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było się w nieco innych datach, 
do obliczenia terminu 14 dni 
przyjmuje się datę ogłoszenia 
dokonanego najpóźniej (zob. 
wyroki: Naczelnego Sadu Admi-
nistracyjnego z 5 kwietnia 
2011 roku, sygn. akt: II OSK 
235/11; Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy 
z 14 maja 2014 roku, sygn. akt: 
II SA/Bd 78/14; Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Rze-
szowie z 16 grudnia 2014 roku, 
sygn. akt: II SA/Rz 472/14).

PRZYKŁAD:
Obwieszczenie o wydaniu 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia zostało 
umieszczone na stronie 
internetowej urzędu w dniu 
28 lutego 2017 roku oraz na 
tablicy ogłoszeń w dniu 
1 marca 2017 roku, z uwagi 
na to, iż liczba stron tego 
postępowania przekracza 
20 osób. Doręczenie 
wspomnianego rozstrzygnięcia 
stronom należy uznać za 
skuteczne z upływem 14 dni od 
dnia zawiadomienia w tym trybie, 
przy czym przyjmuje się 
późniejszą z podanych powyżej 
dat, tj. 1 marca 2015 roku 
(czternasty dzień przypada zatem 
na 15 marca 2017 roku).
Strona niezadowolona z tego 
rozstrzygnięcia może wnieść 
odwołanie w terminie do 29 marca 
2017 roku (włącznie).

Dokumentowanie 
zawiadomień

Organ prowadzący postępo-
wanie powinien skrupulatnie 
dokumentować w aktach 
sprawy fakt dokonanych za-
wiadomień w trybie art. 49 

k.p.a., z podaniem daty kiedy 
obwieszczenie było dokonane 
i do kiedy oraz danych osoby 
odpowiedzialnej, co pozwoli 
ocenić, czy obowiązek ten zo-
stał zrealizowany prawidłowo, 
a w konsekwencji – czy nie 
zostały uszczuplone upraw-
nienia stron postępowania. 
Umożliwi to nie tylko skontro-
lowanie jego prawidłowości, 
ale jednocześnie będzie służy-
ło potwierdzeniu, że organ 
w tym zakresie zapewnił stro-
nom czynny udział w toczą-
cym się postępowaniu.

Informacja nie zastąpi 
powiadomienia 

Dokonywanie doręczeń 
w opisanym trybie jest wielo-
krotnie mylone z obowiązkami 
informacyjnymi względem 
społeczeństwa. Należy jednak 
pamiętać, iż wymóg zapewnie-
nia udziału stronom i kierowa-
nia do nich zawiadomień 
w sprawie nie jest tożsame 
z podaniem informacji do 
publicznej wiadomości społe-
czeństwu (zob.: wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego 
z 15 stycznia 2016 roku, sygn. 
akt: II OSK 1191/14). Nie moż-
na jednak wykluczyć, że poin-
formowanie stron będzie źró-
dłem wiedzy o postępowaniu 
dla innych (poza stronami) 
podmiotów, w tym także – 
społeczeństwa (tak: Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku 
z 6 maja 2014 roku, sygn. akt: 
II OSK 2615/12).  

Magdalena 
Życzkowska-Jóźwiak
radca prawny
Greenberg Traurig Grzesiak sp. K.

Pojęcie „dostępu do drogi pu-
blicznej” w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(dalej u.p.z.p.) doczekało się dość 
licznego i niestety niejednolitego 
orzecznictwa sądów administracyj-
nych. Według przepisów u.p.z.p. „do-
stęp do drogi publicznej” oznacza bezpo-
średni dostęp do tej drogi albo dostęp do 
niej przez drogę wewnętrzną lub przez 
ustanowienie odpowiedniej służebno-
ści drogowej. 

Pomieszanie pojęć

Ustawa wyróżnia zatem 
dwa „rodzaje” dostępu do 
drogi publicznej tj. dostęp 
bezpośredni, gdy działka 
leży bezpośrednio przy 
drodze publicznej oraz 
dostęp pośredni, gdy po-
między działką budowlaną a drogą publiczną znajduje się 
jeszcze jakaś inna nieruchomość. W tym ostatnim przypadku 
dostęp odbywa się przez drogę wewnętrzną lub przez ustano-
wienie odpowiedniej służebności. 

W powyższej definicji „dostępu do drogi publicznej” pomie-
szane zostały pojęcia z zakresu prawa administracyjnego i 
prawa cywilnego i stąd zapewne problemy praktyczne i roz-
bieżności interpretacyjne. „Droga wewnętrzna” jest pojęciem 
z zakresu prawa administracyjnego, gdy tymczasem „służeb-
ność” jest ograniczonym prawem rzeczowym regulowanym 
prawem cywilnym. 

