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Wybrane refleksje
nad istotą strefy specjalnej
w prawie administracyjnym, jej rodzajami
i implikacjami w sferze skutków prawnych
Stosunkowo duży dorobek teoretyczny w dziedzinie szeroko rozumianych
nauk administracyjnych tylko w skromnym zakresie obejmuje teorię stref specjalnych. Jak dobitnie podkreśla Z. Leoński, problematyką stref specjalnych doktryna prawa administracyjnego zajmowała się marginesowo. Niekiedy pojawiają
się wzmianki w podręcznikach, niekiedy opracowania typu monograficznego dotyczące poszczególnych stref specjalnych1.
W okresie międzywojennym znana była polskiemu prawu administracyjnemu
teoria obszarów specjalnych. Odnosiła się ona do rezerwatów czy okręgów ochrony uzdrowiskowej2. Instytucja rezerwatu przyrody jako obszaru specjalnego została przyjęta w powojennej ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 25, poz. 180), zgodnie z którą na obszarze rezerwatu mogła podlegać
ochronie całość przyrody, niektóre jej składniki czy estetyczne cechy krajobrazu.
Zdaniem W. Dawidowicza rezerwat z prawnego punktu widzenia był sumą pewnych ograniczeń obowiązujących na danym obszarze3.
Pierwsze powojenne opracowanie koncepcji obszaru specjalnego dotyczy
rozważań nad istotą i charakterem obszaru górniczego. A. Wasilewski przedstawił
w oparciu o status prawny obszarów górniczych jednolitą konstrukcję administracyjno-prawną, stwierdzając, iż obszar specjalny to przestrzeń, w granicach której
mają być realizowane wymagające takiego wyodrębnienia zadania i cele państwa4.
1

Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 143.
T. Kurowska, Obszar specjalny jako prawny instrument gospodarowania przestrzenią, Katowice 1981 (maszynopis), s. 17 i n. oraz cyt. tam literatura, m.in. J.G. Gawlikowski, Prawo ochrony
przyrody, Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1927, nr 10. Autor prowadził rozważania na tle obowiązującej ustawy z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody – Dz.U. Nr 31, poz. 274.
3 W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 193.
4 A. Wasilewski, Obszar górniczy. Zagadnienia prawne, Warszawa 1969, s. 110.
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A. Wasilewski podkreślał, iż obszaru specjalnego jako konstrukcji prawnej
nie można utożsamiać z koncepcją rzeczy publicznej wykształconą w niemieckiej
czy austriackiej nauce prawa administracyjnego (öffentliche sachen) ani analogiczną koncepcją nauki francuskiej (domaine public), obszar specjalny odnosi się bowiem do wycinka przestrzeni, a rzeczy publiczne to np. woda, prąd elektryczny
i in. Obszar specjalny jako kategoria administracyjno-prawna znajduje się poza
obrotem cywilnoprawnym, natomiast rzeczy publiczne mogą być przedmiotem
ograniczonych praw rzeczowych, jak również różnego rodzaju umów cywilnych.
Obszar specjalny nie wyłącza istnienia prawa własności różnych podmiotów,
w tym osób fizycznych, rzeczy publiczne zaś, mogą stanowić najwyżej własność
państwa lub związków publiczno-prawnych5.
Utworzenie obszaru specjalnego, które dokonuje się na podstawie ustaw lub
aktów niższego rzędu, implikuje szczególny reżim prawny dla poszczególnych obszarów specjalnych. Reżim ten ma umożliwić i ułatwić realizację priorytetowych
zadań i celów państwa.
W konkluzji A. Wasilewski konstatuje, iż do skutków prawnych utworzenia
obszaru specjalnego należy: ograniczenie prawa własności i innych praw rzeczowych, ciężary publiczne (administracyjne) i różnego rodzaju postanowienia policyjno-administracyjne w ścisłym znaczeniu (ale nie chodzi tu o prawo policyjne
w klasycznym rozumieniu przepisów mających zapewnić bezpieczeństwo, spokój
i porządek publiczny6).
