozwoju. Są to instrumenty 
wdrażania uznane za wzorcowe w prawie pla-
nistycznym, które jednakże nie są unormowane 
pod względem proceduralnym i merytorycznym, 
przez co pełnią funkcję nieformalnych instrumen-
tów planistycznych. Ich zastosowanie dotyczy 
głównie relacji między miastem a regionem, a 
coraz częściej także obszarów wiejskich.

3.3.3 Poziom lokalny

Władza planistyczna gminy obejmuje ustanawia-
nie ostatecznych regulacji w sprawie budowlane-
go lub innego użytkowania gruntów na konkret-
nych działkach. Jest to główna różnica pomiędzy 
planowaniem wytycznych budowlanych gminy, 
a federalnym porządkiem przestrzennym oraz 
planowaniem krajów związkowych i regionalnym. 
Oczywiście nie powoduje to zwolnienia gmin z 

obowiązku dostatecznego uwzględnienia okre-
ślonych celów ponadlokalnego porządku prze-
strzennego i dostosowania do nich planowania 
lokalnego. Gminy realizują planowanie wytycz-
nych budowlanych – jeżeli wymaga tego rozwój 
i porządek urbanistyczny – poprzez sporządzanie 
planu użytkowania terenu dla całego obszaru 
gminy oraz sporządzanie dla wybranych terenów 
wiążących planów zabudowy. Z reguły wykonanie 
techniczne planów oraz realizację innych etapów 
postępowania, gminy zlecają biurom zewnętrz-
nym. W procedurze sporządzania planów uczest-
niczy miejscowa komisja planistyczna. Wszystkie 
opracowania planów wytycznych budowlanych 
uchwalane są przez radę gminy.
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wiążąca dla dalszych działań administracyjnych. 
Ponadto koncepcja przestrzennego zagospoda-
rowania kraju stanowi podstawę sporządzania 
planów zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa. W Niemczech, federalny porządek 
przestrzenny ustanawia przede wszystkim wzorce 
oraz zasady o charakterze scalającym i komplek-
sowym. Mają one na celu wspieranie rozwoju 
przestrzennego całego terytorium Niemiec oraz 
tworzenie równorzędnych warunków życiowych 
we wszystkich jego częściach. Zgodnie z Ustawą 
o porządku przestrzennym, rząd federalny może 
ustanawiać plany porządku przestrzennego, tak-
że w celu: 1) uszczegółowienia poszczególnych 
podstaw porządku przestrzennego na obszarze 
Niemiec, 2) regulacji koncepcji lokalizacyjnych 
portów morskich i śródlądowych oraz lotnisk na 
obszarze krajów związkowych, 3) regulacji doty-
czącej niemieckiej, wyłącznej strefy ekonomicznej 
Morza Północnego i Bałtyckiego. Dotychczas 
wdrożono regulacje w zakresie punktu trzeciego, 
pozostałe opcje weszły w życie dopiero w 2009 
roku. Wzorce rozwoju przestrzennego mają za-
sadniczo wyłącznie charakter zaleceń, tzn. są one 
niewiążące. Natomiast wszystkie dotychczasowe 
zasady federalnego porządku przestrzennego 
obowiązują na kolejnych niższych poziomach 
planowania, w planowaniu specjalistycznym oraz 
przy istotnych w kontekście przestrzennym przed-
sięwzięciach publicznych. Określone zasady nale-
ży uwzględnić w decyzjach w sprawie wyważenia 
interesów lub pomiarów, jako interesów istotnych 
dla całego terytorium Republiki Federalnej Nie-
miec. Nowe kompetencje federalne w sprawie 
lokalizacji portów morskich i śródlądowych oraz 
lotnisk nie posiadają mocy wiążącej dla krajów 
związkowych.

W Polsce plan zagospodarowania przestrzen-
nego województwa określa zasady organizacji 
struktury przestrzennej województwa. Jest on 
ściśle związany ze strategią rozwoju wojewódz-
twa, która określa kierunki rozwoju gospodar-
czego, i posiada wiążącą moc prawną w zakresie 
wewnętrznych działań administracji. Istniejące 
równolegle dokumenty planowania specjalistycz-
nego uzyskują wiążącą moc prawną w zakresie 

4.1 Przegląd

Ze względu na trójstopniową strukturę organizacji 
państwa i systemu planowania, w Polsce oraz w 
Niemczech, istnieją hierarchiczne dokumenty pla-
nistyczne na poziomie krajowym, wojewódzkim, 
wzgl. krajów związkowych, oraz gmin. Ostatecznie 
w obu krajach, to gminy w formie ogólnie obo-
wiązującego aktu prawa miejscowego, regulują 
sprawy budowlanego lub innego użytkowania 
gruntów (miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego w Polsce i plany zabudowy w 
Niemczech). Zasadnicza różnica polega jednak na 
tym, że w Polsce przywiązuje się mniejszą wagę, 
niż w Niemczech, do podejścia w planowaniu 
ukierunkowanego na procesy. Ponadto planowa-
nie w Polsce pełni funkcje bardziej regulacyjne, 
aniżeli kształtowania przestrzeni, co objawia się 
poprzez brak instrumentów planistycznych o 
charakterze operacyjnym i realizacyjnym, które 
zyskują coraz większe znaczenie w Niemczech, 
jako narzędzia polityki przestrzennej zorientowa-
nej na współpracę. Duże znaczenie w praktyce 
planowania w Niemczech posiadają ponadto, 
nieunormowane prawnie, nieformalne doku-
menty planistyczne. Te dobrowolne opracowania 
powstają zwykle w ramach procesów współpracy 
i uzyskują znaczenie, jako umotywowane poli-
tycznie manifesty zamierzeń i wytyczne działań 
publicznych.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju, w momencie opracowywania tej broszury 
(wiosna 2011) znajdująca się na etapie przygoto-
wania, definiuje główne kierunki krajowej polityki 
przestrzennej zgodnie z Ustawą o zagospodaro-
waniu i planowaniu przestrzennym oraz stanowi 
obszerną wizję zagospodarowania przestrzenne-
go w sensie dynamicznego i zrównoważonego 
rozwoju. Posiada ona wielokierunkowy charakter. 
Z jednej strony, w dużej części składa się z pod-
sumowań informacji planistycznych i przedstawia 
planistyczną prognozę, nie mającą wiążącego 
charakteru pod względem prawnym i admini-
stracyjnym. Z drugiej strony, definiuje podstawy 
sporządzania programów realizacji celów publicz-
nych o znaczeniu krajowym i w tym zakresie jest 
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wewnętrznych działań administracji dopiero po 
wpisaniu ich ustaleń do planu zagospodarowania 
przestrzennego. W Niemczech planowanie ogól-
ne w krajach związkowych, nazywane jest – po-
dobnie jak na poziomie federalnym – porządkiem 
przestrzennym i posiada dwustopniowy charakter. 
Pierwszy stopień – planowanie krajów związko-
wych – obejmuje planowanie przestrzenne dla 
całego obszaru kraju związkowego. Drugi stopień 
– planowanie regionalne – zajmuje się opracowa-
niami dla wybranych części krajów związkowych. 
W planach porządku przestrzennego określane 
są wzorce i cele porządku przestrzennego, które 
należy uwzględnić w dalszych opracowaniach. 
Wprowadzane są także ustalenia planowania spe-
cjalistycznego. Plany porządku przestrzennego są 
wiążące dla publicznych i prywatnych podmiotów 
planistycznych. W Polsce planowaniem dla części 
regionu (województwa) zajmują się jedynie plany 
zagospodarowania przestrzennego obszarów me-
tropolitarnych. Zawierają one uszczegółowione 
ustalenia wojewódzkiego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla dużych aglomeracji 
miejskich wraz z ich obszarem oddziaływania.

Na poziomie gminnym, zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech, istnieje system o dwuczęściowej 
organizacji (w Niemczech nazywany planowa-
niem wytycznych budowlanych). Jednak polskie 
i niemieckie dokumenty planistyczne różnią się 
znacznie między sobą, zwłaszcza plany obejmu-
jące całe terytorium gminy. Sporządzane w Polsce 
dla całego obszaru gminy, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
pełni w praktyce złożone funkcje. Jest ono doku-
mentem polityki przestrzennej i jednocześnie – a 
zwłaszcza w przypadku braku strategii rozwoju 
gminy – dokumentem polityki rozwoju gospo-
darczego; ta podwójna funkcja odzwierciedla 
specyficzny charakter polskiego systemu plano-
wania. Inną ważną funkcję stanowi harmonizacja 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, przy czym z uwagi na możliwości 
interpretacji przepisów ustawowych, w praktyce 
nie zawsze ustalenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego są 
obligatoryjne dla miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. W Niemczech plan 
użytkowania terenu określa zamierzony sposób 
użytkowania gruntów dla całego obszaru gminy. 
Plan użytkowania terenu tworzy ramy dla planów 

zabudowy, ustanawiając zasadnicze decyzje w 
sprawie przeznaczenia terenów. Ścisłe powiązania 
pomiędzy planem użytkowania terenu, a planem 
zabudowy, ukazuje również nazewnictwo, w 
którym pierwszy określany jest jako „przygoto-
wawczy”, a drugi, jako „wiążący” plan wytycznych 
budowlanych.

Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego w Polsce, podobnie jak plany za-
budowy w Niemczech, stanowiąc akty prawa 
miejscowego, zawierają powszechnie wiążące 
prawnie regulacje, określające sposób i zakres 
użytkowania budowlanego gruntu. W obu krajach 
są to zatem główne instrumenty realizacji plano-
wania przestrzennego gmin. W Polsce, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego jest je-
dynym prawnie wiążącym instrumentem polityki 
przestrzennej.

Uregulowane w sposób formalny, planowanie 
wytycznych budowlanych w Niemczech, uzu-
pełniane jest przez szereg dobrowolnych form 
planowania, niedefiniowanych przez prawo pla-
nistyczne. Formy te zalicza się do tzw. planowania 
nieformalnego. Plany te, poprzez uchwałę gminy, 
mogą uzyskać status wewnętrznego zobowiązania 
administracyjnego gminy, co powoduje m. in. 
obowiązek uwzględnienia ich w planach wytycz-
nych budowlanych. Do planowania nieformalne-
go należy planowanie rozwoju miast, sektorowe 
planowanie rozwoju wybranych części obszaru, 
ramowe planowanie urbanistyczne lub opraco-
wania masterplanów dla szczególnych projektów. 
W praktyce proces definiowania ustaleń planów 
odbywa się w ramach rozbudowanych procedur 
partycypacji, połączonych z przygotowaniem 
nieformalnych opracowań, podczas gdy sporzą-
dzanie planów wytycznych budowlanych ma na 
celu wyłącznie nadanie zapisom ustaleń wiążące-
go znaczenia prawnego. W Polsce porównywalne 
praktyki planistyczne nie występują.

W Polsce nie występują także regulacje, zwią-
zane w Niemczech z tzw. szczególnym prawem 
urbanistycznym. Prawo to obejmuje własne instru-
menty i procedury formalne, znacznie wykracza-
jące poza planowanie wytycznych budowlanych 
gminy. Szczególne prawo urbanistyczne dotyczy 
istniejących zasobów urbanistycznych (rewita-
lizacji miast i obszarów wiejskich, przebudowy 
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miast, urbanistycznej ochrony zabytków), a także 
obszarów przeznaczonych do rozwoju.

4.2 Polska

4.2.1 Plan zagospodarowania   
 przestrzennego woje- 
 wództwa

Zawartość planu i moc wiążąca

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa, jako dokument 
planowania ogólnego samorządu regionalnego, 
obejmuje swoim opracowaniem cały obszar wo-
jewództwa. Określa on zasady organizacji struk-
tury przestrzennej województwa, podstawowe 
elementy sieci osadniczej oraz szczególne obszary 
chronione lub strefy wsparcia (w szczególności 
w zakresie ochrony przyrodniczej, górniczej i 
przeciwpowodziowej). Określa się także obszary 
metropolitarne, dla których opracowywane są 
plany zagospodarowania przestrzennego obszaru 
metropolitalnego, w ramach konkretyzacji planu 
zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa. Pod względem zakresu przestrzennego 
wydziela się także inwestycje publiczne o znacze-
niu ponadlokalnym, w szczególności w zakresie 
infrastruktury społecznej i technicznej. Zalicza 
się do nich, poza przedsięwzięciami przewidzia-
nymi w programach województw, także te, które 
zapisane zostały w programach realizacji celów 
publicznych o znaczeniu krajowym. Poza tym 
należy uwzględnić ustalenia dotyczące obszaru 
województwa, zawarte w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju (w szczególności 
wpisanie tzw. terenów zamkniętych, pełniących 
funkcje bezpieczeństwa i obrony narodowej). Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
wykonuje się z reguły w skali 1:200.000, plan za-
gospodarowania przestrzennego obszaru metro-
politarnego w skali od 1:50.000 do 1:100.000. W 
wewnętrznych decyzjach administracyjnych plan 
zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa stanowi dokument o znaczeniu wiążącym. 

Jego ustalenia należy uwzględnić ponadto przy 
sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Procedury

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 
podejmuje sejmik województwa. Za sporządzanie 
projektu planu odpowiedzialny jest marszałek wo-
jewództwa, który ogłasza informację o przystąpie-
niu do sporządzania planu i określa co najmniej 
trzymiesięczny termin, w którym można składać 
wnioski do planu. Możliwość składania wniosków 
jeszcze przed opracowaniem projektu planu, 
stanowi jedyną formę udziału opinii publicznej, 
jaką ustanawiają przepisy. Natomiast partycypacja 
odpowiednich instytucji publicznych i admini-
stracji odbywa się dwustopniowo. W procedurze 
uczestniczą zarządy powiatów, wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci miasta oraz jednostki 
samorządu terytorialnego z obszarów graniczą-
cych z województwem, włącznie z graniczącymi 
jednostkami samorządu terytorialnego spoza 
terenu Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 
województw przygranicznych. Marszałek woje-
wództwa występuje do tych jednostek z prośbą 
o składanie wniosków, wzgl. o uzgodnienie czy 
opiniowanie, zarówno informując o przystąpieniu 
do sporządzania planu, jak też po sporządzaniu 
projektu planu – w tym przypadku ustanawiając 
termin nie krótszy niż 40 dni. Projekt planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
jest sporządzany po rozpatrzeniu wniosków i pod-
dawany opinii wojewódzkiej komisji urbanistycz-
no-architektonicznej. Sejmik podejmuje uchwałę 
w sprawie przyjęcia planu po uzgodnieniu, wzgl. 
opiniowaniu projektu planu i przedstawieniu 
projektu odpowiedzialnemu ministrowi, który 
stwierdza jego zgodność z koncepcją przestrzen-
nego zagospodarowania kraju oraz z programami 
rządowymi. Po uchwaleniu planu, zostaje on wraz 
z dokumentacją prac planistycznych przekładany 
przez marszałka wojewódzkiego wojewodzie w 
celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. 
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 
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potrzeb gminy lub – w przypadkach wyjątkowych 
– z powodu szczególnych przepisów prawnych. 
W zależności od wielkości terytorium gminy, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego wykonuje się w skali od 
1:5.000 do 1:25.000.