Odniesienie do dostępu do drogi publicznej „przez drogę 
wewnętrzną” ma na celu wskazanie, w jaki sposób w sensie 
technicznym ten pośredni dostęp może się odbywać. Chodzi o 
sytuację, w której działka budowlana przylega do działki, która 
w ewidencji gruntów wpisana jest jako droga albo co najmniej 
jest w ten sposób wykorzystywana. Z kolei o „dostępie do 
drogi publicznej przez odpowiednią służebność” mówimy, gdy 
działka budowlana przylega do innej działki budowlanej, wy-
korzystywanej na cele inne niż komunikacyjne (np. cele miesz-
kaniowe), a która graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. 

Status właścicielski

Drogą wewnętrzną jest droga przeznaczona do ruchu pojaz-
dów, nie będąca drogą publiczną. Drogą publiczną w rozumie-
niu ustawy o drogach publicznych (dalej u.d.p.) jest droga, 
która zostanie zaliczona na podstawie uchwały właściwego 
organu do jednej z kategorii dróg publicznych, przewidzianych 
w tej ustawie, tj. dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 
lub krajowych. W przypadku dróg gminnych, uchwałę, o tym, 
iż dana droga będzie miała status drogi publicznej podejmuje 
rada gminy. 

Warto zwrócić uwagę, co mam wrażenie często pomijane jest 
w orzecznictwie sądów administracyjnych, iż drogi wewnętrz-
ne mogą mieć różny status właścicielski. Nieruchomość, na 
której znajduje się droga wewnętrzna może być zarówno wła-
snością publiczną, jak i prywatną, gdy tymczasem droga pu-
bliczna nie może być własnością prywatną. 

Jedynie do drogi publicznej odnosi się zasada powszechnej 
dostępności. Użytkownik drogi publicznej nie musi posiadać 
dodatkowego tytułu prawnego, aby po takiej drodze się poru-
szać, a jego prawo do korzystania z drogi publicznej wynika 
bezpośrednio z ustawy. Droga wewnętrzna tym właśnie różni 
się od publicznej, iż nie jest powszechnie dostępna, ponieważ 
żaden przepis prawa nie daje jej przymiotu powszechnie do-
stępnej. Wobec tego właściciel nieruchomości, na której znaj-
duje się droga wewnętrzna może ją ogrodzić, może również 
żądać zaprzestania naruszania jego prawa własności przez 
osoby nieposiadające żadnego tytułu prawnego do korzystania 
z tej drogi (np. prawa najmu, użyczenia, użytkowania czy słu-
żebności). 

Tymczasem zupełnie inne wnioski zdają się wynikać z nie-
których orzeczeń sądów administracyjnych. Dla przykładu z 
wyroku NSA z 8 października 2008 r. (II OSK 1163/07, Lex nr 
529365), wynika, że „dostęp do drogi publicznej za pośrednic-
twem drogi wewnętrznej jest sam w sobie wystarczający. Pod-

miot posiadający dostęp do drogi wewnętrznej nie musi 
posiadać dodatkowego tytułu prawnego uprawniającego 

go do korzystania z tej drogi. Za wystarczające do przy-
jęcia, iż działka ma dostęp do drogi publicznej uznać 
należy sam fakt położenia nieruchomości przy drodze 
wewnętrznej.” Podobnie WSA w Warszawie w wyroku 
z 26 lipca 2007 r. (IV SA/Wa 816/07), uznał, iż: „za 
wystarczający tytuł do korzystania z drogi wewnętrz-
nej w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej 

uznać należy sam fakt położenia nieruchomości przy 
tego typu drodze”. Opierając się na powyższym orzecz-

nictwie można dojść do kuriozalnego wniosku, że poło-
żenie działki inwestycyjnej przy prywatnej drodze we-

wnętrznej sąsiada uprawnia inwestora do korzystania z tej 
drogi w celu skomunikowania jego działki z oddaloną 
drogą publiczną.  

Pomiędzy interesem inwestora a 
właściciela 

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
iż organy wydające decyzje o wa-
runkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz niektóre 
sądy przechodzą do porządku 
dziennego nad kwestią ochrony 
prawa własności właściciela 
działki, na której znajduje się 
droga wewnętrzna. Zwrócił na to 
uwagę NSA, który w wyroku z 17 

lutego 2009 r. (II OSK 184/08) orzekł, iż jeżeli dostęp do drogi 
publicznej miałby odbywać się przez drogę wewnętrzną, to 
uzgodnienie sposobu dojazdu musi nastąpić z jej zarządcą. 
Wymagane uzgodnienie może nastąpić w formie umowy czy 
też oświadczenia zarządcy odnośnie możliwości korzystania z 
drogi wewnętrznej, jeżeli brak jest orzeczonej prawomocnie 
przez sąd powszechny odpowiedniej służebności drogowej w 
postaci drogi koniecznej. 