Przedstawiona przez A. Wasilewskiego konstrukcja prawna obszaru specjalnego jako zbiorcza kategoria prawna stworzyła nowy etap w powojennej
doktrynie prawa administracyjnego, który bazował na poglądach międzywojennych.
Z tym większym naciskiem należy podkreślić znaczenie prowadzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. badań naukowych, które uwypukliły twórczą dyskusję nad istotą stref specjalnych, ich kategoriami i rodzajami
oraz skutkami prawnymi obowiązującego reżimu specjalnego. Na szczególną uwagę zasługują publikacje naukowe: L. Jastrzębskiego7, M. Kuleszy8,T. Kurowskiej9,
5

Ibidem, s. 109.
Ibidem, s. 114.
7 L. Jastrzębski, Ochrona środowiska w prawie administracyjnym, Studia Juridica, t. II, Warszawa 1974; idem, Ochrona przyrody i środowiska w Polsce. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 1976; idem, Prawo a ochrona środowiska naturalnego w Polsce, [w:] Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych (poświęcony pamięci prof. J. Starościanka), red. Z. Rybicki,
M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976,
s. 193–207; L. Jastrzębski, Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980.
8 M. Kulesza, Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony i kształtowania środowiska
naturalnego, Studia Juridica, t. II, 1974, s. 62 i n.; M. Kulesza, Z. Rudnicki, Administracyjno-prawne
gwarancje realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, PiP 1976, nr 5, s. 84 i n.
9 T. Kurowska, Obszar specjalny jako postać ingerencji administracji w sferę uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej, Studia Iuridica Silesiana, Katowice 1979, Nr 6, s. 51 i n.; eadem,
6
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K. Podgórskiego10, J. Filipka11, J. Stelmasiaka12, J. Bocia13 (w prezentacji stanowisk
przyjęto kryterium chronologiczne). Warto również odnotować prace R. Mikosza
i W. Pańko14, A. Agopszowicza15 czy A. Lipińskiego16.
L. Jastrzębski w swoich rozważaniach dotyczących tzw. specjalnych obszarów
ochrony przyrody wskazuje na pewne instrumenty prawne wyodrębniające obszary specjalne, proponując trzy kategorie obszarów specjalnych: specjalne obszary ochronne, strefy ochronne, strefy zagrożenia lasów. Do specjalnych obszarów
ochronnych zalicza się obszary, które mogą być tworzone ze względu na interes
publiczny, wyrażający się w zaspokojeniu potrzeb estetycznych, naukowych, zdrowotnych i społecznych oraz ochrony krajobrazu (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary uzdrowisk, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
leśne pasy ochronne czy ochronne obszary leśne wokół miast i ośrodków przemysłowych). Drugą kategorię stanowiły strefy ochronne, tworzone ze względów
sanitarnych, funkcjonalnych lub ze względów bezpieczeństwa wokół obiektów
wywierających szkodliwy wpływ, niebezpiecznych lub szkodliwych dla otoczenia albo wymagających ochrony przed ujemnymi wpływami otoczenia, np. strefy
ochronne źródeł i ujęć wody, strefy ochronne dla ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, obszary górnicze czy filary ochronne. W przypadku stref ochronnych ochrona może mieć charakter podmiotowy względnie przedmiotowy. L. Jastrzębski dostrzegał istnienie pewnych różnic pomiędzy specjalnymi obszarami
ochronnymi czy strefami ochronnymi a strefami zagrożenia lasów. Różnice te doKoncepcja obszaru specjalnego a ochrona środowiska naturalnego, [w:] Zagadnienia prawne ochrony
środowiska, red. K. Podgórski, Katowice 1981, s. 129 i n.; eadem, Obszar specjalny jako prawny...
10 K. Podgórski, Ochrona wód przed zanieczyszczeniem w świetle prawa administracyjnego,
Warszawa 1974; idem, Obszary ochrony specjalnej i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:]
Wybrane zagadnienia biologiczno-prawne i kształtowanie środowiska, Katowice 1975; idem, Ochrona środowiska w sąsiednich krajach socjalistycznych. Zagadnienia administracyjno-prawne, Katowice
1977; idem, Wymogi ochrony środowiska w organizacji i procedurze planowania przestrzennego, [w:]
Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice 1984.