Zawartość planu i moc wiążąca miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego jest głównym instrumentem wykonawczym 
planowania gminnego i jednocześnie jedynym 
dokumentem polskiego systemu planowania, któ-
ry jako akt prawa miejscowego ustanawia ogólnie 
wiążące prawnie regulacje w sprawie rodzaju i 
zakresu użytkowania budowlanego konkretnych 
części gminy. Ustalenia planistyczne wyższych 
poziomów planowania, w celu uzyskania wiążącej 
mocy prawnej, wymagają ich wprowadzenia w 
miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. Poza kilkoma wyjątkami, dla których 
ustawodawca nakłada obowiązek ich sporządza-
nia, to wyłącznie gmina decyduje, w jakim zakresie 
i dla jakich części gminy sporządza się miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Za-
wartość planów określa Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Liczne roz-
porządzenia obejmują częściowe aspekty oraz 
wytyczne formy i prezentacji ustaleń planu. Miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego re-
guluje przede wszystkim przeznaczenie terenów 
i podstawowe zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania przestrzennego 
terenu, tzn. intensywność zabudowy, minimalny 
udział procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, mi-
nimalną liczbę miejsc postojowych i sposób ich 
realizacji, linie zabudowy i gabaryty obiektów. 
Powyższe ustalenia mogą prowadzić do ograni-
czenia użytkowania budowlanego lub nawet do 
zakazu zabudowy. Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego określa ponadto zasady 
kształtowania ładu przestrzennego, ochrony 
środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego, 
obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicz-
nej. Zawiera także ustalenia dotyczące infrastruk-
tury komunikacyjnej i technicznej, określa stawki 
procentowe, na których ustala się opłatę na rzecz 

województwa następuje w trybie, w jakim jest 
uchwalony ten plan.

4.2.2 Studium uwarunkowań i   
 kierunków zagospodaro-  
 wania przestrzennego oraz  
 miejscowy plan zagospoda- 
 rowania przestrzennego

Zawartość planu i moc wiążąca 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
jako dokument planistyczny gminy, określa kie-
runki rozwoju gminy w oparciu o uwarunkowania 
jej rozwoju przestrzennego. Studium definiuje 
wskaźniki i określa przeznaczenie terenów, 
włącznie z wyznaczeniem terenów wyłączonych 
spod zabudowy, wskazuje granice obszarów 
chronionych (w szczególności w zakresie ochrony 
przyrodniczej, górniczej i przeciwpowodziowej, 
a także obszary ochrony krajobrazu kulturowego 
i ochrony zabytków) oraz przedstawia kierunki 
rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. Definicja prawnie obowiązujących 
ustaleń dla powyższych obszarów następuje 
wyłącznie poprzez miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego, ponieważ studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nie posiada mocy wiążącej de-
cyzji administracyjnych wobec osób trzecich, 
np. w celu wstrzymania pozwolenia na budowę. 
Podobne zasady dotyczą wskazywanych terenów 
przekształceń, odnowy lub rekultywacji. Przedsta-
wiane są również granice zamkniętych terenów 
wojskowych i ich stref ochronnych, wobec któ-
rych gminy nie posiadają władzy planistycznej. 
Ponadto wyznaczane są powierzchnie przewi-
dziane pod realizację publicznych inwestycji o 
znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym; te drugie 
należy dostosować do ustaleń planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa, wzgl. 
odpowiednich programów wojewódzkich i rzą-
dowych. Dotyczy to także terenów, dla których 
wymagane jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, z powodu 
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gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 
skutek planowania. Ponadto polskie prawo plano-
wania pozwala na wyznaczanie takich terenów, 
jak obszary wymagające przeprowadzenia scaleń 
i podziałów nieruchomości (łącznie z wyznacze-
niem powierzchni minimalnej działek budowla-
nych), obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej, obszary wymagające 
przekształceń lub rekultywacji. Ponadto mogą 
zostać wyznaczone tereny rozmieszczenia dużych 
inwestycji, np. wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych lub lokalnych i ponadlokalnych 
inwestycji publicznych, łącznie z infrastrukturą 
komunikacyjną. Pod względem prawnym możliwe 
jest wprowadzanie szczegółowych regulacji, np. 
w celu uporządkowania obiektów budowlanych 
w stosunku do przestrzeni ulicznej, ukształtowa-
nia kolorystyki obiektów budowlanych, rodzaju 
pokryć dachowych oraz uporządkowania obiek-
tów małej architektury, szyldów informacyjnych, 
obiektów reklamowych – w praktyce są one 
jednak rzadko stosowane. Miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego wykonywane są w 
skali 1:1.000. W uzasadnionych przypadkach, do-
puszczalne są plany w skali 1:1.500 lub 1:2.000. W 
przypadku miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, służących wyłącznie wyzna-
czeniu gruntów przeznaczonych pod zalesienie 
lub terenów, na których niedozwolona jest żadna 
forma użytkowania budowlanego, dopuszcza się 
opracowania w skali 1:5.000.

Procedury sporządzania studium i 
miejscowego planu

Procedurę sporządzania studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, rozpoczyna uchwała rady 
gminy o przystąpieniu do sporządzania planu (por. 
ryc. 4); za sporządzanie planów odpowiedzialny 
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podaje 
on do opinii publicznej informację o uchwale w 
sprawie przystąpienia do sporządzania planu, 
do instytucji publicznych i administracji przesyła 
informację w formie pisemnej, podając jedno-
cześnie co najmniej 21-dniowy termin, w którym 
przyjmowane są wnioski do projektu studium, 
wzgl. miejscowego planu. Rozpatrując wnioski 
wójt, burmistrz, wzgl. prezydent miasta, sporządza 

Ryc. 4: Procedury planowania  na poziomie 
  lokalnym w Polsce

Uchwała rady gminy w sprawie 
sporządzenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, wzgl. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i 
ogłaszanie w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości

Składanie wniosków odpowiednich in-
stytucji i administracji publicznej oraz 

mieszkańców

Sporządzanie projektu studium lub 
planu

Zaopiniowanie przez gminną komisję 
urbanistyczno-architektoniczną 

oraz właściwe organy 
publiczne i sąsiednie gminy; 
uzgodnienia z administracją 

samorządową i rządową województwa

Wprowadzenie zmian w projekcie 
wynikające z uzyskanych opinii i 

dokonanych uzgodnień

Wyłożenie do publicznego wglądu: 
powszechna możliwość wglądu do 

projektu i wnoszenia uwag

Rozpatrzenie wnoszonych uwag, 
ewentualnie wprowadzenie zmian 

w projekcie

Uchwała rady gminy (w przypadku 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 
uchwała jako akt prawa miejscowego)

1

2

3

4

5

6

7

8

Źródło: opracowanie własne
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projekt studium lub planu razem z prognozą od-
działywania na środowisko. Następnym etapem 
jest uzyskanie opinii gminnej komisji urbani-
styczno-architektonicznej. Jednocześnie projekt 
uzgadnia się zarówno z zarządem województwa 
odnośnie zgodności z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa, jak też z woje-
wodą odnośnie zgodności z programami reali-
zacji celów publicznych o znaczeniu krajowym. 
Równolegle przyjmowane są opinie w sprawie 
projektu od odpowiednich administracji i insty-
tucji publicznych wraz z zarządem powiatu oraz 
z wójtami, burmistrzami i prezydentami miasta 
sąsiadujących jednostek samorządu terytorialne-
go. Wójt, burmistrz, wzgl. prezydent miasta ustala 
termin dokonania uzgodnień albo przedstawienia 
opinii nie krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 30 dni 
od dnia udostępnienia projektu planu. W przy-
padku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego występuje się o zgodę na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego prze-
pisy odrębne. Po uzyskaniu opinii i dokonanych 
uzgodnień, zmiany z nich wynikające wprowadza 
się do projektu planu. Następnie projekt planu 
z wprowadzonymi zmianami wyłożony zostaje 
do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 
dni, któremu towarzyszą dyskusje publiczne nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Po 
wyłożeniu do wglądu następuje ponownie co 
najmniej 21-dniowy termin, w którym mieszkań-
cy, instytucje publiczne oraz inne organizacje, 
mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. 
Zmieniony projekt (nie wymagający ponownego 
wyłożenia do publicznego wglądu) przedkładany 
jest radzie gminy do uchwalenia razem z listą nie-
uwzględnionych uwag; uchwalając studium czy 
miejscowy plan, rada gminy rozstrzyga jednocze-
śnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu. 
Uchwalenie planu obejmuje ponadto formalne 
stwierdzenie, że miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Ponadto wraz z uchwale-
niem planu rada gminy rozstrzyga jednocześnie o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy. Co najmniej jeden raz 
w kadencji należy przekładać radzie gminy wyniki 
oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy w celu oceny aktualności studium i miej-
scowych planów. Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
lub miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wymaga takich samych procedur, jak 
ich uchwalenie.

4.3 Niemcy

4.3.1 Plan porządku przestrzen- 
 nego i plany regionalne   
 krajów związkowych

Zawartość planów i moc wiążąca

Najważniejszymi instrumentami planistycznymi 
na dwóch płaszczyznach porządku przestrzen-
nego krajów związkowych są: plan porządku 
przestrzennego, obejmujący cały obszar kraju 
związkowego, i plany regionalne. Na niższym 
poziomie plany regionalne odnoszą się do wybra-
nych części krajów związkowych (regiony plano-
wania), precyzując wzorce krajów związkowych. 
Większość krajów związkowych opracowuje ob-
szerny, pod względem zawartości, uwzględniający 
specjalistyczne dziedziny, program rozwoju kraju 
związkowego, stanowiący wstępny etap planu 
porządku przestrzennego dla całego obszaru. 
Konkretyzacja jego postanowień w wymiarze 
przestrzennym następuje w planie porządku 
przestrzennego. W kilku krajach związkowych 
używane są odmienne nazwy, zarówno dla planu 
porządku przestrzennego całego obszaru, jak też 
dla planów regionalnych (patrz ryc. 5 dla krajów 
związkowych graniczących z Polską), których 
opracowania należą do kompetencji wyłącznie 
krajów związkowych. Podobnie tematyka zawar-
tości planów regulowana jest w ustawach plano-
wania krajów związkowych, przy czym zasadni-
cze aspekty odnoszą się do podstaw federalnej 
Ustawy o porządku przestrzennym. Zgodnie z 
powyższym, plany porządku przestrzennego 
krajów związkowych i plany regionalne obejmują 
ustalenia w sprawie struktur osadniczych, terenów 
otwartych i infrastruktury. Struktury osadnicze 
mogą zostać określone w sposób bardziej szcze-
gółowy dzięki takim regulacjom, jak np. kategorie 
koncentracji przestrzennej, funkcje centralne 
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określonych miejsc („system miejsc o znaczeniu 
centralnym”), strefy rozwoju osadniczego lub osie 
rozwoju. Ustalenia w sprawie struktury terenów 
otwartych sięgają od obszarów ochrony krajo-
brazu i przyrody, przez regionalne pasy zieleni, 
pełniących funkcje rekreacyjne i dostarczających 
czyste powietrze dla miast, do terenów ochrony 
przeciwpowodziowej i lokalizacji wydobywania 
surowców naturalnych. Ustalenia w sprawie 
infrastruktury obejmują lokalizacje tras komu-
nikacyjnych i logistycznych oraz zaopatrzenie i 
wyposażenie w media (woda, energia, odpady). 
Plany porządku przestrzennego i plany regionalne 
przejmują odpowiednie regulacje planowania 
specjalistycznego, dokonując podsumowań i 
scalając ich zwartość. Z reguły ustalenia w sprawie 
struktur przestrzennych opracowuje się w formie 
tekstowej i graficznej. Plany porządku przestrzen-
nego poszczególnych krajów związkowych wy-
konywane są w skali od 1:100.000 do 1:300.000. 
Plany regionalne, z powodu zróżnicowanej wiel-
kości regionów planowania, opracowywane są 
w skali od 1:50.000 do 1:100.000. Co 10 – 15 lat 
wykonuje się nowe opracowania lub co najmniej 
dokonuje oceny konieczności przeprowadzenia 
zmian, zarówno planów porządku przestrzenne-
go, jak i planów regionalnych.

Ustalenia porządku przestrzennego posiadają 
wiążącą moc prawną dla publicznych podmiotów 
planowania, łącznie z gminami i określonymi 
podmiotami prawa publicznego. Szczególne 

znaczenie posiada forma zapisu zawartości 
planów, jako „zasad porządku przestrzennego” 
lub „celów porządku przestrzennego”. „Zasady 
porządku przestrzennego” stanowią ogólne pod-
stawy rozwoju, porządku i ochrony przestrzeni, 
które należy „uwzględnić” w następujących póź-
niej procesach wyważania interesów. Zgodnie 
z powyższym, zasady porządku przestrzennego 
określają sprawy publiczne, które np. w planowa-
niu gminy należy ująć i dokonać ich oceny, lecz 
które w procesie wyważenia interesów i oceny 
wartości, mogą zostać pominięte. Natomiast 
„cele porządku przestrzennego” stanowią wiążące 
pod względem przestrzennym i rzeczowym wy-
tyczne rozwoju, porządku i ochrony przestrzeni. 
Zostają one docelowo wyważone już w samym 
procesie przygotowywania planu. Dlatego inne 
organy planowania nie mają już możliwości 
przeprowadzenia wyważania interesów i muszą 
całkowicie dostosować się do celów porządku 
przestrzennego. Planowanie regionalne zajmuje 
się uszczegółowieniem celów i zasad zawartych 
w planach porządku przestrzennego na poziomie 
krajów związkowych i na poziomie federalnym. 
Gminy są zobowiązane do ujęcia celów porządku 
przestrzennego, określonych na poziomie krajów 
związkowych i na poziomie federalnym, wzgl. do 
dostosowania ich w swoim planowaniu. Wiążące 
znaczenie wyraża się m. in. w konkretnym pod 
względem przestrzennym i rzeczowym wyzna-
czaniu dla terenów otwartych lub infrastruktury, 

Ryc. 5: Nazwy planów porządku przestrzennego w krajach związkowych graniczących z Polską

Instrument Meklemburgia - 
Pomorze Przednie 

Brandenburgia Saksonia 

Planowanie 
krajów 
związkowych 

Program rozwoju 
przestrzennego kraju 
związkowego 

Program rozwoju kraju 
związkowego;  
Plany rozwoju kraju 
związkowego;  
Plany górnictwa węgla 
brunatnego i rekultywacji 
(dla okręgu Łużyce) 

Plan rozwoju kraju 
związkowego 

Planowanie 
regionalne 

Regionalny program rozwoju 
przestrzennego 

Plan regionalny Plan regionalny;  
Plany górnictwa węgla 
brunatnego (plany 
regionalne wybranych 
obszarów dla okręgu Łużyce) 

 Źródło: opracowanie własne
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tzw. obszarów priorytetowych, zastrzeżonych 
lub przydatności. Obszar zastrzeżony nawiązuje 
do zasad porządku przestrzennego, podczas gdy 
inne kategorie terenów posiadają charakter spe-
cjalnego przeznaczenia.

Federalna Ustawa o porządku przestrzennym 
umożliwia szczególne zazębienie zawartości 
planowania regionalnego i planowania wytycz-
nych budowlanych gminy. Zgodnie z ustawą plan 
regionalny może pełnić funkcje regionalnego 
planu użytkowania terenu. Warunkiem jest spo-
rządzanie planu regionalnego przez podmioty o 
charakterze gminnym, a więc przez regionalne 
związki planowania, zrzeszające gminy. Wspól-
ny, regionalny plan użytkowania terenu musi być 
zgodny z regulacjami Kodeksu budowlanego.