Niestety, sąd ten nie przedstawił argumentów na potwierdze-
nie tej interpretacji. Skonkludował natomiast, że sąd pierwszej 
instancji stwierdzając, iż inwestor posiada dostęp do drogi 
publicznej przez samo usytuowanie działki budowlanej w są-
siedztwie drogi wewnętrznej, naruszył konstytucyjnie chronio-
ne prawo własności osoby, do której należała ta droga. Podob-
nie wypowiedział się WSA w Krakowie w wyroku z 26 marca 
2013 roku (II SA/Kr 129/13), stwierdzając, iż dostępu terenu 
inwestycji do drogi publicznej na potrzeby ustalenia warunków 
zabudowy terenu nie można utożsamiać z dostępem faktycz-
nym, a dostęp ten musi być zagwarantowany prawnie. W 
sprawie tej spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem 
działki, na której faktycznie istniała droga sprzeciwiała się ko-
rzystaniu przez wnioskodawcę z przedmiotowej działki w celu 
zapewnienia komunikacji z drogą publiczną. 

Również w wyroku WSA w Gdańsku z 3 lutego 2016 roku (II 
SA/Gd 647/15) sąd wskazał, iż prawo korzystania z drogi we-
wnętrznej podlega co do zasady regulacji prawa cywilnego, a 
droga wewnętrzna nie ma charakteru publicznego: „Przy ocenie 
tej kwestii uwzględnić należy ochronę prawa własności właści-
cieli nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną i użytkow-
ników wieczystych tej nieruchomości oraz konieczność zapew-
nienia takiego prawa dojazdu do planowanej inwestycji, który 
będzie prawem o charakterze trwałym i nie ustanie wskutek 
wypowiedzenia stosunku prawnego przez właściciela drogi 
wewnętrznej. Taki warunek spełnia niewątpliwie wskazany w 
k.c. dostęp przez ustanowienie odpowiedniej służebności 
drogowej.”  

W kontekście ochrony prawa własności warto zwrócić uwagę 
na wyrok NSA z 10 sierpnia 2011 r. (sygn. II OSK 1121/11) zgod-
nie z którym „przeznaczenie w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego określonego terenu pod drogę we-
wnętrzną nie oznacza, że właściciel tego terenu ma obowiązek 
tę drogę zrealizować oraz udostępnić osobom trzecim.” Prze-
znaczenie danej działki w planie pod drogę wewnętrzną 
oznacza tylko tyle, iż może być ona zagospodarowana wyłącz-
nie jako droga wewnętrzna, na cele komunikacyjne. Nie rodzi 
to jednak dla działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
takiej działki żadnego tytułu prawnego do korzystania z niej, 
ani tym bardziej roszczenia w stosunku do właściciela o wybu-
dowanie drogi, zaś osoba trzecia chcąca korzystać z tej działki 
musi uzyskać służebność przejazdu. 

Dostęp do drogi publicznej 
przez drogę wewnętrzną
NIERUCHOMOŚCI| Jednym z warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
jest posiadanie przez działkę budowlaną dostępu do drogi publicznej. Niektóre 
sądy uznają, że wystarczający jest sam w sobie dostęp przez drogę wewnętrzną. 
Inne, że konieczne jest ustanowienie służebności.

uwarunkowaniach

PISALIŚMY O TYM:
Karę pieniężną – od 500 do 
miliona złotych – nakłada decyzją 
administracyjną wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska 
„Wysokie kary finansowe za naruszenie 
obowiązków środowiskowych”
7 marca 2017 r.
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podstawa 
prawna:

Ustawa z 3 października 
2008 roku 
o udostępnianiu 
informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa 
w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko

(tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

podstawa 
prawna:

ustawa z 14 czerwca 
1960 roku 
Kodeks postępowania 
administracyjnego

(tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

>KOMENTARZ

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana 
jest ocena oddziaływania na środowisko, inwestor zobowiązany 
jest do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. Raport ten powinien spełniać wymagania 
określone w art. 66 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Jednym z takich wymogów jest 
zawarcie w raporcie opisu wariantów przedsięwzięcia, w tym 
wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego 
wariantu alternatywnego, oraz racjonalnego wariantu 
najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru. Oznacza to, że, co do zasady, raport powinien zawierać 
opis co najmniej trzech wariantów. Jednak w niektórych 
przypadkach wariantów tych może być mniej, np. w sytuacji, 
gdy wariant zaproponowany przez inwestora (wnioskodawcę) 
będzie również wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. 
Wówczas występować będą tylko dwa warianty. W żadnym 
jednak wypadku jako „racjonalny wariant alternatywny” nie 
może być rozpatrywany wariant polegający na zaniechaniu 
realizacji przedsięwzięcia (tzw. wariant „zerowy”). Jak się 
wskazuje w orzecznictwie sądów administracyjnych, zamiarem 
ustawodawcy było stworzenie organowi wydającemu decyzję 
środowiskową warunków dla szerszego wyboru niż tylko wybór 
pomiędzy realizowaniem przedsięwzięcia a jego zaniechaniem. 
Chodziło o wybór pomiędzy wariantami oddziałującymi w różny 
sposób na środowisko. Wariant polegający nie zaniechaniu 
realizacji inwestycji nie spełnia tego wymogu.  

Tomasz
Duchniak
radca prawny, Kancelaria 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak M
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podstawa 
prawna:

ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

podstawa 
prawna:

ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1440 ze zm.)
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