11 J. Filipek, Administracja państwowa w obliczu współczesnych zadań ochrony środowiska naturalnego, Krakowskie Studia Prawnicze, r. X, Kraków 1977; idem, Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Kraków 1982.
12 J. Stelmasiak, Instytucje strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska na tle planowania przestrzennego, [w:] Ochrona środowiska w planowaniu, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1984; idem, Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1986.
13 J. Boć, Interes jednostki w prawie ochrony środowiska, Krakowskie Studia Prawnicze 1983,
t. XVI; idem, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 102–106.
14 R. Mikosz, W. Pańko, Funkcja programu ochrony terenów górniczych w zakresie planowania
przestrzennego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1978, z. 10.
15 A. Agopszowicz, Zarys systemu prawnego górnictwa, Warszawa 1974; Problemy prawne górnictwa, red. A. Agopszowicz, Katowice 1979.
16 A. Lipiński, Z problematyki prawnej ochrony terenów górniczych, [w:] Problemy prawne górnictwa, red. A. Agopszowicz, t. 3, Katowice 1979.
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tyczyły podstaw prawnych ich tworzenia, znoszenia, zakresu ochrony i wielkości
tworzonego obszaru. W przypadku wyodrębnienia specjalnego obszaru ochronnego normy reżimu specjalnego wprowadzały daleko idące ograniczenia w zakresie wykonywania prawa własności17.
Podobnie M. Kulesza podał w wątpliwość konstrukcję obszaru specjalnego
jako zbiorczej kategorii prawnej. Ze względu na kryterium formalno-prawne wyróżniał obszary specjalne i inne konstrukcje prawne o charakterze przestrzennym
w strukturze zarządzania. W odniesieniu do norm planowania przestrzennego
Kulesza wyróżniał obszary specjalne, przy których utworzeniu nie występuje obowiązek współudziału organów planowania przestrzennego; obszary specjalne, przy
których ustanowieniu istnieje konieczność uzgodnienia z organami planowania
przestrzennego, i obszary specjalne, przy których wyznaczeniu organy planowania
przestrzennego mają głos decydujący18.
Jak stwierdziła T. Kurowska, proponowany przez M. Kuleszę podział nie wnosił
istotnych zmian w pojmowaniu konstrukcji obszaru specjalnego, bowiem nie ustalał wzajemnych zależności pomiędzy obszarem specjalnym a innymi instytucjami,
które mieściły się w zakresie przedmiotowym zagadnień przestrzennych. Kurowska nie zgadzała się również z poglądami A. Wasilewskiego w kwestii przyjęcia
zbiorczej konstrukcji prawnej dla obszarów specjalnych, o ile bowiem koncepcja
obszaru specjalnego mogła mieć zastosowanie dla ochrony zasobów przyrody,
a taką możliwość przedstawił L. Jastrzębski, o tyle objęcie zakresem przedmiotowym ogólnej koncepcji obszaru specjalnego wszystkich znanych ustawodawstwu
instrumentów prawnych wyodrębniających określone obszary z uwagi na zróżnicowane kryterium wyodrębnienia budziło poważne zastrzeżenia. Zdaniem
Kurowskiej przyjęto tradycyjny punkt widzenia w przedmiocie wpływu reżimu
specjalnego na prawo własności gruntowej, nie uwzględniając przy tym charakteru więzi pomiędzy wypracowaną koncepcją a znanymi prawu administracyjnemu instytucjami odnoszącymi się do gospodarowania przestrzenią. Konkludując,
podkreślała, iż wyniki analizy pozwoliły A. Wasilewskiemu na nieuzasadnione
uogólnienia wskazując m.in., że istotne w pojęciu obszarów specjalnych są przede
wszystkim dwa aspekty: problem treści tzw. reżimu specjalnego, tj. podmiotów
wyposażonych w szczególne upoważnienie do działania, i problem skutków prawnych norm reżimu specjalnego w sferze prawa administracyjnego czy cywilnego.