Procedura sporządzania

Procedury sporządzania planów porządku prze-
strzennego krajów związkowych i planów regio-
nalnych zasadniczo reguluje federalna Ustawa o 
porządku przestrzennym. Uzupełniająco kraje 
związkowe ustanawiają własne przepisy w usta-
wach planowania, np. dotyczące konkretnych 
kompetencji. Na początku procedury podmiot 
odpowiedzialny za planowanie kraju związkowe-
go, wzgl. za planowanie regionalne, podejmuje 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania 
planu. Opracowanie projektu planu obejmuje 
zazwyczaj pierwsze uzgodnienia specjalistyczne 
z innymi jednostkami terytorialnymi i urzędami, 
także w zakresie przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko. Etap ten obejmuje 
już podanie informacji i udział opinii publicznej. 
Jednakże dopiero projekt planu oraz oceny śro-
dowiskowej wykładane są do wglądu publicznego 
na okres co najmniej jednego miesiąca. Na tym 
etapie, mieszkańcy, instytucje publiczne i admini-
stracja mogą składać swoje opinie. W przypadku, 
gdy zamierzone plany mogą w znacznym stopniu 
oddziaływać na środowisko sąsiednich państw, 
należy także w nich przeprowadzić udział opinii 
publicznej, stosując się do zasad wzajemności i 
równorzędności. Następnie wszystkie złożone 
opinie poddawane są ocenie. Propozycje wywa-
żenia interesów można formułować razem z pod-
miotami trzecimi, na które planowanie wywiera 
wpływ, zanim przeprowadzone zostanie końcowe 
wyważenie interesów publicznych i prywatnych. 

W rezultacie powstaje opracowanie podstaw 
i celów porządku przestrzennego z ramienia 
podmiotu odpowiedzialnego za planowanie 
kraju związkowego lub planowanie regionalne. 
Ostateczny plan porządku przestrzennego kraju 
związkowego, wzgl. plan regionalny, uchwala rząd 
lub parlament kraju związkowego, wzgl. organ 
decyzyjny regionu planowania. Plany regionalne 
są przedkładane do zatwierdzenia najwyższemu 
urzędowi planowania kraju związkowego. Pro-
cedura kończy się ogłoszeniem planu porządku 
przestrzennego kraju związkowego, wzgl. planu 
regionalnego, włącznie z podsumowującym 
oświadczeniem w sprawach środowiskowych. 
Takie same procedury dotyczą zmian, uzupełnień 
i przedłużenia ważności planów.

4.3.2 Plany wytycznych 
 budowlanych gminy: 
 plan użytkowania terenu i  
 plan zabudowy
Zawartość planu i moc wiążąca planu 
użytkowania terenu

Plan użytkowania terenu, jako przygotowawczy 
plan wytycznych budowlanych, przedstawia pod-
stawy przeznaczenia terenów dla całego obszaru 
gminy. Te ogólne wytyczne opracowywane są na 
podstawie przewidywanych potrzeb gminy w za-
kresie rozwoju urbanistycznego. Ogólne prezen-
tacje sposobów użytkowania mogą pod wzglę-
dem tematycznym obejmować różne kategorie, 
np.: funkcje mieszkaniowe, przemysłowe, komu-
nikacyjne, infrastrukturę techniczną i społeczną, 
rekreację, obszary krajobrazu, gospodarki leśnej, 
ochrony przyrody itd. Potencjalne zróżnicowanie 
spowodowane jest m. in. tym, że zawartość planu 
użytkowania terenu reguluje Kodeks budowlany 
w sposób obszerny, jednakże nie ostateczny. Z 
reguły opracowania wykonywane są w formie 
tekstowej i graficznej, w zależności od wielkości 
gminy stosowane są podkłady kartograficzne w 
skali od 1:5.000 do 1:25.000. Prezentacje graficzne 
należy dostosować do obowiązującego Rozpo-
rządzenia w sprawie rysunków planistycznych. 
Ponadto wybrane możliwości prezentacji planu 
użytkowania terenu, takie jak wskaźniki inten-
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sywności zabudowy, konkretyzuje ujednolicone 
w skali ogólnopaństwowej Rozporządzenie w 
sprawie użytkowania budowlanego.

Dodatkowo, poza ogólnym przeznaczeniem 
gruntów, opartym na potrzebach gminy, w pla-
nach użytkowania terenu należy przedstawić 
sposoby użytkowania, wynikające z obowiązku 
gmin ujęcia ponadlokalnych celów porządku 
przestrzennego – wyznaczonych na poziomie 
planowania regionalnego i krajów związkowych. 
Natomiast do określenia potrzeb gmin używa się 
także nieformalnych dokumentów planistycz-
nych, takich jak np. plany rozwoju sektorowego 
lub wybranych części obszaru, jeżeli gmina ko-
rzysta z tego typu dobrowolnych opracowań. Co 
10 – 15 lat przygotowuje się nową wersję planu, 
która obejmuje obszerną aktualizację planu użyt-
kowania terenu.

Chociaż plan użytkowania terenu nie stanowi 
prawnie obowiązującego dokumentu, ponieważ 
nie jest aktem prawa miejscowego, to jednak wy-
kazuje pewne wiążące oddziaływanie. Stanowi on 
dokument obowiązujący publiczne organy plano-
wania, które swoje działania muszą dostosować 
do jego ustaleń, jeżeli nie złożyły sprzeciwu w ra-
mach procedur sporządzania planu (partycypacja 
podmiotów reprezentujących interesy publiczne). 
Poza tym, z planu użytkowania terenu korzysta się 
w celu dokonania oceny pozwolenia na określo-
ne przedsięwzięcia w szeroko rozumianej strefie 
zewnętrznej gminy. Kodeks budowlany określa 
wiele tego typu przedsięwzięć, jak np. zakłady 
produkcji rolnej lub elektrownie wiatrowe, które 
uzyskują status uprzywilejowanych, jeżeli nie są 
sprzeczne z ustaleniami planu użytkowania tere-
nu. Oczywiście plany użytkowania terenu nie są 
wystarczającą podstawą do wydania pozwolenia 
na budowę, tworzą jednak warunki ramowe i 
podstawy planów zabudowy.

Zawartość planu i moc wiążąca planu 
zabudowy

Planowanie wytycznych budowlanych gminy 
realizowane jest przede wszystkim przy pomocy 
instrumentu planu zabudowy, który uchwalany 
jest przez gminę jako akt prawa miejscowego. 
Jako prawnie wiążący instrument, plan zabudo-
wy w niemieckim systemie planowania posiada 
pozycję wyłącznego dokumentu prawnego. 

Ponieważ jego opracowanie opiera się na planie 
użytkowania terenu, który z kolei uwzględnia po-
nadlokalne cele porządku przestrzennego, usta-
lenia planistyczne tych poziomów uzyskują moc 
prawną w regulacjach planów zabudowy. Gmina 
w planie zabudowy ustanawia przepisy rozwoju i 
porządku urbanistycznego dla wybranych części 
obszaru gminy. Dla tych terenów uregulowane 
zostają budowlane i inne sposoby użytkowania 
gruntów – co oznacza uszczegółowienie ustaleń 
planu użytkowania terenu w wymiarze konkret-
nych granic działek. Wybór części obszaru, dla 
których sporządzane są plany zabudowy leży w 
gestii gminy („władza planistyczna gminy”).

Zakres tematyczny planów zabudowy regu-
luje w sposób obszerny i ostateczny – Kodeks 
budowlany. W planach należy wyznaczyć spo-
sób i wymiar użytkowania budowlanego, rodzaj 
zabudowy, grunty budowlane, grunty wyłączone 
z zabudowy, powierzchnie infrastruktury towa-
rzyszącej (np. garaże, miejsca postojowe), tereny 
komunikacyjne, tereny infrastruktury technicznej 
i społecznej oraz tereny zieleni. Można wyzna-
czać także wyłączone z zabudowy obszary chro-
nione lub działania wyrównawcze, stanowiące 
kompensację ingerencji w przyrodę i krajobraz. 
Ponadto przepisy pozwalają na wyznaczenie ter-
minów realizacji dla poszczególnych ustaleń ze 
względu na szczególne powody urbanistyczne. 
Z reguły opracowania obejmują tekst oraz część 
graficzną, w skali od 1:500 do 1:2000. Prezentacje 
graficzne należy dostosować do obowiązującego 
państwowego Rozporządzenia w sprawie rysun-
ków planistycznych. Ponadto, w celu bardziej 
szczegółowych regulacji wybranych ustaleń planu 
zabudowy, stosuje się ujednolicone w wymiarze 
federalnym Rozporządzenie w sprawie użyt-
kowania budowlanego. Zaliczamy do nich m. 
in. szczególne sposoby użytkowania, wskaźniki 
intensywności zabudowy czy linie zabudowy. W 
planach zabudowy ująć można szczególne zasa-
dy kształtowania, ustalone w odrębnych aktach 
prawa miejscowego gminy, zgodnie z porządkiem 
budowlanym poszczególnych krajów związko-
wych. W zależności od zakresu i celu ustanowio-
nych ustaleń planistycznych, można rozróżnić trzy 
warianty planów zabudowy: 1) kwalifikacyjny plan 
zabudowy z ustaleniami w minimalnym zakresie, 
2) prosty plan zabudowy, 3) plan zabudowy dla 
przedsięwzięć. Ostatni wariant ma na celu przede 
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wszystkim szybką realizację inwestycji. Przy czym, 
w ramach planu przedsięwzięcia i uzbrojenia 
terenu, inwestor zobowiązuje się nie tylko do re-
alizacji inwestycji, ale także do pokrycia kosztów 
planowania i uzbrojenia terenu.

Plan zabudowy jest istotną podstawą wdrażania 
obszernych regulacji Kodeksu budowlanego, w 
szczególności w zakresie podziału gruntów, zbro-
jenia terenów, odszkodowań i wywłaszczenia.

Procedura sporządzania planów wy-
tycznych budowlanych

Zarówno plan użytkowania terenu, jak i plan 
zabudowy sporządzane są na drodze niemal 
identycznej procedury zgodnie z przepisami 
Kodeksu budowlanego (por. ryc. 6). Pod wzglę-
dem formalnym, każdą procedurę rozpoczyna 
podjęcie uchwały gminy w sprawie sporządzenia 
planu (szczegółowy podział kompetencji regulu-
je prawo lokalne i prawo krajów związkowych). 
Uchwałę w sprawie sporządzenia planu należy 
ogłaszać w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości.

W praktyce planistycznej, przed podjęciem 
uchwały w sprawie sporządzenia planu, oceniana 
jest konieczność jego opracowania. W tym celu 
gminy często dobrowolnie korzystają z możli-
wości opracowania lub analizy nieformalnych 
dokumentów planistycznych, takich jak plany 
rozwoju miast. Następnie gmina zwraca się z za-
pytaniem do odpowiedniego urzędu planowania 
kraju związkowego o wyznaczone cele porządku 
przestrzennego na obszarze planowania. Cele 
porządku przestrzennego należy ująć w planach, 
dlatego nie można ich poddać późniejszemu wy-
ważeniu interesów. Na podstawie powyższej fazy 
wstępnej podejmowana jest uchwała w sprawie 
sporządzenia planu. Następnie w tzw. wstępnym 
projekcie planu wpisuje się ogólne cele i zamie-
rzenia planu wytycznych budowlanych. Dalsze 
procedury koncentrują się w dużej mierze na 
udziale opinii publicznej, a więc mieszkańców, 
podmiotów reprezentujących interesy publiczne, 
tzn. urzędów, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, Ko-
ściołów etc. Kodeks budowlany rozróżnia udział 
opinii publicznej na wczesnym etapie sporządza-
nia planu oraz udział opinii publicznej formalny.

W ramach udziału na wczesnym etapie chodzi 

o poinformowanie oraz wysłuchanie mieszkań-
ców i podmiotów reprezentujących interesy 
publiczne w sprawie jeszcze ogólnych celów 
planistycznych. Podmioty zajmujące się sprawami 
publicznymi powinny złożyć opinie, zwłaszcza 
odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Wszystkie wnioski 
zbierane są w formie opinii. W przypadku, gdy 
planowane zamierzenia mogą naruszać cele roz-
woju innych gmin, należy je włączyć do procedur 
partycypacji, zanim zamierzenia zostaną ustano-
wione. Po zebraniu wszystkich opinii, przeprowa-
dza się wstępne wyważenie interesów pomiędzy 
sprawami prywatnymi i publicznymi. Następnie 
opracowany zostaje projekt planu i podjęta 
uchwała gminna w sprawie wyłożenia do wglą-
du. O miejscu wyłożenia planu do publicznego 
wglądu należy poinformować w sposób zgodny 
z miejscowym zwyczajem; okres wyłożenia do 
wglądu wynosi jeden miesiąc. W czasie wyłoże-
nia do publicznego wglądu – na etapie udziału 
opinii publicznej formalnego – mieszkańcy oraz 
podmioty zajmujące się sprawami publicznymi 
mogą ponownie składać swoje opinie odnośnie 
zamierzonych planów. W przypadku pojawienia 
się istotnych powodów, okres wyłożenia do wglą-
du może zostać przedłużony. Jeżeli zamierzone 
plany mogą w znacznym stopniu oddziaływać na 
sąsiednie państwa, należy – stosując się do zasad 
wzajemności i równorzędności – co najmniej 
poinformować o planach odpowiednie organy i 
lokalne jednostki samorządowe tego państwa, a 
w przypadku znacznego oddziaływania na środo-
wisko, zapewnić ich udział w partycypacji, analo-
gicznie do udziału niemieckiej opinii publicznej. 
Na zakończenie partycypacji formalnej należy 
rozpatrzyć wszystkie złożone uwagi, tzn. wyważyć 
interesy spraw prywatnych i publicznych. Jeżeli 
wynikiem wyważenia interesów jest konieczność 
dopracowania i dopasowania projektu planu, to 
procedurę wyłożenia do wglądu publicznego 
należy powtórzyć. Potem następuje opracowanie 
ostatecznego projektu planu.

Ostateczny projekt planu uchwala gmina; 
w przypadku planu zabudowy jako akt prawa 
miejscowego. Plan użytkowania terenu wymaga 
zatwierdzenia wyższego urzędu administracyjne-
go (z reguły na poziomie krajów związkowych). 
Zatwierdzenie to jest wymagane także dla pla-
nów zabudowy, które nie zostały opracowane 
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w oparciu o plan użytkowania terenu. W celu 
nadania skuteczności prawnej, przy zakończeniu 
procedur, należy poinformować opinię publiczną 
o uchwale w sprawie planu zabudowy, wzgl. o 
zatwierdzeniu planu użytkowania terenu.

Takie same procedury dotyczą uzupełnień i 
zmian (przedłużenia ważności planów) fragmen-
tów planu wytycznych budowlanych. Jeżeli zmia-
ny lub uzupełnienia planu wytycznych budowla-
nych nie naruszają zasad planowania, można za-
stosować postępowanie w trybie uproszczonym. 
W określonych warunkach dopuszcza się także 
postępowanie w sprawie sporządzenia planu 
zabudowy w trybie przyspieszonym.

