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ArI.6730.570.2018.MW 
 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE 
ul. Żeromskiego 53 
26-600 Radom 

 
 

Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zgodnie z art. 133 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., 
poz. 2096) przesyła odwołanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 
00-400 Warszawa, od decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 488/2018 z dnia 
10.12.2018r., znak: ArI.6730.570.2018.MW, dot. ustalenia warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i 
zmianie sposobu użytkowania kompleksu budynków w ramach programu rewitalizacji 
dawnej Fabryki Broni „Łucznik” na budynek biurowo- usługowo- handlowy wraz z 
budową parkingów, podziemnych zbiorników przeciwpożarowych i na deszczówkę na 
działkach nr ewid. 27/5, 27/6, 27/8, 27/10, 27/15, 27/16, 27/17 (obręb 0080- 
Żakowice, ark. 100) w Radomiu. 

W niniejszej sprawie nie znaleziono podstaw do zastosowania art. 132 Kpa. 

W kontekście złożonego odwołania dot. ustalonego wskaźnika miejsc 
postojowych organ wyjaśnia, że stosownie do treści §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa 
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w 
decyzji o warunkach zabudowy /Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz.1589/, ustalenia 
dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zapisuje się w 
szczególności poprzez określenie sposobu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i 
cieplną, środki łączności, odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, a także 
określenie dostępu do drogi publicznej oraz wymaganej ilości miejsc parkingowych. 
Dlatego należy przyjąć, że kwestia ilości wymaganych miejsc postojowych nie może 
być pozostawiona do rozstrzygnięcia wyłącznie na kolejnym etapie procesu 
inwestycyjnego, tj. postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia na budowę i konieczne jest ustalenie ilości tych miejsc już w 
decyzji o warunkach zabudowy. 

PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA 
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Ponadto decyzja o warunkach zabudowy winna uwzględniać w swojej treści 
kwestie, w których do jej treści odsyłają przepisy techniczno-budowlane, w tym 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /j.t. 
Dz.U. z 2015r. poz.1422 z późn. zm./. O ile warunki techniczne projektowanego 
obiektu budowlanego będą badane na etapie wydawania pozwolenia na budowę, o 
tyle kwestie istotne z punktu widzenia planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, przy braku miejscowego planu, brane są pod uwagę właśnie przy 
wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

Faktem jest, że przepis art.54 pkt 2 lit. c ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie precyzuje sposobu określania ilości miejsc 
parkingowych dla nowych inwestycji i nie ma w obowiązującym systemie prawnym 
żadnego przepisu szczególnego, który nakazywałby wskazanie określonej liczby 
miejsc parkingowych w zależności od planowanego sposobu zagospodarowania 
terenu. Jednak należy wziąć pod uwagę §18 ust.1 w/w rozporządzenia, który nakazuje 
jedynie, by przy zagospodarowywaniu działki budowlanej urządzić, stosownie do jej 
przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe 
dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Zatem określa jedynie, 
że miejsca postojowe należy urządzić w związku z realizacją inwestycji. Z kolei §18 
ust.2 określa, że liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do 
wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Oznacza to, że określenie konkretnej liczby i sposób urządzenia miejsc postojowych 
następuje na etapie późniejszym - tworzenia projektu budowlanego (w postępowaniu 
o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę), z 
uwzględnieniem zapisów decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisów § 19-21 w/w 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, które to w sposób szczegółowy 
regulują odległości wydzielonych miejsc postojowych, oznakowania i usytuowania 
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz wielkość i sposób wykonania 
miejsc postojowych. 

W orzecznictwie sądów wykształcił się pogląd, że miejsca parkingowe inwestor 
powinien zapewnić na terenie, na którym inwestycja ma być realizowana i mają one 
mieć charakter trwały. Wykładnia systemowa przepisu §18 rozporządzenia, 
szczególnie zwrotu „zagospodarowując działkę budowlaną” prowadzi do 
jednoznacznego wniosku, że w przepisie tym mowa o działce budowlanej, na której 
ma być realizowana inwestycja. Trudno bowiem przypuszczać aby przepisy 
rozporządzenia miały dotyczyć terenu innego niż teren inwestycji. 
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