Zdaniem Kurowskiej obszar specjalny jest w stanie spełnić swe funkcje ochronne
w przedmiocie ochrony środowiska, jeśli ta ochrona ma charakter zachowawczy
i zapobiegawczy19.
T. Kurowska, przyjmując kryterium stopnia ingerencji organu państwowego
w sferę gospodarki rolnej na obszarze specjalnym, wyodrębniła: obszary specjal17
18
19
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ne, wyłączające określone uprawnienia użytkownika (właściciela) nieruchomości
gruntowej; obszary specjalne ścieśniające uprawnienia właściciela (użytkownika)
nieruchomości gruntowej; obszary specjalne ściśle precyzujące sposób wykonania
uprawnień właściciela (użytkownika) nieruchomości gruntowej.
Wyraźne pogłębienie badań nad koncepcją obszaru specjalnego czy stref
specjalnych w nauce prawa administracyjnego miało miejsce w drugiej połowie
lat osiemdziesiątych XX w.: publikacje J. Stelmasiaka, K. Nowackiego, J. Bocia
czy J. Filipka były impulsem do dalszych badań naukowych.
J. Stelmasiak w pracy Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska20 dokonał rozróżnienia instytucji stref ochronnych (jako pojęcia
pochodnego od obszarów ochronnych) i pojęcia obszaru specjalnego, które ma
charakter doktrynalny, a które oznacza teren obowiązywania specyficznego reżimu prawnego wyłączającego lub co najmniej ograniczającego dotychczasowy
porządek prawny, co jest niezbędne dla wykonania zadań państwa, dla których
obszar tego rodzaju został utworzony. Ten ostatni termin jest najszerszym pojęciem i obejmuje swym zakresem zarówno obszary ochronne, jak i strefy ochronne
ustanawiane dla ochrony środowiska.
Problematyka administracyjno-prawnych instrumentów ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec i Austrii (studium prawno-porównawcze) stanowi temat pracy K. Nowackiego. Ukazuje ona złożoność instrumentów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz ich powiązań i zależności.
W nauce niemieckiej pojęcie obszaru specjalnego nie występuje, natomiast regulacje prawne posługują się pojęciem ochrony obszarowej. W ramach obszarów
ochronnych administracja stosuje szczególne środki ingerencji o charakterze
władczym w postaci: nakazów, zakazów wprowadzonych w drodze rozporządzeń
policyjnych lub aktów administracyjnych, które są związane z przeprowadzeniem
prac ochronnych21.
Instytucja stref ochronnych przeszła zarówno w doktrynie, jak i w prawodawstwie pewną ewolucję od instytucji obszaru ochronnego w ustawodawstwie międzywojennym (rezerwat przyrody czy okręgi ochrony uzdrowiskowej) poprzez
formę lasu ochronnego, parku narodowego czy pomników przyrody, aż po środek
20

J. Stelmasiak, op. cit., s. 64, a także: idem, Instytucja strefy ochronnej..., s. 88–89.
K. Nowacki, op. cit., s. 16, 174 i n. oraz cyt. tam obszerna literatura. Podobnie jest w nauce
francuskiej, gdzie występuje pojęcie obszarów specjalnych (ochronnych) związanych z kształtowaniem zjawiska urbanizmu i zagospodarowania przestrzennego. W ramach obszarów specjalnych
administracja stosuje szczególne środki ingerencji, w tym obowiązek świadczeń administracyjnych (servitudes administratives), tzw. służebności administracyjne. W zakresie ochrony przyrody
służebności administracyjne należy wyraźnie oddzielić od służebności cywilnych. Zob. J.M. Auby,
Servitudes administratives. Teorie generale. Iris closser administratif 1961 r., s. 390; C. Henriot,
P. Rossillion, Les servitudes de droit prive et de droit public 1969 r., s. 191 i n.; Gmina w wybranych
państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1995, s. 158 i n., oraz cyt. tam literatura;
T. Kurowska, op. cit., s. 56.
21
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planistyczny kształtujący środowisko z pojęciem stref ochronnych22 – w następstwie wzrostu roli planowania przestrzennego.