4.3.3 Dobrowolne planowanie  
 nieformalne

Dobrowolne planowanie nieformalne obejmuje 
opracowania planistyczne i procedury nieuregu-
lowane pod względem planistyczno-prawnym. 
Charakteryzują się one elastycznym zastosowa-
niem i używane są do przygotowania alternatyw 
planowania. Stąd planowanie nieformalne często 
stosowane jest jako etap wstępny formalnego 
planowania wytycznych budowlanych gminy. 
W przypadku uchwały gminy, plany nieformalne 
mogą uzyskać status wewnętrznego zobowiązania 
administracyjnego gminy, co powoduje obowią-
zek uwzględnienia ich w planach wytycznych 
budowlanych. Do planowania nieformalnego 
należy planowanie rozwoju miast, sektorowe pla-
nowanie rozwoju oraz wybranych części obszaru, 
ramowe planowanie urbanistyczne lub opracowa-
nie masterplanów. Ogólnie ujmując, procesy tego 
typu planowania mają nie mniejsze znaczenie, niż 
ich wynik. Ponieważ nie podlegają one formal-
nym procedurom obejmującym ustalone etapy, 
lecz są dostosowywane do lokalnych warunków, 
możliwe, a nawet pożądane jest dokonywanie 
późniejszych zmian, przystosowania i uwzględ-
nianie oddziaływania skutków w przestrzeni. Do 
regularnych praktyk tych procesów należy prze-
prowadzanie partycypacji społecznej i urzędowej.

Planowanie rozwoju miast stosowane jest z 
reguły w większych miastach. Opracowują one 
dla całego terytorium plany rozwoju miast, skła-
dające się zwykle z różnych sektorowych planów 
rozwoju (mieszkalnictwo, przemysł, komunikacja 

Ryc. 6:  Procedury planowania wytycznych 
 budowlanych w Niemczech

Uchwała rady gminy w sprawie sporzą-
dzenia planu wytycznych budowlanych 

i ogłaszanie w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości

Opracowanie wstępnego projektu planu

Wczesny udział mieszkańców i 
podmiotów reprezentujących interesy 

publiczne oraz sąsiednich gmin

 Opracowanie projektu planu, 
uchwała rady gminy 

(w sprawie wyłożenia do wglądu) 
i ogłaszanie w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości

Wyłożenie do publicznego wglądu: 
powszechna możliwość wglądu do 

projektu i wnoszenia uwag 
(włącznie z drugą partycypacją 

podmiotów reprezentujących interesy 
publiczne oraz ewentualnie podmiotów 

państw sąsiednich)

Rozpatrzenie uwag poprzez 
wyważenie interesów

Opracowanie ostatecznego 
projektu planu

Uchwała rady gminy 
(w przypadku planu zabudowy: 

uchwała jako akt prawa miejscowego)

Zatwierdzenie wyższego urzędu 
administracji (w przypadku planu 

użytkowania terenu oraz planu 
zabudowy niewychodzące z planu 

użytkowania terenu)

Osiągnięcie mocy prawnej przez 
ogłoszenie publiczne o zatwierdzeniu, 

wzgl. o uchwale jako akcie 
prawa miejscowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zródło: opracowanie własne na podstawie: Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung – ARL (Hrsg.) 
(2001): Polsko-Niemiecki Leksykon Pojec Planistycz-
nych. Hannover

SV_Planung-in-D-PL_4-Instrumente-PL(S079-090)NEU.indd   89 23.12.2011   09:44:12



90

4   Instrumenty, zawartość planów i procedury

Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy
Pojęcia planistyczne w Europie

URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

rzystać z formalnych instrumentów planowania 
wytycznych budowlanych oraz nieformalnych 
instrumentów, np. ramowego planowania urbani-
stycznego. Liczne odrębne przepisy dotyczą reali-
zacji poszczególnych przedsięwzięć, np. podziału 
odpowiedzialności za planowanie i finansowanie.

itd.). Na podstawie tych ogólnomiejskich celów 
rozwoju można efektywnie identyfikować i prze-
ciwdziałać konfliktom w użytkowaniu przestrze-
ni. Ponadto istnieje możliwość podejmowania 
decyzji inwestycyjnych i określania priorytetów 
kolejności realizacji przedsięwzięć rozwojowych. 
Opracowania planistyczne w skali od 1:5.000 do 
1:25.000 uzupełniane są szczegółowymi objaśnie-
niami tekstowymi.

W przeciwieństwie do planowania rozwoju 
miast, planowanie rozwoju części obszarów 
celowo koncentruje się na wybranych miejskich 
dzielnicach. Dla tak wydzielonych części prze-
strzeni przygotowuje się opracowania w skali od 
1:5.000 do 1:10.000. Precyzują one w wybranych 
obszarach ustalenia planów użytkowania terenu 
poprzez zróżnicowanie określonych celów użyt-
kowania, ich przyporządkowanie urbanistyczne 
oraz wyznaczenie priorytetów przedsięwzięć.

Ramowe planowanie urbanistyczne zajmuje 
się, ograniczonym pod względem przestrzennym 
i rzeczowym, rozwojem urbanistycznym powięk-
szania się miast oraz istniejących dzielnic. Plany ra-
mowe w skali od 1:1.000 do 1:5.000 konkretyzują 
przede wszystkim zawartości planu użytkowania 
terenu, zanim rozpoczną się prace nad planem 
zabudowy. Ramowy plan urbanistyczny obejmuje 
sposoby użytkowania i konkretne obiekty bu-
dowlane, jak też dalsze aspekty funkcjonowania 
i kształtowania przestrzeni.

4.3.4 Szczególne prawo 
 urbanistyczne

Tak zwane szczególne prawo urbanistyczne 
wykracza poza planowanie wytycznych budow-
lanych gminy (jako element ogólnego prawa 
urbanistycznego). Główną tematykę szczegól-
nego prawa urbanistycznego stanowią istniejące 
zasoby urbanistyczne gminy, a zwłaszcza zjawi-
ska degradacji w poszczególnych dzielnicach 
i możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Ponadto prawo to dotyczy krajobrazu miejskiego 
i specyfiki budowlanej wybranych przestrzeni w 
mieście, oraz porusza tematykę urbanistycznej 
ochrony zabytków, przebudowy miast i nakazów 
urbanistycznych. Szczególne prawo urbanistyczne 
obejmuje, z jednej strony, własne instrumenty i 
procedury formalne, z drugiej strony – może ko-
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5 Tabelaryczne podsumowanie
 Planowanie ponadlokalne (porządek przestrzenny) w Niemczech 

 Poziom państwowy 
(federalny porządek 
przestrzenny) 

Poziom krajów 
związkowych 
(planowanie krajów 
związkowych) 

Poziom regionów 
planowania 
(planowanie regionalne) 

Instrument pla-
nistyczny 

 

Wzorce rozwoju 
przestrzennego i federalne 
plany rozwoju 
przestrzennego 

Program rozwoju kraju 
związkowego, Plan 
rozwoju kraju związko-
wego, Program plano-
wania kraju związkowego 
(nazwy są zróżnicowane w 
zależności od kraju 
związkowego) 

Plan regionalny; 
Regionalny plan porządku 
przestrzennego, 
Terytorialny plan rozwoju 
(nazwy są zróżnicowane w 
zależności od kraju 
związkowego) 

Zawartość planu Wzorce rozwoju 
przestrzennego; Podstawy 
porządku przestrzennego 

Ustalenia podstaw i celów 
porządku przestrzennego 

Ustalenia podstaw i celów 
porządku przestrzennego 

Podstawy prawne 

 

Ustawa o porządku przes-
trzennym 
 

Ustawa o porządku 
przestrzennym oraz 
ustawy planowania 
poszczególnych krajów 
związkowych 

Ustawa o porządku 
przestrzennym oraz 
ustawy planowania 
poszczególnych krajów 
związkowych 

Organ 
uchwałodawczy/ 
Polityczny 
podmiot decyzyjny 

Konferencja ministrów 
porządku przestrzennego 
 

Parlament lub rząd kraju 
związkowego 

Zgromadzenie regionalne 
lub zgromadzenie związku 
(nazwy są zróżnicowane w 
zależności od kraju 
związkowego) 

Moc wiążąca 
 

Wzorce niewiążące, 
zasady – z zastrzeżeniem 
sprzeciwów – wiążące 
prawnie dla wszystkich 
publicznych i prywatnych 
podmiotów planowania 

Wiążący prawnie dla 
wszystkich publicznych i 
prywatnych podmiotów 
planowania 

Wiążący prawnie dla 
wszystkich publicznych i 
prywatnych podmiotów 
planowania 

Skala - 1:50.000 do 1:250.000 1:25.000 do 1:100.000 

 

 Planowanie ponadlokalne w Polsce 

 
 

Poziom państwowy Poziom wojewódzki Poziom obszarów 
metropolitarnych 

Instrument 
planistyczny 
 

Koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
metropolitarnego (część 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa) 

Zawartość planu Główne kierunki krajowej 
polityki przestrzennej 

Zasady organizacji 
struktury przestrzennej 

Zasady organizacji struktury 
przestrzennej jako 
konkretyzacja planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 

Podstawy 
prawne 
 

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Organ 
uchwałodawczy/ 
Polityczny 
podmiot 
decyzyjny 

Rada Ministrów Sejmik województwa Sejmik województwa 

Moc wiążąca 
 

Wiążący prawnie dla 
organów planowania 
jedynie w zakresie 
opracowania programów 
realizacji celów publicznych 
o znaczeniu krajowym 

Wiążący prawnie dla 
wszystkich organów 
planowania 

Wiążący prawnie dla 
wszystkich organów 
planowania 

Skala - 1:200.000 1:50.000 do 1:100.000 
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6 Glosariusz Polska– isotne pojęcia planistyczne z    
 perspektywy gminy

1. Wykonawcze funkcje państwa.

2. System organów, na które składają się organy administracji rządowej 
(centralne i regionalne) oraz organy → samorządu terytorialnego.

Jednoosobowy organ wykonawczy → gminy miejskiej (lub gminy 
miejsko-wiejskiej) liczącej mniej niż 100 tys. mieszkańców. Wy-
bierany bezpośrednio przez elektorat. Do jego zadań należy w 
szczególności: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykony-
wanie budżetu, wykonywanie zadań zleconych przez administrację 
rządową, przygotowywanie projektów uchwał rady i określanie 
sposobu ich wykonania. Burmistrz jest organem odpowiedzialnym 
za opracowanie → projektu → studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz → miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i przebieg procedury → spo-
rządzenia planu (→ prezydent miasta, → wójt).

Zamiar działań na rzecz dobra publicznego. W planowaniu prze-
strzennym według ustawy o gospodarce nieruchomościami two-
rzenie takich warunków przestrzennych dla lokalizacji urządzeń 
służących ogółowi ludności. Ponadlokalnymi celami publicznymi 
są cele ustalane przez administrację rządową oraz → samorząd 
terytorialny szczebla wojewódzkiego. Cele te realizuje się poprzez 
→ programy i wynikające z nich zadania.

Oświadczenie woli właściwego organu → administracji publicznej 
władczo rozstrzygające sprawę o charakterze indywidualnym (np. 
pozwolenie na budowę).

Zgodnie z prawem każda nieruchomość gruntowa wydzielona 
jako działka musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
(→ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu). Za dostęp do 
drogi publicznej uważa się również ustanowienie dla wydzielonych 
działek gruntu odpowiednich służebności drogowych.

Administracja publiczna

Burmistrz

Cel publiczny

Decyzja administracyjna

Dostęp do drogi   
publicznej

Pojęcia są umieszczone w porządku alfabetycznym. Tłumaczenie znajduje się w odpowiednim rozdziale 
w niemieckojęzycznej części niniejszej broszury.
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Podstawowa i wyposażona w największe kompetencje i środki fi-
nansowe jednostka → samorządu terytorialnego. Gminy dzielą się 
na miejskie (zwane w skrócie miastami), miejsko-wiejskie i wiejskie. 
Gminy miejsko-wiejskie obejmują wspólnoty terytorialne, w których 
występuje miejscowość posiadająca prawa miejskie oraz obszary 
wiejskie, pozbawione takich praw. Rozróżnienie na jednostki miej-
skie i wiejskie nie jest oparte na poziomie zurbanizowania danej 
gminy – szczególnie w strefach podmiejskich większych miast 
znajduje się wiele gmin wiejskich charakteryzujących się wysokim 
poziomem zurbanizowania.

Działalność organizująca przestrzennie terytorialne systemy spo-
łeczne oraz kształtowanie przestrzennej organizacji, struktury i 
funkcjonowania terytorialnych systemów społecznych. W znaczeniu 
planistycznym, podstawowym etapem gospodarki przestrzennej jest 
→ planowanie przestrzenne. Rezultatem prowadzenia gospodarki 
przestrzennej – czyli efektem planowania – jest → zagospodarowanie 
przestrzenne.

To działanie o znaczeniu lokalnym, wojewódzkim lub krajowym 
stanowiące realizację → celów publicznych. Warunkiem realizacji 
inwestycji wpisanych w → programie jest zwykle ich wprowadzenie 
do → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Akt planistyczny sporządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego i przyjmowany przez radę ministrów, określający zwłaszcza 
przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania 
oraz cele i kierunki polityki przestrzennej państwa. Koncepcja sta-
je się aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym wyłącznie w 
zakresie ustalenia podstaw sporządzania → programów służących 
realizacji → inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 
Ponadto stanowi podstawę do → sporządzania → planów zagospo-
darowania przestrzennego województwa.

Stan docelowy → zagospodarowania przestrzennego, w którym 
do minimum ogranicza się konflikty wynikające z procesów roz-
wojowych oraz uzyskuje harmonijnie skomponowany krajobraz 
przy zachowaniu jego lokalnej tożsamości kulturowej i środowi-
skowej. Podstawą wszelkich działań w dziedzinie → gospodarki 
przestrzennej według ustawodawy winno być dążenie do rozwoju 
zrównoważonego oraz ładu przestrzennego.

Przewodniczący → zarządu województwa, organ administracji → 
samorządu terytorialnego → województwa. Kierownik urzędu mar-
szałkowskiego i zwierzchnik służbowy jego pracowników, a także 

Gospodarka przestrzenna

Inwestycja celu   
publicznego

Koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju

Ład przestrzenny

Marszałek województwa

Gmina
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kierownik wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyj-
nych. Wybierany przez sejmik → województwa z grona radnych. 
Marszałek województwa jest odpowiedzialny za opracowanie → 
projektu → planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i przebieg procedury → sporządzenia planu.

Opracowanie planistyczne → gminy – akt → prawa miejscowego 
uchwalony przez → radę gminy – ustalające dla obszaru nim obję-
tego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgranicza-
jącymi, z określeniem ich funkcji, zasad zagospodarowania, zasad 
obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalające, w zależności 
od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania 
planistycznego.

Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie 
bezpośredniego otoczenia, ustalony w → koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju. Dla obszaru metropolitalnego opracowuje 
się → plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropo-
litalnego jako część → planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa.

Czynności formalne wymagane przy → sporządzaniu opracowań 
planistycznych. Opiniowanie ma na celu prezentację stanowiska 
organu opiniującego w sprawie zamierzonych ustaleń planistycz-
nych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
precyzuje jakie opracowania planistyczne, kiedy i komu mogą być 
przedłożone do zaopiniowania (por. → uzgodnienie planu).