Zawężenie pojęcia stref specjalnych w przeszłości do stref ochronnych lub
obszarów ochronnych w ochronie środowiska prowadziło do ujmowania tego zagadnienia w sposób ograniczony. Zmiana postrzegania tego problemu w nauce
prawa administracyjnego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. spowodowała wyprowadzenie tego pojęcia z wąskiego przedmiotowego porządku prawnego, nie ograniczając się tylko do instytucji ochrony środowiska. Strefa specjalna
jako pojęcie wypracowane przez doktrynę prawa administracyjnego jest szerszą
kategorią pojęciową od terminu obszaru ochronnego czy stref ochronnych. Jest raczej „sumą stref ”, gdzie obowiązuje szczególny reżim prawny ograniczający prawa
i wolności obywateli. Jest to część porządku prawnego ukształtowanego odmiennie lub porządek prawny poszerzony o regulacje specjalne.
J. Boć trafnie zauważył, iż wspólną cechą reżimów specjalnych jest idea prymatu ich norm nad normami prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego. Prawna istota obszarów specjalnych polega na powiązaniu wyodrębnionej
konkretnie części terytorium ze swoistą regulacją prawną dotyczącą zachowania
się w obrębie tego terytorium. Wyraża się to w zastąpieniu części porządku prawnego powszechnego regulacją sformułowaną specjalnie na potrzeby obszaru, bądź
w poszerzeniu porządku powszechnego o pewne regulacje specjalne, bądź wreszcie w jednym i drugim jednocześnie. Utworzenie obszaru specjalnego niezależnie
od jego ogólnych statycznych czy dynamicznych funkcji motywowane jest osłabieniem lub likwidacją wszelkiej działalności przeciwstawiającej się określonemu
priorytetowemu celowi, dla którego realizacji obszar został utworzony. W sferze
prawnej znajduje to implikację w skutkach prawnych kreacji obszaru, w szczególności w skutkach administracyjno-prawnych (system nakazów i zakazów)
lub skutkach cywilnoprawnych, gdy chodzi o ograniczenie prawa własności lub
innego prawa rzeczowego, ograniczenie obrotu prawnego czy też bezpośrednie
skutki cywilnoprawne wynikające z reżimu obszaru. Dodatkową regulacją jest regulacja karna związana z utworzeniem obszaru (katalog wykroczeń i występków).
J. Boć podnosi kwestię spiętrzenia reżimów specjalnych i stwierdza, iż spiętrzenie
reżimu specjalnego z reżimem powszechnym jest oczywiste. Właśnie reżim powszechny wyznacza dopuszczalne granice i treść reżimu specjalnego23.
Poglądy J. Bocia korespondują z wcześniej głoszonymi poglądami A.Wasilewskiego, M. Kuleszy czy K. Podgórskiego.
22

L. Jastrzębski, Prawne zagadnienia ochrony..., s. 13 i n.; zob. też J. Stelmasiak, Strefy ochronne
jako instytucja..., s. 64 i n.
23 J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1995, s. 102–106,
J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, wyd. II, Wrocław 2000, s. 251, 283–288;
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000, s. 473.
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Nieco odmienny pogląd wyrażał wówczas J. Filipek, który podkreślał, iż do
wyodrębnienia z całości państwa pewnych terenów jako obszarów specjalnych
potrzebne jest ustanowienie dla nich w pewnym zakresie specyficznych zasad
obowiązywania prawa różniących się od zasad charakterystycznych dla administracyjnego prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności obowiązujące
prawo prowadzi do wyodrębnienia odpowiednich obszarów, jeśli dostatecznie wyraźnie ustanawia dla nich właśnie odbiegający od całości prawa administracyjnego układ dalej idącej zależności administracyjno-prawnej. Układ zależności administracyjno-prawnej jest zróżnicowany, np. szersze rozmiary ma wobec osób
korzystających z drogi publicznej, a w ograniczonym stopniu normy obowiązującego prawa ustanawiają zasięg szczególnego władztwa administracyjnego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na takie cele publiczne, jak zieleńce, parki narodowe czy strefy przygraniczne24. Zwrócić wypada w tym miejscu uwagę, iż
koncepcja J. Filipka bardziej powołuje się na cechy sytuacji adresata niż na cechy
wydzielonej części reżimu prawnego25.