W dokumentach prawnych planowania przestrzennego udział 
społeczeństwa jest wymagany na etapie wyłożenia projektu plani-
stycznego i dotyczy obydwu najważniejszych dokumentów gmin-
nych: → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz → miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Partycypacja zgodnie z ustawą o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym obejmuje: zgłaszanie wniosków 
do projektu dokumentu, uczestnictwo w dyskusji publicznej nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie dokumentu, uwagi dotyczące 
projektu dokumentu → wyłożonego do publicznego wglądu. Po-
zaustawowe, nieformalne formy partycypacji nie są powszechne.

Całokształt działań zapewniających prawidłowe zagospodarowanie 
przestrzenne kraju, → województw (regionów) i → gmin z uwzględ-
nieniem wzajemnych związków i interesów oraz powiązań w skali 
międzynarodowej. Planowanie przestrzenne rozumiane jest jako 

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego

Obszar metropolitalny

Opiniowanie

Partycypacja społeczna

Planowanie przestrzenne
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wstępny, projektowy etap → gospodarki przestrzennej, którego 
efektem jest określone → zagospodarowanie przestrzenne.

Część → planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
określająca zasady organizacji struktury przestrzennej → obszaru 
metropolitalnego.

Dokument planistyczny określający zasady organizacji struktury 
przestrzennej → województwa, a w szczególności: podstawowe 
elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej 
i technicznej oraz innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska 
przyrodniczego i ochrony dóbr kultury.

Forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego mająca 
na celu powierzenie jednej z nich wspólnego prowadzenia zadań 
publicznych → gmin i → powiatów lub → województw w zakresie 
określonym treścią porozumienia.

Ponadgminna samorządowa jednostka terytorialna. Na poziomie 
powiatu kompetencje w zakresie planowania przestrzennego są 
bardzo ograniczone; nie powstają dokumenty o charakterze wią-
żącym. Wyróżnia się powiaty ziemskie, które skupiają od kilku do 
kilkunastu sąsiadujących ze sobą → gmin oraz powiaty grodzkie 
(miasta na prawach powiatu), czyli większe miasta wykonujące 
zadania powiatu.

Przepisy prawne powszechnie obowiązujące, wydawane przez or-
gany samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 
Obowiązują na obszarze działania tych organów. Jedynym aktem 
prawa miejscowego w kontekście planowania przestrzennego jest 
→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jednoosobowy organ wykonawczy → gminy miejskiej liczącej więcej 
niż 100 tys. mieszkańców. Wybierany bezpośrednio przez elektorat. 
Do jego zadań należy w szczególności: gospodarowanie mieniem 
komunalnym, wykonywanie budżetu, wykonywanie zadań zleco-
nych przez administrację rządową, przygotowywanie projektów 
uchwał rady i określanie sposobu ich wykonania. Prezydent miasta 
jest organem odpowiedzialnym za opracowanie → projektu → stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 
przebieg procedury → sporządzenia planu (→ burmistrz, → wójt).

Plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
metropolitalnego

Plan zagospodarowania 
przestrzennego woje-
wództwa

Porozumienie komunalne / 
międzygminne

Powiat

Prawo miejscowe

Prezydent miasta
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Dokument wymagany w postępowaniu w sprawie oceny oddzia-
ływania na środowisko skutków realizacji programów lub planów 
(→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → 
plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → koncep-
cja przestrzennego zagospodarowania kraju).

Spis działań mających służyć realizacji zakładanych celów, w zakresie 
gospodarki przestrzennej, również spis obiektów lub pomieszczeń 
służących określonym potrzebom użytkowym.

W znaczeniu planistycznym skonkretyzowana projekcja zamie-
rzenia w postaci tekstu lub rysunku, albo tekstu i rysunku. Projekt 
dokumentu planistycznego przekładanego celem zatwierdzenia 
lub uchwalenia przez właściwe władze (→ miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, → Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa, → Koncepcja przestrzennego za-
gospodarowania kraju).

Wybieralny organ uchwałodawczy i kontrolny → gminy. Rozstrzyga 
o najważniejszych sprawach, w szczególności: stanowi o kierunkach 
działania gminy, uchwala → strategię rozwoju, studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i akty → 
prawa miejscowego (w tym → miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego) oraz budżet gminny. Pracę rady organizuje prze-
wodniczący wybierany spośród radnych. Funkcji przewodniczącego 
nie można łączyć z funkcją → wójta lub → burmistrza (→ prezydenta 
miasta).

Wybieralny organ uchwałodawczy i kontrolny powiatu. Rozstrzyga 
o najważniejszych sprawach, w szczególności: stanowi o kierun-
kach działania powiatu, uchwala powiatowe akty prawne i budżet 
powiatu. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego 
– starostę, który także kieruje pracami zarządu powiatu.

Wspólnota samorządowa ludzi oraz terytorium, które zamieszkują. 
Wyodrębniony ze struktury państwowej (osobowość prawna), po-
wstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa, powołany 
do samodzielnego wykonywania zadań publicznych. Jednostkami 
samorządu terytorialnego są gminy, powiaty i województwa. 

Prognoza oddziaływania 
na środowisko

Program

Projekt

Rada gminy / miasta

Rada powiatu

Samorząd terytorialny
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Wybieralny organ stanowiący i kontrolny → województwa. Roz-
strzyga o najważniejszych sprawach województwa, w tym: uchwala 
→ strategię rozwoju województwa i → plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa, stanowi akty → prawa miejscowe-
go oraz podejmuje uchwały w ważnych sprawach majątkowych 
województwa. 

Uchwalenie → miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, może powodować, że korzystanie z nieruchomości w dotych-
czasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem 
stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Właściciele w takich 
przypadkach mogą żądać od → gminy odszkodowania. Jeśli wartość 
nieruchomości wzrosła w związku z uchwaleniem planu, to właści-
ciel zbywając nieruchomość ponosi na rzecz gminy jednorazową 
opłatę. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu tej opłaty, 
ustala się w planie, a konkretyzuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zespół czynności niezbędnych przy opracowaniu planu, opiniowa-
niu, uzgadnianiu i uchwalaniu planu.

Przewodniczący → zarządu powiatu. Organizuje pracę zarządu 
powiatu, kieruje bieżącymi sprawami → powiatu i reprezentuje 
powiat na zewnątrz. Zwierzchnik służbowy pracowników starostwa 
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Opracowanie o charakterze planistycznym, którego celem jest okre-
ślenie sposobu realizacji wizji w warunkach stanu zdiagnozowanego. 
Strategie rozwoju są sporządzane obowiązkowo na szczeblu kraju 
i województwa, a mogą być również opracowywane na poziomie 
samorządu gminnego oraz powiatowego.

Dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy. 
Studium koordynuje ustalenia → miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. W studium uwzględnia się uwarunkowania 
wynikające w szczególności z: dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania obiektów 
i terenów chronionych, stanu funkcjonowania środowiska przy-
rodniczego i kulturowego, prawa własności gruntów, jakości życia 
mieszkańców, zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych. W studium określa się, w szczególności: walory i za-
grożenia środowiskowe, formy ochronne, obszary zabudowane, 
wyłączone z zabudowy i przewidziane do zabudowy z rozróżnie-
niem ich cech funkcjonalnych, stan i kierunki rozwoju infrastruktury 
usługowej i technicznej, obszary, dla których mają być sporządzane 

Sejmik województwa

Skutki finansowe uchwale-
nia planu

Sporządzenie planu

Starosta

Strategia rozwoju

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego
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→ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz obszary 
przewidywane do realizacji zadań i → programów ponadlokalnych. 
Studium nie jest aktem → prawa miejscowego i nie stanowi podstawy 
wydawania decyzji o → warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

Teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bez-
pieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kie-
rowników urzędów centralnych. Prowadzenie polityki przestrzennej 
jako zadanie własne gminy nie obejmuje terenów zamkniętych; w 
dokumentach planistycznych ustala się tylko granice tych terenów 
oraz granice ich stref ochronnych.

Planowanie przestrzenne obszarów granicznych o różnym zasięgu 
terytorialnym, prowadzone przy współpracy organów planowania 
zainteresowanych krajów w skali ponadregionalnej, regionalnej i 
lokalnej. Współpraca obejmuje najczęściej: wymianę informacji o 
stanie zagospodarowania oraz o planach jego zmian, konsultacje i 
wzajemną pomoc w rozwiązywaniu takich zagadnień jak transport, 
energetyka i ochrona przeciwpowodziowa, a także wzajemne 
przekazywanie zakończonych opracowań planistycznych. Podsta-
wą współpracy są dwustronne umowy organów państwowych lub 
samorządowych.

Rozstrzygnięcia, warunki, zasady i standardy określone w tekście 
i odniesione do rysunku dokumentu planistycznego. Ustalenia → 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują 
jako akty → prawa miejscowego.

Czynność formalno-prawna dokonywana w czasie → sporządzania 
dokumentów planistycznych, niezbędna do jej uchwalenia. Do 
uzgodnień planów upoważnione są, stosownie do jego zakresu, 
organy wyposażone w takie właściwości na podstawie przepisów 
szczególnych (por. → opiniowanie).

Warunki wydaje się w przypadku braku planu miejscowego, w trybie 
rozprawy administracyjnej (bez procedur → sporządzenia planu lub 
→ partycypacji). Są one ustalone → decyzją administracyjną wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, wydaną na wniosek osoby lub 
instytucji zamierzającej dokonać trwałych zmian w przeznaczeniu, 
zagospodarowaniu lub zabudowie terenu. Warunki poprzedzają 
pozwolenie na budowę. Decyzja określa rodzaj inwestycji, warunki 
wynikające z przepisów szczególnych, warunki obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony osób 

Teren zamknięty

Transgraniczne planowanie

Ustalenia planistyczne

Uzgodnienie planu

Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu
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Zagospodarowanie   
przestrzenne

trzecich. Gminne → studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego nie stanowi podstawy prawnej wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Organ administracji rządowej (urzędu wojewódzkiego; → admini-
stracja publiczna) i przedstawiciel Rady Ministrów w → wojewódz-
twie. Zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, koordynator 
działań administracji niezespolonej w województwie i reprezentant 
Skarbu Państwa. Ponadto organ nadzoru nad → samorządem tery-
torialnym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów 
na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Regionalna jednostka terytorialna. → Administracja publiczna w 
województwie jest dualistyczna. Z jednej strony jednostka samo-
rządu terytorialnego (z organami sejmiku i zarządu województwa), 
z drugiej strony organ administracji rządowej (→ wojewoda).

Jednoosobowy organ wykonawczy → gminy wiejskiej, wybierany 
bezpośrednio przez elektorat. Do jego zadań należy w szczegól-
ności: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie bu-
dżetu, wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową, 
przygotowywanie projektów uchwał rady i określanie sposobu ich 
wykonania. Wójt jest organem odpowiedzialnym za opracowanie → 
projektu → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz → miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i przebieg procedury → sporządzenia planu (→ 
burmistrz, → prezydent miasta).

Następuje w drodze → decyzji administracyjnej na wniosek pod-
miotu. W praktyce wyłączanie z produkcji gruntów rolnych staje się 
często pierwszym krokiem do inwestycji budowlanych na nowych, 
nieurbanizowanych terenach.

Część procedury → sporządzenia → studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego i → miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (→ partycypacja społeczna). → 
Projekty tych dokumentów planistycznych podlegają wyłożeniu, na 
okres ca najmniej 21 dni, do publicznego wglądu. Osoby prawne i 
fizyczne mogą wnosić uwagi dotyczące projektu dokumentu.

Ogół czynności podejmowanych w związku z realizacją planowa-
nego zamierzenia, mającego na celu racjonalne funkcjonowanie 
i użytkowanie środowiska. Zagospodarowanie przestrzenne ro-

Wojewoda

Województwo

Wójt

Wyłączanie z produkcji 
gruntów rolnych

Wyłożenie projektu planu 
do publicznego wglądu
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zumiane jest jako efekt → planowania przestrzennego, które jest 
wstępnym, projektowym etapem w → gospodarce przestrzennej.

Organ wykonawczy → powiatu (→ rady powiatu). Do jego zadań 
należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie 
mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu. Zarząd w liczbie 3-5 
osób jest wybierany przez radę powiatu spośród radnych lub spoza 
składu rady. W skład zarządu wchodzą starosta jako jego przewod-
niczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Organ wykonawczy → województwa. Do jego zadań należy w 
szczególności wykonywanie uchwał → sejmiku, wykonywanie 
budżetu województwa, gospodarowanie mieniem wojewódzkim 
oraz koordynacja i kontrola działalności wojewódzkiej jednostek 
administracyjnych. Zarząd w liczbie 5 osób wybierany jest spośród 
radnych lub spoza rady (za wyjątkiem → marszałka województwa). 
W skład zarządu wchodzą marszałek województwa jako jego prze-
wodniczący, wiceprzewodniczący i postali członkowie.

Dostosowanie ustaleń dokumentu planistycznego do nowych 
warunków i postulatów. Zmiana planu przeprowadzona jest przy 
zachowaniu tej samej procedury, jaka obowiązuje przy → sporzą-
dzaniu nowego planu.

Związek jednostek samorządu terytorialnego (związek → gmin, ale 
też gmin i → powiatów) powoływany do wspólnego wykonywania 
zadań publicznych. Podmiot prawa publicznego i prywatnego 
(osobowość prawna) z własnymi władzami: zgromadzeniem jako 
organem stanowiącym i kontrolnym oraz zarządem jako organem 
wykonawczym. Z reguły powoływany fakultatywnie, obligatoryjnie 
tylko w drodze ustawy.

Zarząd powiatu

Zarząd województwa

Zmiana planu

Związek komunalny
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Typowym zadaniem w ramach przygotowywania decyzji we wszyst-
kich dziedzinach → planowania przestrzennego jest wyważanie 
interesów. Tak zwany obowiązek przeprowadzenia wyważenia jest 
głównym nakazem planowania na poziomie prawa federalnego. 
Obowiązek przeprowadzenia wyważania dla → planów wytycznych 
budowlanych określa → Kodeks budowlany. Zgodnie z nim, przy 
opracowaniach planów, należy przeprowadzić ocenę interesów 
publicznych i prywatnych i wyważyć je między sobą. W tym celu 
przeprowadza się stopniowe postępowanie:

1.  Zebranie i określenie interesów,

2.  Ocena interesów,

3.  Wyważenie interesów.

Urząd wzgl. administracja urzędowa stanowi wspólnotę administra-
cyjną kilku → gmin (podobnie jak związek komunalny), jednostka 
ta występuje np. w kraju związkowym Brandenburgii i Meklembur-
gii-Pomorza Przedniego. Ma ona na celu wspólną realizację zadań. 
Kierownikiem jednostek poniżej poziomu → krajów związkowych 
jest dyrektor lub kierownik urzędu.

Typologia i struktura sposobów użytkowania budowlanego zawarta 
jest w → Rozporządzeniu w sprawie użytkowania budowlanego. 
Rozróżnia się dwie kategorie sposobów użytkowania budowlanego.

1. Obszary budowlane, jako ogólne sposoby użytkowania budow-
lanego, przedstawione w → planie użytkowania terenu: obszary 
budownictwa mieszkaniowego (W), obszary budownictwa mie-
szanego (M), obszary budownictwa przemysłowego (G), obszary 
budownictwa specjalnego (S).

2. Tereny budowlane, jako szczególne sposoby użytkowania bu-
dowlanego przedstawione w → planie użytkowania terenu, wzgl. 
uchwalone w → planie zabudowy; sprecyzowane dokładniej niż 
obszary budowlane: tereny małych osiedli (WS), tereny wyłącznie 
mieszkaniowe (WR), ogólne tereny mieszkaniowe (WA), szcze-
gólne tereny mieszkaniowe (WB), tereny wiejskie (MD), tereny 
mieszane (MI), tereny centralne (MK), tereny gospodarcze (GE), 
tereny przemysłowe (Gl), tereny specjalne (SO).

7 Glosariusz Niemcy – istotne pojęcia planistyczne z    
 perspektywy gminy

Abwägung der Belange
Wyważanie interesów

Amt (Amtsverwaltung)
Urząd (Administracja  
urzędowa)

Art der baulichen Nutzung
Sposób użytkowania  
budowlanego

Pojęcia są uporządkowane według niemieckiego oryginału i w niemieckim porządku alfabetycznym. 
Umożliwia to znalezienie obcojęzycznego pojęcia. Objaśnienie jest każdorazowo tłumaczeniem ory-
ginalnej niemieckiej definicji.
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Wszystkie plany kształtowania przestrzeni (planowanie krajów 
związkowych, → regionalne, → planowanie wytycznych budowla-
nych, → planowanie specjalistyczne) podlegają określonym proce-
durom sporządzania planu i partycypacji. Procedury te określone 
są pod względem formalnym w różnych dokumentach prawnych, 
np. w → Kodeksie budowlanym i ustawach krajów związkowych. Do 
istotnych etapów postępowania należy: → udział opinii publicznej, 
→ partycypacja urzędów (→ podmioty reprezentujące interesy pu-
bliczne) oraz następujące po nich → wyważanie interesów. Więk-
szość planów uchwalana jest przez polityczny podmiot decyzyjny, 
taki jak → rady gmin.

Obszar zewnętrzny obejmuje część obszaru gminy, który położony 
jest poza obszarem obowiązywania → planu zabudowy, a także poza 
strefą związaną z zabudowaną częścią miejscowości (→ strefą we-
wnętrzną). Zgodnie z Kodeksem budowlanym zasadniczo zabrania 
się zabudowy w strefie zewnętrznej. Dopuszcza się jednak realizacje 
tzw. przedsięwzięć uprzywilejowanych, jeżeli są one w zgodzie 
z interesem publicznym oraz jeżeli zapewnione jest dostateczne 
uzbrojenie terenu. Do przedsięwzięć uprzywilejowanych należą np. 
zakłady rolne, produkcji ogrodniczej i gospodarki leśnej lub przed-
sięwzięcia, które ze względu na szczególne potrzeby dotyczące 
otoczenia lub szczególne cele działalności muszą być lokalizowane 
poza terenami zabudowanymi, jak np. wieże widokowe, amfiteatry 
lub urządzenia produkcji energii odnawialnych.

Zasadniczo przedsięwzięcie budowy, zmiany, usunięcia lub zmia-
ny użytkowania obiektów budowlanych wymagają pozwolenia z 
odpowiednego urzędu, które wydawane jest na wniosek inwe-
stora (wniosek budowlany), jeżeli przedsięwzięcie budowlane nie 
koliduje z przepisami prawa publicznego. Urzędami wydającymi 
pozwolenia budowlane są urzędy ds. porządku budowlanego 
lub nadzoru budowlanego → powiatów ziemskich lub grodzkich. 
Pozwolenie na budowę stanowi → akt administracyjny. Szczegóły 
procedur składania wniosków budowlanych i pozwolenia na budo-
wę określone są w przepisach budowlanych krajów związkowych 
(→ prawo budowlane).

Kodeks budowlany (BauGB) jest najważniejszym źródłem prawa 
planowania na poziomie lokalnym. Składa się on z następujących 
czterech rozdziałów:

1. Ogólne prawo urbanistyczne;

2. Szczególne prawo urbanistyczne;

Aufstellungs- und   
Beteiligungsverfahren
Procedura sporządzania 
planu i partycypacji

Außenbereich
Obszar zewnętrzny

Baugenehmigung
Pozwolenie na budowę

Baugesetzbuch
Kodeks budowlany

SV_Planung-in-D-PL_7-Glossar-Deutschland-PL(S102-116)NEU.indd   103 23.12.2011   09:46:58



104

7   Glosariusz Niemcy – istotne pojęcia planistyczne z perspektywy gminy

Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy
Pojęcia planistyczne w Europie

URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-54219

3. Inne przepisy;

4. Przepisy przejściowe i końcowe.

Ogólne prawo urbanistyczne obejmuje m. in. regulacje → planowa-
nia wytycznych budowlanych, → szczególne prawo urbanistyczne 
zawiera przede wszystkim regulacje odnośnie urbanistycznych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a inne przepisy obejmują m. in. 
przepisy w sprawie określania wartości, podziału kompetencji, 
postępowania administracyjnego i ważności planu.

Zadaniem planowania wytycznych budowlanych jest przygoto-
wanie i kierowanie sprawami przeznaczenia i zabudowy gruntów 
w gminie zgodnie z regulacjami → Kodeksu budowlanego. Plano-
wanie wytycznych budowlanych odbywa się dwustopniowo: dla 
obszaru całej gminy opracowuje się → plan użytkowania terenu 
(przygotowawczy plan wytycznych budowlanych), a następnie 
dla wybranych części obszaru gminy bardziej szczegółowy → plan 
zabudowy (wiążący plan wytycznych budowlanych). Zgodnie z 
nadrzędnym podejściem planowania, wszystkie plany wytycznych 
budowlanych mają na celu zagwarantowanie zrównoważonego 
rozwoju urbanistycznego (uwzględniającego wymogi społeczne, 
gospodarcze i ochrony środowiska w kontekście odpowiedzialności 
wobec przyszłych pokoleń) oraz sprawiedliwego, pod względem 
społecznym i podporządkowanego dobru wspólnemu, użytkowa-
nia ziemi.

Rozporządzenie w sprawie użytkowania budowlanego ustanawia 
jednolite w skali federalnej przepisy dotyczące prezentacji i posta-
nowień w sprawie rodzaju i zakresu użytkowania budowlanego, 
rodzaju zabudowy i terenów budowlanych. Tym samym Rozporzą-
dzenie uzupełnia przepisy → Kodeksu budowlanego w zakresie → 
planowania wytycznych budowlanych i innych form dopuszczal-
nych przedsięwzięć. Reguluje ono np. zasadę wyznaczania terenów 
przewidzianych pod zabudowę w → planie użytkowania terenu, 
zgodnie z ogólnymi → sposobami użytkowania budowlanego. W → 
planie zabudowy tereny przewidziane pod zabudowę można wy-
znaczać wg szczególnych → sposobów użytkowania budowlanego. 
→ Zakres użytkowania budowlanego określany jest m. in. poprzez 
wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej i intensywności zabudowy.

Publiczne prawo budowlane składa się z prawa planowania bu-
dowlanego (prawo urbanistyczne) i prawa porządku budowlanego 
(prawo nadzoru budowlanego). Prawo planowania budowlanego 
ustanawia formy użytkowania gruntów i ziemi. W szczególności 
określa możliwość i sposób zabudowy działki. Prawo planowania 

Bauleitplanung
Planowanie wytycznych 
budowlanych

Baunutzungsverordnung
Rozporządzenie w sprawie 
użytkowania budowlane-
go

Baurecht
Prawo budowlane
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budowlanego wchodzi w skład kompetencji ustawodawczych po-
ziomu federalnego. Najważniejszym źródłem prawa planowania bu-
dowlanego jest → Kodeks budowlany, a ponadto → Rozporządzenie 
w sprawie użytkowania budowlanego i → Rozporządzenie w sprawie 
rysunków planistycznych. Natomiast prawo budowlane wchodzi w 
skład kompetencji ustawodawczych krajów związkowych. Dlatego 
przepisy budowlane są inne w każdym kraju związkowym i obej-
mują regulacje materialne przeciwdziałania zagrożeniom, takie jak 
zasady technicznego wykonania urządzeń technicznych na działce 
budowlanej oraz regulacje formalne, określające m. in. przebieg 
→ procedury pozwolenia na budowę oraz organizację urzędów 
nadzoru budowlanego.

Plan zabudowy, jako prawnie wiążący plan wytycznych budowla-
nych, zawiera prawnie wiążące ustalenia porządku urbanistycznego. 
Zasadniczo opiera się on na → planie użytkowania terenu. Plan 
zabudowy ustanawia zasady w sprawie → rodzaju i → zakresu użyt-
kowania budowlanego, powierzchnie lub działania kompensacyjne 
w przypadku → ingerencji w środowisko, powierzchnie urządzeń 
(np. miejsc postojowych, garaży), strefy komunikacji lub terenów 
zielonych. Plan zabudowy określa także podstawy dla innych przed-
sięwzięć, jako instrument wykonawczy → Kodeksu budowlanego (→ 
podział gruntów, → wywłaszczenie, → uzbrojenie terenów).

Zasady postępowania w sprawie partycypacji urzędów w ramach 
→ planowania wytycznych budowlanych, określone są podobnie 
jak zasady → udziału opinii publicznej przez → Kodeks budowlany, 
ponieważ planowanie może dotyczyć obszarów działania urzędów, 
biur, związków publicznych i sąsiadujących gmin, podobnie jak 
interesów publicznych. Procedura ma na celu całkowite poznanie 
interesów, na które wpływ ma planowanie oraz przygotowanie 
procesu → wyważenia interesów publicznych i prywatnych. Usta-
wa przewiduje dwustopniowy udział urzędów i pozostałych → 
podmiotów reprezentujących interesy publiczne, tzn. instytucji 
zajmujących się sprawami publicznymi na podstawie regulacji lub 
przepisów ustawy.

Kodeks budowlany reguluje sprawę porządku gruntowego poprzez 
scalanie gruntów. Celem porządku gruntowego jest stworzenie dzia-
łek odpowiednio przystosowanych do użytkowania budowlanego 
lub innego, poprzez wyznaczanie nowych granic działek. Scalanie 
gruntów jest procedurą zamiany gruntów prawa publicznego, ma-
jącą na celu wyznaczenie, bądź nowe ukształtowanie określonych 
terenów w zakresie obowiązywania planu zabudowy lub w związku 
z zabudowaną częścią miejscowości. Gmina podejmuje i przepro-
wadza procedurę scalania, jeżeli jest ono konieczne ze względu na 
realizację zapisów planu zabudowy lub postanowienia o rozwoju 
urbanistycznym związanym z zabudowaną częścią miejscowości.

Bebauungsplan
Plan zabudowy

Behördenbeteiligung
Partycypacja urzędów

Bodenordnung; Umlegung
Porządek gruntowy,  
scalanie gruntów
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→ Udział opinii publicznej

Burmistrz, wybierany przez mieszkańców (gminy, miasta), jako 
wybieralny urzędnik gminny na określony okres legislacyjny, jest 
kierownikiem → administracji publicznej gminy oraz zwierzchnikiem 
urzędników gminy, reprezentującym gminę w obiegu prawnym. 
Jeżeli zgodnie z rozporządzeniami gminy, przewodniczący rady 
nie jest wybierany z przedstawicielstwa gminy, jego funkcję pełni 
burmistrz. Zgodnie z większością regulaminów gminnych, prowa-
dzeniem bieżących spraw administracyjnych zajmuje się wyłącznie 
burmistrz bez możliwości przekazania ich przedstawicielstwu gminy. 

Oznacza zadanie państwa polegające na dostarczaniu społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych dóbr i usług w celu zapewnienia 
podstawowych potrzeb ludności i jest jednym z najważniejszych 
zadań samorządu lokalnego. Do potrzeb bytowych zalicza się np. 
publiczne urządzenia infrastruktury dla ogółu ludności, a więc ko-
munikację i transport publiczny, dystrybucję gazu, wody i energii 
elektrycznej, wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, szkolnictwo i 
kulturę, służbę zdrowia, cmentarze.

Ingerencja w środowisko przyrodnicze i krajobraz oznacza zmiany 
w formie lub w użytkowaniu gruntów, bądź zmiany w poziomie 
wód gruntowych, które mogą w znacznym stopniu oddziaływać na 
równowagę w przyrodzie lub krajobrazie. W przypadku wystąpienia 
ingerencji, federalna Ustawa o ochronie przyrody nakłada na jed-
nostkę, która spowodowała jej wystąpienie, kilkustopniowy system 
obowiązków. Na początku przepisy obligują do zaniechania inge-
rencji, której można uniknąć. Ingerencja, której nie można uniknąć, 
jest kompensowana przez środki wyrównawcze i zastępcze. Jeżeli 
ingerencji nie można uniknąć lub kompensować, to odpowiedni 
urząd przeprowadza wyważenie interesów pomiędzy przedsię-
wzięciem i celami ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i rekreacji.

Wywłaszczenie oznacza pełne lub częściowe pozbawienie pozycji 
własności w sensie Ustawy Zasadniczej; wywłaszczenie w zakresie 
urbanistycznym reguluje → Kodeks budowlany. Wywłaszczenie 
jest ostatnim instrumentem, który może zastosować gmina, w 
przypadku, gdy w celu realizacji swoich zamierzeń urbanistycznych 
konieczne jest nabycie gruntu lub określonych praw gruntowych, 
a właściciel odmawia sprzedaży lub przekazania tych praw grunto-
wych. Cele urbanistyczne, umożliwiające zastosowanie instrumentu 
wywłaszczenia, określone są w Kodeksie budowlanym.

Bürgerbeteiligung 
Partycypacja społeczna

Bürgermeister
Burmistrz

Daseinsvorsorge
Zapewnienie potrzeb  
bytowych

Eingriffe in Natur und 
Landschaft
Ingerencja w środowisko 
przyrodnicze i krajobraz

Enteignung und   
Entschädigung
Wywłaszczenie i   
odszkodowanie
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Gmina może wprowadzić instrument aktu o zachowaniu urbani-
stycznym w → planie zabudowy lub poprzez inną uchwałę wyzna-
czyć obszary, dla których ustanawia szczególne warunki dotyczące 
wydawania pozwoleń na wyburzenie, zmiany lub zmianę użytko-
wania obiektów budowlanych. Wyróżnia się trzy rodzaje tego aktu:

1. Akt o zachowaniu wyjątkowego charakteru urbanistycznego 
terenu na podstawie formy urbanistycznej;

2. Akt o zachowaniu struktury mieszkańców (akt o zachowaniu 
środowiska społecznego);

3. Akt o zachowaniu w celu restrukturyzacji urbanistycznej.

Zgodnie z → Kodeksem budowlanym, gmina może na podstawie 
umowy przekazać zadania zbrojenia terenu podmiotom trzecim. 
Przedsięwzięcia budowlane spełniające wszystkie prawne wyma-
gania natury planistycznej, są dopuszczalne pod warunkiem zagwa-
rantowania uzbrojenia terenu. Zagwarantowane uzbrojenie terenu 
zakłada istnienie dróg oraz przyłączy mediów. Zadanie uzbrojenia 
terenu, tzw. obciążenie obowiązkiem uzbrojenia terenu, należy do 
obowiązków gminy. W celu zmniejszenia obciążenia finansowego 
gminy, właściciele działek, poprzez składki na zbrojenie terenu, 
współfinansują koszty początkowego zbrojenia, zwłaszcza w zakre-
sie infrastruktury komunikacyjnej (drogi, place).