Z. Leoński, odpowiadając na pytanie o istotę strefy specjalnej, posiłkuje się
wypracowanymi wcześniej przez doktrynę prawa administracyjnego ustaleniami w zakresie terminologii, w szczególności przez A. Wasilewskiego, i wskazuje
na swoisty reżim publiczno-prawny związany z wyodrębnieniem dla różnych celów obszarów państwa. Ten reżim implikuje ograniczenia publiczno-prawne w postaci ciężarów publicznych czy postanowień policyjnych. Niekiedy jednak strefę
specjalną tworzy się dla wprowadzenia pewnych przywilejów np. specjalne strefy
ekonomiczne. Na uwagę zdaniem Leońskiego zasługują rozwiązania w nowych
regulacjach prawnych, które wprowadziły pojęcie swoistych stref specjalnych,
np. specjalne strefy bezpieczeństwa uregulowane w art. 58 ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, tekst
jedn.) czy obszary ważne dla obronności i interesu gospodarczego państwa i bezpieczeństwa publicznego uregulowane w art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, tekst jedn.). Autor dokonał podziału stref specjalnych m.in. ze względu na sposób wyodrębnienia i wyróżnił: strefy tworzone na mocy ustawy, na mocy aktu wykonawczego,
na mocy aktu indywidualnego. Z kolei z punktu widzenia kryterium przedmiotu
regulacji: strefy związane z obronnością państwa, z ochroną środowiska, z ochroną
obozów zagłady, racjonalną gospodarką, z ochroną granic26.
Zatem w pojęciu strefy specjalnej ważne są przede wszystkim formy działania organów administracji publicznej, które przyczyniają się z reguły do szerokiej
i głębokiej ingerencji związanej z ochroną dóbr szczególnie chronionych, istotnych z punktu widzenia zadań i celów państwa. Z. Janku zadaje retoryczne pytanie,
24 J. Filipek, Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa–Kraków 1982,
s. 114–119; idem, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część II, Kraków 2001, s. 38–39.
25 Nieco krytycznie wobec tego poglądu: J. Boć, Obywatel wobec ingerencji..., s. 102.
26 Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 148 i n.
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czy metoda głębokiej reglamentacji administracyjno-prawnej jest metodą słuszną,
i stwierdza w odpowiedzi, iż trudno wskazać inne instrumenty, a skuteczność tych
metod z reguły osłabia brak skutecznej egzekucji lub w ogóle brak egzekucji sformułowanych w ustawach licznych zakazów, nakazów, rygorów i zasad27.
Analiza prawa przedmiotowego prowadzi do wniosku, że o istocie stref specjalnych decyduje treść, tj. swoisty reżim publicznoprawny wyodrębnionych obszarów, oraz cel wyodrębnienia obszaru związany z ochroną życia, zdrowia,
środowiska czy bezpieczeństwa. Z celów tych państwo nie zamierza ani też
nie może zrezygnować. Ograniczenia praw i wolności jednostki w ramach stref
specjalnych występują w interesie państwa i społeczeństwa. Szczególnie ważnym
elementem składającym się na treść reżimu specjalnego jest sankcja. Z punktu widzenia rodzaju sankcji można wyróżnić: sankcje administracyjne, cywilne
i karne. W odniesieniu do sankcji administracyjnych można mówić o sankcjach
bezwzględnych, względnych (które organ administracji może zastosować) oraz
tzw. sankcjach naturalnych, gdy ustawodawca pewnych zakazów nie zabezpiecza
sankcją.