Planowanie specjalistyczne stanowi systematyczne przygotowania 
i realizacje przedsięwzięć ograniczonych do określonego zakresu 
rzeczowego, prowadzone przez odpowiedzialne podmioty spe-
cjalistyczne (ministerstwa lub urzędy specjalistyczne na poziomie 
federalnym i krajów związkowych oraz jednostki terytorialne i 
inne podmioty publiczno-prywatne). Planowanie specjalistyczne 
uzyskuje znaczenie przestrzenne, jeżeli obejmuje swym zasięgiem 
konkretny obszar lub wywiera wpływ na rozwój przestrzenny lub 
funkcje występujące na danym obszarze. Plany specjalistyczne o 
dużym znaczeniu przestrzennym dotyczą dziedzin komunikacji, 
energii, odpadów i gospodarki wodnej.

W planie użytkowania terenu należy przedstawić zarys sposobów 
użytkowania gruntów dla całego obszaru gminy, wynikający z prze-
widywanego rozwoju urbanistycznego zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami gminy. Plan użytkowania terenu, jako przygotowawczy 
plan wytycznych budowlanych zawiera zatem zamierzenia gminy 
dotyczące przyszłego użytkowania gruntów i przygotowuje budow-
lane i inne sposoby użytkowania gruntów.

Erhaltungssatzung
Akt (prawa miejscowego) 
o zachowaniu urbanistycz-
nym

Erschließung
Uzbrojenie terenu

Fachplanung
Planowanie specjalistyczne

Flächennutzungsplan
Plan użytkowania terenu
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Federalizm stanowi zasadę struktur politycznych, zgodnie z którą 
organizm publiczny składa się z wielu wspólnot współdecydujących, 
zachowujących jednak swoją niezależność („jedność w różnorodno-
ści”). W Republice Federalnej Niemiec pojęcie „federacji” oznacza 
jednostkę centralną, w odróżnieniu od „krajów związkowych”, czyli 
poszczególnych krajów członkowskich federacji. Podział państwa 
na poziom federalny i krajów związkowych wynika z federalnej 
struktury modelu niemieckiego państwa. Kraje związkowe posiadają 
wprawdzie własny rząd, administrację i sądownictwo, jednakże 
suwerenność w sensie prawa międzynarodowego posiada wyłącz-
nie państwo centralne. Podział kompetencji i uprawnień władzy 
pomiędzy poziomem federalnym i krajów związkowych określa 
Ustawa Zasadnicza, stanowiąca konstytucję niemiecką.

Gmina jest jednostką polityczną i administracyjną, posiadającą 
własne terytorium. Stanowi jednostkę terytorialną najniższego 
szczebla w strukturze administracji Republiki Federalnej Niemiec. 
Jako synonim używa się także pojęcia „jednostka komunalna”; więk-
sze gminy określane są terminem „miasto”. Ze względu na stopień 
niezależności i wielkość rozróżnia się gminy należące do powiatów 
ziemskich, miasta należące do powiatów ziemskich, miasta na pra-
wach powiatu i gminy należące do wspólnot administracyjnych. 
Zakres kompetencji gmin obejmuje wszystkie zadania, które w 
sposób bezpośredni dotyczą wspólnoty lokalnej i jej mieszkańców. 
Określa się je pojęciem „zadania samorządowe”.

Przedstawicielstwo gminne (rada gminy, rada, przedstawicielstwo 
gminy, lub w miastach: rada miasta, zgromadzenie radnych mia-
sta, przedstawicielstwo miasta) jest najważniejszym, politycznym 
podmiotem decyzyjnym. Przedstawiciele gmin wybierani są przez 
mieszkańców na okres czterech, pięciu lub sześciu lat, głównie w 
wyborach proporcjonalnych. Przedstawiciele wykonują swoją pracę 
nieodpłatnie i nie są związani poleceniami.

Zarząd gminy składa się z → przedstawicielstwa gminy i wybierany 
jest przez przedstawicielstwo, bądź mieszkańców. Zajmuje się on 
przede wszystkim kierowaniem administracją gminy oraz wyko-
nywaniem → uchwał reprezentacji gminy. W większości krajów 
związkowych zarząd gminy jest jednoosobowy – funkcję tę pełni → 
burmistrz, w takim przypadku używa się określenia monokratycz-
nego zarządu gminy.

Föderalismus
Federalizm

Gemeinde (Kommune)
Gmina

Gemeindevertretung  
(Gemeinderat)
Przedstawicielstwo gminy 
(rada gminy)

Gemeindevorstand
Zarząd gminy
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Zasada oddziaływania zwrotnego jest zasadą porządku prze-
strzennego, która oznacza wzajemne oddziaływanie planowania 
miejscowego, wzgl. regionalnego i ponadregionalnego. Zgodnie z 
nią, rozwój, porządek i ochronę wybranych części obszarów należy 
dostosować do warunków i wymagań całościowych obszarów; na-
tomiast zasady rozwoju, porządku i ochrony całego obszaru muszą 
uwzględniać warunki i wymagania wybranych części obszarów. 
Zasadę oddziaływania zwrotnego reguluje Ustawa o porządku 
przestrzennym.

Planowanie nieformalne oznacza dobrowolnie prowadzone, nie-
sformalizowane, procedury planistyczne, nie posiadające mocy 
wiążącej i ukierunkowane na uzyskanie konsensusu. Celem plano-
wania nieformalnego jest uniknięcie lub wyrównanie potencjalnych 
konfliktów poprzez procesy współpracy, jeszcze przed wykonaniem 
prawnie wiążących opracowań planistycznych. Ponadto odpo-
wiednio wcześniejsze uwzględnienie podmiotów, na które może 
mieć wpływ planowanie, ułatwia późniejszą realizację planowa-
nych przedsięwzięć. Planowanie przestrzenne w Niemczech na 
wszystkich poziomach planowania obejmuje aspekty planowania 
nieformalnego.

Jako obszary wewnętrzne określa się głównie zabudowane tereny 
gminy, dla których nie ma opracowanego kwalifikacyjnego → pla-
nu zabudowy. Warunkiem zakwalifikowania terenów do obszaru 
wewnętrznego jest istnienie faktycznie spójnej zabudowy części 
miejscowości. Tereny niezabudowane nie zakłócą spójności zabu-
dowy, jeżeli zabudowa w całości posiada spójny charakter.

Władza planistyczna gminy oznacza prawo do lokalnego planowa-
nia, które w sposób konstytucyjny gwarantuje gminom Republika 
Federalna Niemiec. Podstawą władzy planistycznej gminy jest prawo 
samorządności określone przez Ustawę Zasadniczą. Według jej 
postanowień, gminom należy zagwarantować prawo regulowania 
na własną odpowiedzialność, w oparciu o przepisy ustawowe 
wszystkich spraw społeczności lokalnej. Dlatego zgodnie z zapisami 
Kodeksu budowlanego, gminy sporządzają → plany wytycznych 
budowlanych na własną odpowiedzialność.

Związek komunalny jest komunalną jednostką terytorialną, do 
której należą → gminy lub także związki gmin niższego szczebla 
lub mieszkańcy kilku gmin. Związek komunalny, jak np. → powiat, 
może zajmować się różnymi, ponadlokalnymi zadaniami, m. in. 
jako → związek planowania. Jednostka komunalna jest pojęciem 
obejmującym gminy i powiaty.

Gegenstromprinzip
Zasada oddziaływania 
zwrotnego

Informelle Planung
Planowanie nieformalne

Innenbereich   
(im Zusammenhang  
bebauter Ortsteil)
Obszar wewnętrzny 
(spójnie zabudowana 
część miejscowości)

Kommunale    
Planungshoheit
Władza planistyczna gminy

Kommunalverband
Związek komunalny
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Powiat jest jednostką terytorialną w formie → związku komunalne-
go składającego się z kilku → gmin. Powiaty, w oparciu o przepisy 
ustawowe, mają prawo regulowania na własną odpowiedzialność 
wszystkich spraw społeczności lokalnej (sprawy samorządowe) i wy-
konują zadania, które wykraczają poza możliwości administracyjne 
i finansowe gmin. Powiaty wykonują także zadania państwowe, na-
łożone na nie na podstawie ustaw (zadania zlecone). W kontekście 
planowania przestrzennego należą do nich np. określone zadania 
w zakresie → prawa budowlanego i prawa ochrony przyrody.

Starosta jest najwyższym urzędnikiem → powiatu i zwierzchnikiem 
powiatowej → administracji publicznej. Starosta wybierany jest bez-
pośrednio przez mieszkańców powiatu, wzgl. przez radę powiatu 
na okres od czterech do sześciu lat.

Wzorce rozwoju miast są projekcjami na przyszłość, pokazują one 
zamierzenia i zasady działania, nie określając efektów końcowych. 
Wzorce, stanowiąc dobrowolny instrument nieformalnego plano-
wania, pełnią funkcje orientacyjne, motywacyjne i koordynacyjne. 
Pojęcie wzorców w niemieckim oryginale zawiera słowo „obraz”, 
które stanowi pewnego rodzaju apel o wizualizację zawartości 
wzorców, co nie wiąże się jednak z obowiązkiem konkretnych 
ilustracji. Forma opracowania wzorców może być zróżnicowana: 
jako programy i manifesty, podstawy i plany wytycznych, standardy 
jakości lub koncepcje postępowania.

Ustalenia odnośnie intensywności zabudowy w planach wytycznych 
budowlanych, mają zasadniczo na celu określenie gęstości zabudo-
wy i dopuszczalnej wysokości obiektów budowlanych, a także udział 
powierzchni niezabudowanej gruntów. Intensywność zabudowy 
ustala się, zgodnie z → Rozporządzeniem w sprawie użytkowania 
budowlanego, określając wskaźnik wykorzystania gruntu lub wiel-
kość powierzchni zabudowanej, wskaźnik wielkości kondygnacji lub 
wielkość powierzchni kondygnacji, wskaźnik gabarytu lub gabaryt, 
liczbę dopuszczalnych kondygnacji oraz wysokość zabudowy.

Zapisana, zarówno w federalnej Ustawie ochrony przyrody, jak i 
federalnej Ustawie o ochronie lasów, zasada zrównoważenia (ekolo-
gicznego) oznacza w swojej koncepcji, dopuszczalność korzystania z 
surowców naturalnych i ich zagospodarowania w wymiarze, gwaran-
tującym ich długoterminowe utrzymanie i korzystanie z nich także 
przez przyszłe pokolenia. Poszerzenie pojęcia zrównoważenia do 
„rozwoju zrównoważonego” ma ogólnie na celu wyważony (a więc 
uwzględniający w równej mierze aspekty gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe) oraz długoterminowo gwarantowany (a więc chro-

Landkreis (Kreis)
Powiat

Landrat
Starosta

Leitbilder der   
Stadtentwicklung
Wzorce rozwoju miast

Maß der baulichen 
Nutzung
Intensywność zabudowy

Nachhaltigkeit, nachhalti-
ge Raumentwicklung
Zrównoważenie, zrówno-
ważony rozwój przestrzen-
ny
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niący surowce) rozwój wszystkich dziedzin życia. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny, wzgl. zrównoważony rozwój urbanistyczny, 
należy do głównych kierunków i zasad określających zawartość 
planowania przestrzennego w Niemczech i posiada umocowanie 
prawno-planistyczne.

Administracja publiczna obejmuje określone czynności państwa 
i innych podmiotów władzy publicznej. Administracja publiczna 
wchodzi w skład władzy wykonawczej (egzekucyjnej). Z powodu 
różnorodności wykonywanych czynności administracji publicznej, 
jej zadania często definiuje się jako czynności nieobejmujące usta-
wodawstwa (legislacja) lub sądownictwa (jurysdykcja).

Podmiot planowania jest instytucją, posiadającą zgodnie z prawem 
federalnym i krajów związkowych, kompetencje planistyczne na 
poszczególnych poziomach planowania ogólnego lub planowania 
specjalistycznego. Publicznymi podmiotami planowania są urzędy 
i biura, które ustanawiają plany i przedsięwzięcia przestrzenne, 
określając tym samym użytkowanie gruntów lub wywierając wpływ 
na rozwój przestrzenny danego terenu.

Udział opinii publicznej jest często stosowaną formą partycypacji 
mieszkańców w procesach planowania i podejmowania decyzji. Na 
płaszczyźnie lokalnej w ramach → procedury sporządzania planu 
w → planowaniu wytycznych budowlanych przeprowadzany jest 
udział mieszkańców (a także udział urzędów) w dwuetapowym 
postępowaniu:

1. Pierwszy etap polega na możliwie wczesnym poinformowaniu 
publiczności (oraz urzędów) o ogólnych celach i zamierzeniach 
planowania, alternatywach kształtowania lub rozwoju obszaru 
i prawdopodobnym oddziaływaniu planów. Należy przy tym 
umożliwić społeczeństwu wyrażenie opinii i przeprowadzenie 
dyskusji.

2. Drugi etap obejmuje publiczne wyłożenie do wglądu projektu 
→ planu użytkowania terenu, wzgl. → planu zabudowy wraz z 
uzasadnieniem na okres jednego miesiąca. W okresie wyłożenia 
projektu do wglądu można zgłaszać uwagi. → Gmina jest zobo-
wiązana do dokonania oceny i → wyważenia interesów odnośnie 
złożonych opinii.

W praktyce najbardziej rozbudowane procedury udziału opinii 
publicznej przeprowadzane są w ramach → planowania niefor-
malnego, które uzupełnia planowanie wytycznych budowlanych.

Öffentliche Verwaltung
Administracja publiczna

Öffentliche Planungsträger
Publiczne podmioty  
planowania

Öffentlichkeitsbeteiligung
Udział opinii publicznej
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Procedura planowania stwierdzającego jest głównym instrumentem 
prawa planowania specjalistycznego. Jej zadaniem jest przeprowa-
dzenie formalnej oceny dopuszczalności przedsięwzięć mających 
wpływ  na kształtowanie przestrzeni (najczęściej przedsięwzięcia 
infrastrukturalne) na drodze wyważenia i uzgadniania interesów 
podmiotów odpowiedzialnych za przedsięwzięcie i interesów 
publicznych i prywatnych dotkniętych przez planowanie, oraz 
podejmowanie prawnie wiążącej decyzji. Procedura planowania 
stwierdzającego jest uregulowana w sposób jednolity w Ustawach 
o procedurach administracyjnych na poziomie federalnym i krajów 
związkowych.

Związek planowania jest zrzeszeniem kilku → gmin, mającym na 
celu współpracę i koordynację w ramach → planowania wytycznych 
budowlanych. Zamierzeniem takich związków jest lepsze uwzględ-
nienie interesów gmin o ścisłych powiązaniach wzajemnych, niż w 
przypadku indywidualnych działań poszczególnych gmin. Regula-
cje dotyczące związków planowania zawiera Kodeks budowlany. 
Według regulacji jego własnego aktu prawa miejscowego związek 
planowania zastępuje gminy w zakresie planowania wytycznych 
budowlanych i ich realizacji.