Strefy specjalne w sensie pojęcia-narzędzia to teoretyczna konstrukcja dogmatyki prawa publicznego, która nie jest terminem normatywnym. Pełni ona
w procesie poznawczym czy dydaktycznym taką rolę, jak inne narzędzia badawcze, np. stosunek prawny, sytuacje administracyjno-prawne, pojęcie policji administracyjnej pojęcie sterowania w administracji28. Pojęcie stref specjalnych to pojęcie prawnicze (doktrynalne) i aprioryczne, które służy twórczemu uogólnieniu
materiału normatywnego z zakresu obowiązującego prawa przedmiotowego. Wyodrębnione strefy specjalne chronią dobra (wartości) lub stany szczególnie cenne
z punktu widzenia człowieka, państwa i wspólnot terytorialnych – co implikuje zakres kompetencji administracji. Administracja została wyposażona w szczególny
typ środków prawnych w postaci nakazów i zakazów policyjnych. Należy wskazać, iż administracja nie działa tylko zachowawczo, reglamentacyjnie, ale również
twórczo i jest impulsem do podejmowania pewnych przedsięwzięć np. w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych29.
27

Z. Janku, Prawo administracyjne a człowiek i ochrona środowiska (z rozważań nad wybranymi zagadnieniami), [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Olszanica 21–23 maja 2001 r., Rzeszów 2001, s. 157–158.
28 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948, s. 251;
J. Boć, Sfery ingerencji administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000,
s. 343–344; H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999,
s. 82; M. Janik, Policja sanitarna. Studium administracyjno-prawne (praca doktorska, maszynopis),
Katowice 2004; J. Dobkowski, Pojęcie policji administracyjnej, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego – Zakopane
24–27 września 2006, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 149; E. Knosala, Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998.
29 L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, [w:] Ewolucja praw-
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W literaturze przedmiotu dokonano różnych delimitacji pojęcia stref specjalnych. Wydaje się, iż ważnym narzędziem badawczym dla ich wyodrębnienia jest
konstrukcja stosunku administracyjno-prawnego – zwłaszcza szerokie rozumienie tego stosunku, takie jakie przyjmował F. Longchamps30.
Jak pisze J. Stelmasiak, zakres podmiotowy i przedmiotowy stosunku administracyjno-prawnego kształtuje określony typ obszaru specjalnego. Na tej podstawie wyróżnia on cztery rodzaje stosunków administracyjno-prawnych:
1) podstawowy, który powstaje z chwilą wystąpienia określonego stanu
faktycznego i może zostać uchylony wskutek zmiany obowiązującej podstawy
prawnej;
2) pierwotny, który zachodzi w sytuacji, gdy uprawniony podmiot podejmuje
podstawową działalność, wynikającą z priorytetowego celu utworzenia danego obszaru specjalnego;
3) pochodny, gdy właściwy organ administracji publicznej wydaje rozstrzygnięcie w stosunku do konkretnych adresatów;
4) szczególny, który powstaje w sytuacji faktycznej wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia np. środowiska31.
W stosunku do przeważającej grupy prezentowanych poglądów znamienne
jest, że pomimo upływu czasu i zaistniałych zmian ustrojowych poczynione przez
naukę ustalenia w istotnej części zachowują wartość dla obecnie prowadzonych
badań na gruncie prawa publicznego. Całość tych kwestii jest dość złożona, bowiem pojęcie stref specjalnych jest złożonym pojęciem doktrynalnym.
Zapewne inspirujące są tutaj prace naukowe J. Bocia, który od początku swojej działalności naukowej zajmował się nowymi zjawiskami w naukach administracyjnych, w tym mechanizmami oddziaływania administracji na obywatela,
formułując przy tym pewne zasady ogólne konkretyzowania praw i obowiązków
obywatela w ramach stanów specjalnych czy obszarów specjalnych, gdzie, jak dobitnie podkreślał, ingerencja administracji ma charakter bezpośredni, władczy
i negatywny32.
nych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszwa 2008, s. 361–369 i cyt. tam literatura;
zob. też E. Kryńska, Polskie strefy ekonomiczne: zamierzenia i efekty, Warszawa 2000; M. Ofierska,
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000.
30 F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, AUWr No 19,
Prawo XII, 1964, s. 45 i n.
31 J. Stelmasiak, Prawne formy ochrony przyrody, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 677.
32 J. Boć, Obywatel wobec ingerencji..., s. 61.
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