Rozporządzenie w sprawie rysunków planistycznych reguluje 
sposoby prezentacji zawartości planów wytycznych budowlanych 
pod względem graficznym. W zakresie planowania wytycznych 
budowlanych uzupełnia regulacje → Kodeksu budowlanego i → 
Rozporządzenia w sprawie użytkowania budowlanego. Rozporzą-
dzenie w sprawie rysunków planistycznych określa wymagania do-
tyczące konieczności stosowania w ramach planowania wytycznych 
budowlanych, graficznych środków prezentacji regulacji zawartych 
w Rozporządzeniu w sprawie użytkowania budowlanego.

Planowanie regionalne jest zadaniem przekazanym podmiotom 
planowania regionalnego, polegającym na ustanowieniu docelo-
wego rozwoju i porządku przestrzennego wybranych części krajów 
związkowych (regionów) poprzez opracowanie planów regional-
nych. Planowanie regionalne stanowi zatem porządek przestrzenny 
części obszarów, wzgl. regionów krajów związkowych. Jest ono 
istotnym elementem łączącym ponadlokalne zamierzenia rozwoju 
kraju związkowego i → planowanie wytycznych budowlanych, usta-
nawiające konkretne sposoby użytkowania przestrzeni na poziomie 
lokalnym. Pełniąc tę pośredniczącą funkcję, planowanie regionalne 
oznacza trudne poruszanie się na granicy odpowiedzialności ogól-
nopaństwowej z jednej strony, a gwarancji samorządności gmin 
(→władza planistyczna gminy) z drugiej strony.

Planfeststellungsverfahren
Procedura planowania 
stwierdzającego

Planungsverband
Związek planowania

Planzeichenverordnung
Rozporządzenie w sprawie 
rysunków planistycznych

Regionalplanung
Planowanie regionalne
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Akt prawa miejscowego stanowi ogólnie wiążące prawnie przepisy, 
które uchwalają → gminy i → powiaty w celu skutecznego wyko-
nywania zadań samorządowych, wzgl. regulowania swoich spraw. 
Autonomia prawa miejscowego samorządowych jednostek teryto-
rialnych gwarantowana jest z mocy art. 28 Ustawy Zasadniczej. Akt 
prawa miejscowego jest uchwalany i podawany do publicznej wia-
domości przez radę gminy i radę powiatu (np. w gminnym dzienniku 
urzędowym). Należy powiadomić także urząd nadzoru prawnego. 
Przykładem aktu prawa miejscowego jest tzw. główne prawo miej-
scowe (statuty gminy), uchwała budżetu, uchwały dotyczące składek 
na uzbrojenie terenu itd. W zakresie rozwoju miast, szczególne zna-
czenie mają plany zabudowy, stanowiące akty prawa miejscowego.

Urbanistyczne przedsięwzięcie rozwojowe, uregulowane w → 
Kodeksie budowlanym, ma na celu rozwój lub przekształcenie w 
ramach zmian porządku urbanistycznego, dzielnic lub innych części 
obszaru gminy zgodnie z ich szczególnym znaczeniem dla rozwoju 
i porządku urbanistycznego gminy lub zgodnie z planowanym roz-
wojem kraju związkowego lub regionu. Przedsięwzięcia służą dobru 
ogółu, w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy i mieszkania, 
realizację potrzeb publicznych i rozwój infrastruktury towarzyszącej 
lub ponownego zagospodarowania nieużytków miejskich.

Zgodnie z → Kodeksem budowlanym, urbanistycznymi przedsię-
wzięciami rewitalizacyjnymi są projekty, które znacząco przyczyniają 
się do poprawy lub przekształcenia terenu, przeciwdziałając zjawi-
skom degradacji urbanistycznej, których jednolite przygotowanie i 
szybka realizacja leżą w interesie publicznym. Zjawiska degradacji 
mogą dotyczyć substancji budowlanej, jeżeli dany teren ze względu 
na istniejącą zabudowę lub na inną swoją charakterystykę, nie od-
powiada wymogom zdrowego otoczenia mieszkania i pracy lub nie 
gwarantuje bezpieczeństwa ludziom mieszkającym lub pracującym 
na danym terenie.

Ramowy plan urbanistyczny jest nieformalnym instrumentem pla-
nistycznym, stosowanym przed opracowaniem prawnie wiążącego 
planu, mającym na celu, usunięcie lub kompensację potencjalnych 
konfliktów poprzez procesy kooperatywnych form planowania. 
Obejmuje on uszczegółowienie celów rozwoju dla wybranych 
części obszaru miasta. Plan ustanawia cele dotyczące użytkowania, 
kształtowania i porządku przestrzeni, które nie posiadają jednak 
prawnie wiążącego charakteru. Ramowy plan urbanistyczny jest 
ponadto opracowaniem pomocniczym dla nadrzędnych urzędów w 
podejmowaniu decyzji, ocenie, wspieraniu i wydawaniu pozwoleń 
przedsięwzięć i planów urbanistycznych oraz stanowi źródło infor-
macji na temat zamierzeń gminy dla → podmiotów reprezentujących 
interesy publiczne i inwestorów.

Satzung
Akt prawa miejscowego

Städtebauliche   
Entwicklungsmaßnahme
Urbanistyczne   
przedsięwzięcie rozwojowe

Städtebauliche   
Sanierungsmaßnahme
Urbanistyczne   
przedsięwzięcie rewitaliza-
cyjne

Städtebaulicher   
Rahmenplan
Ramowy plan   
urbanistyczny
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Pojęciem umowy urbanistycznej określane są różnego rodzaju 
umowy, które reguluje → Kodeks budowlany. Przedmiotem umo-
wy urbanistycznej może być: (1) przygotowanie i przeprowadzenie 
przedsięwzięć urbanistycznych przez inwestora prywatnego na jego 
koszt, (2) wsparcie i zabezpieczenie celów zawartych w planowaniu 
wytycznych budowlanych lub także (3) przejęcie przez inwestora 
kosztów lub innych wydatków, powstałych w wyniku przygotowań 
lub na skutek realizacji przedsięwzięcia urbanistycznego będącego 
przedmiotem umowy, jak np. przygotowanie gruntów.

Nakaz urbanistyczny jest przepisem gminnym, zobowiązującym wła-
ściciela gruntu do określonych przedsięwzięć budowlanych. Kodeks 
budowlany wymienia następujące rodzaje nakazów urbanistycznych: 
nakaz zachowania, budowy, remontu i modernizacji, plantacji, roz-
biórki obiektów i usunięcia nawierzchni utwardzonych. Zastosowanie 
tych instrumentów w celu realizacji → planu zabudowy, wymaga 
potwierdzenia konieczności przeprowadzenia przedsięwzięć z po-
wodów urbanistycznych. Wszystkie te środki należy w odpowiednim 
czasie uzgodnić z właścicielami, najemcami lub dzierżawcami, są oni 
jednak zobowiązani do przestrzegania wydanego nakazu.

Pojęciem planowania rozwoju miast określa się dobrowolne pla-
nowanie nieformalne gminy, określające cele dla całości procesów 
rozwoju gminy (np. → wzorce rozwoju miast) lub poszczególnych 
aspektów rozwoju. Planowanie przedstawia rozwój urbanistyczny 
uwzględniający wymogi społeczne, kulturalne i gospodarcze. Wy-
mogi te obejmują inwestycje gminy o znaczeniu przestrzennym i 
określają ich rangę oraz czas realizacji. Przy pomocy planowania 
rozwoju miast, plany specjalistyczne zostają ukierunkowane i do-
stosowane do danych celów. Ten obszerny zakres zadań odróżnia 
planowanie rozwoju miast od → planowania wytycznych budowla-
nych, ograniczonego do przygotowania i kierowania budowlanym 
i innym użytkowaniem gruntów w gminie.

Celem odnowy miast i obszarów wiejskich jest zachowanie, od-
nowa i rewitalizacja miast i gmin. Zadaniem odnowy jest rozwój i 
dopasowanie struktury osadniczej oraz budowlanej do zdrowych 
warunków życia i pracy mieszkańców oraz dostosowanie do zmie-
niających się wymogów społecznych, kulturalnych, gospodarczych 
i ekologicznych. Odnowa miast i obszarów wiejskich ma prowadzić 
do poprawy struktury gospodarczej i rolniczej, spełniać wymogi 
ochrony środowiska, poprawiać wizerunek otoczenia i krajobrazu 
oraz spełniać wymogi ochrony zabytków. Dla szczególnych zadań 
związanych z odnową obszarów wiejskich, niektóre kraje związ-
kowe ustanowiły specjalne przepisy (wytyczne dotyczące odnowy 
obszarów wiejskich), które odnoszą się do przygotowania, realizacji 
oraz wsparcia ich rozwoju i odnowy.

Städtebaulicher Vertrag
Umowa urbanistyczna

Städtebauliches Gebot
Nakaz urbanistyczny

Stadtentwicklungsplanung
Planowanie rozwoju miast

Stadterneuerung,  
Dorferneuerung
Odnowa miast, odnowa 
obszarów wiejskich
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Przebudowa miast oznacza dostosowanie istniejących miast do 
procesów kurczenia się, uwzględniając aspekty kształtowania 
przestrzeni, społeczne, komunalno- i finansowo-polityczne, infra-
strukturalne i obrotu nieruchomościami gruntowymi. Powodem 
tych zmian potrzeb i podaży we wszystkich dziedzinach życia, jest 
redukcja ilości mieszkańców w niemieckich miastach na skutek 
odpływu ludności, suburbanizacji i niżu demograficznego. Celem 
przebudowy miast jest zachowanie, wzmocnienie i dalszy rozwój 
funkcji miejskich i potencjałów w warunkach postępujących zmian.

Zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wybranych 
planów i programów, pod pojęciem „oceny środowiskowej” należy 
rozumieć opracowanie sprawozdania środowiskowego i przepro-
wadzenie konsultacji w celu przygotowania decyzji. Najważniejszy 
element oceny środowiskowej stanowi rozpoznanie, opis i ocena 
przyczyn znacznego oddziaływania inwestycji na środowisko na 
skutek realizacji → planu użytkowania terenu i → planu zabudowy. 
Przepisy obejmują oddziaływanie na np.: różnorodność biolo-
giczną, ludność, zdrowie mieszkańców, faunę, florę, glebę, wody, 
powietrze, wskaźniki klimatyczne, wartości rzeczowe, dziedzictwo 
kulturowe, krajobraz, a także wzajemne powiązania pomiędzy po-
szczególnymi aspektami.

Subsydiarność jest zasadą społeczno-polityczną, w której wyższa in-
stancja (np. federacja) może realizować tylko takie zadania, których 
nie są w stanie wykonać właściwe instancje niższego szczebla (np. 
kraje związkowe lub → gminy). Powyższa zasada, zapisana w umowie 
z Maastricht, dotyczy również podziału zadań w Unii Europejskiej.

Podmiotami reprezentującymi interesy publiczne są urzędy i instytu-
cje, którym ustawy lub inne przepisy przydzielają zadania publiczne. 
Należą do nich podmioty prawa prywatnego, poza instytucjami, 
reprezentującymi czysto prywatne interesy (np. związki zawodowe, 
związki gospodarcze etc.). Zgodnie z Kodeksem budowlanym, w 
ramach → sporządzania planów wytycznych budowlanych, należy 
umożliwić możliwie wczesny udział urzędów i innych podmiotów 
reprezentujących interesy publiczne. Partycypować powinny pod-
mioty reprezentujące interesy publiczne, na które wpływ może mieć 
planowanie, w zakresie ich obszaru zadań.

Stadtumbau
Przebudowa miast

Strategische    
Umweltprüfung
Strategiczna ocena oddzia-
ływania na środowisko

Subsidiarität
Subsydiarność

Träger öffentlicher Belange
Podmioty reprezentujące 
interesy publiczne
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Ocena oddziaływania na środowisko jest częścią składową proce-
dury administracyjnej, stanowiącą pomoc w podejmowaniu decyzji 
w sprawie wydania pozwolenia dla przedsięwzięć. Obejmuje ona 
rozpoznanie, opis i ocenę skutków oddziaływania danego przed-
sięwzięcia na gleby, wody, powietrze, klimat i krajobraz, włącznie 
z ich wzajemnym oddziaływaniem na wartości kulturowe i inne 
wartości rzeczowe. Ocenę należy przeprowadzić przy udziale opinii 
publicznej.

Pojęciem aktu administracyjnego określana jest każda decyzja, dys-
pozycja lub inna czynność władzy, którą podejmuje → administracja 
publiczna w celu regulacji prawa publicznego dla pojedynczych 
przypadków na danym terenie, a która powoduje bezpośredni 
skutek prawny (np. → pozwolenie na budowę, wyłączenie drogi z 
ruchu). 

Plan przedsięwzięcia i uzbrojenia terenu, zwany także → planem 
zabudowy dla konkretnego przedsięwzięcia, stanowi szczególną 
formę wiążącego → planowania wytycznych budowlanych. Poprzez 
plany zabudowy dla konkretnych przedsięwzięć, → gminy ustana-
wiają dopuszczalność przedsięwzięcia, jeżeli podmiot odpowie-
dzialny za dane przedsięwzięcie na podstawie planu uzgodnionego 
z gminą, zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia w określonym 
czasie i przejęcia całkowitych, bądź częściowych kosztów plano-
wania i uzbrojenia terenu. Plan taki powoduje przyśpieszenie → 
procedury sporządzania planu.

Umweltverträglichkeits-
prüfung
Ocena oddziaływania na 
środowisko

Verwaltungsakt
Akt administracyjny

Vorhaben- und   
Erschließungsplan
Plan przedsięwzięcia i 
uzbrojenia terenu
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9 Panel ekspertów w ramach opracowywania broszury

Panel ekspertów obejmował warsztaty i recenzje wersji roboczych tekstów broszury przeprowadzone z 
polskimi i niemieckimi specjalistami. Współpraca ta miała duże znaczenie w wyborze profilu i struktury 
tematycznej publikacji. Autorzy broszury składają w tym miejscu serdeczne podziękowania ekspertom 
za ich zaangażowanie.

Dr. Patrycja Bielawska-Roepke, Dialog urban, Drezna

Ulrike Groenewald, Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii, referat spraw 
zasadniczych i prawa, Poczdam

Detlef Herz, Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii, referat europejskiego 
rozwoju przestrzeni, Poczdam / Frankfurt nad Odrą

Prof. dr Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Centrum Badań 
Metropolitarnych, Poznań

Dr. Zdzisław Kamiński, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, prodziekan kierunku gospodarki 
przestrzennej, Poznań

Dr. Robert Knippschild, Politechnika Drezna, Instytut Geografii, kierownik zastępcy katedry porządku 
przestrzennego, Drezno

Waldemar Okon, Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, kierownik referatu, wcześniej 
urząd porządku przestrzennego i planowania kraju związkowego Pomorza Przedniego, współautor 
„polsko-niemiecki leksykon pojęć planistycznych” (2001), Greifswald

Arkadiusz Paszek, polski reprezentant spółki NH ProjektStadt, grupy Nassauische Heimstätte/Wohnstadt 
z główną siedzibą we Frankfurcie n. Menem, Poznań

Andreas Stefansky, siedziba Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego (ARL), kierownik 
referatu prawnych i koncepcyjnych podstaw rozwoju przestrzennego, Hanower

Michael Stoll, administracja senatu ds. rozwoju miast w Berlinie, referat kontaktów planistycznych z 
Europą Środkowo-Wschodnią, Berlin
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