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Polityka przestrzenna w gminie realizowana jest poprzez:

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

2



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem 

określającym założenia lokalnej polityki przestrzennej. 

Studium jest opracowaniem, które ma za zadanie promować gminę, ukazując jej 

gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju.

Stanowi prezentację możliwości inwestycyjnych mającą na celu również funkcję 

promocyjną, poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie lub turystycznie. 

Informuje mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach 

władz lokalnych.
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Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie ma mocy powszechnie obowiązującej. 

Jest to akt kierownictwa wewnętrznego.

Oznacza to, że obowiązuje organy gminy:

 organ wykonawczy gminy, przy sporządzaniu projektów planów miejscowych

 radę gminy, przy uchwalaniu planów miejscowych.

Studium jako dokument nie będący aktem prawa miejscowego 

nie może stanowić podstawy prawnej dla rozstrzygnięć  w indywidualnych sprawach.

Pomimo znacznego wpływu, jaki wywiera studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy na kształtowanie statusu nieruchomości, 

ustawodawca nie przewiduje odpowiedzialności odszkodowawczej gminy. 

4



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawiera:

 diagnozę (uwarunkowania) zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 roku)

oraz

 określa politykę rozwojową w zakresie zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku).
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Część diagnostyczna studium, którą stanowią uwarunkowania ma charakter opisowy i nie 

zawiera ustaleń, lecz dane ekonomiczne, przyrodnicze, geograficzne, demograficzne i inne. 

Uwarunkowania obejmują również ustalenia aktów planistycznych innych podmiotów, które 

gmina ma obowiązek, zgodnie z ustawą, uwzględnić w studium, czyli planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz programów rządowych przyjętych w 

drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
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Studium pełni funkcję koordynującą ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.

Ustawodawca wymaga, aby plan miejscowy nie naruszał ustaleń studium.

Oceny braku naruszeń dokonuje każdorazowo rada gminy uchwalając plan miejscowy.

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jest aktem planowania przestrzennego i łączy w sobie elementy o różnej mocy 

obowiązywania.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia 

wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych dlatego skutki prawne uchwalenia studium 

są daleko idące.

Sposób uwzględniania w planie miejscowym kierunków i zasad podlega ocenie w dużym 

stopniu opartej na uznaniu rady gminy. Natomiast ustalenia wiążące muszą zostać 

bezpośrednio przeniesione ze studium do planu miejscowego, po ich skonkretyzowaniu z 

uwzględnieniem warunków miejscowych.

8



Do ustaleń, studium wiążących przy planowaniu miejscowym należy:

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę:

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z 

audytu krajobrazowego,

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;

2) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk;

3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

5) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 

ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów;

7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a 

także obszary przestrzeni publicznej;
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Do ustaleń, studium wiążących przy planowaniu miejscowym należy:

8) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

9) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

10) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

11) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

12) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

13) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;

14) obszary zdegradowane;

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie.
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Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w 

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 

rozmieszczenie.

Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one 

sytuowane.
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Wzrost znaczenia studium nastąpił od 1 stycznia 2003 roku, gdyż od tej daty nie można uchwalić 

planu miejscowego bez posiadania uchwalonego studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest obligatoryjnie 

sporządzane dla całego obszaru gminy.

Gmina mając ustawowy obowiązek badania spójności ( braku naruszeń) planu miejscowego ze 

studium, jeżeli nie posiada studium nie może spełnić wymogów ustawowych, a w konsekwencji 

nie może uchwalić planu miejscowego.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin uchwalone po 1 stycznia 1995 roku zachowały swoją moc. 
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Ustawodawca nie określa szczegółowo formy studium, poza wymogiem, że składa się ono  

z części tekstowej i graficznej.

Określenie konstrukcji i redakcji studium zależy od uznania organów gminy. Gmina 

sporządzająca studium ma dużą swobodę w kształtowaniu konstrukcji formalnej studium.

Ustawodawca w ramach rozporządzenia wykonawczego do ustawy (w art. 10 ust. 4) 

zastrzegł jedynie „wymagany zakres projektu studium w części tekstowej 

i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące:

1. materiałów planistycznych, 

2. skali opracowań kartograficznych,

3. stosowanych oznaczeń, nazewnictwa i standardów

4. sposobu dokumentowania prac planistycznych.”
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Plan miejscowy jest podstawowym narzędziem regulacji zagospodarowania

przestrzennego.

Jest on aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy) wobec tego zawiera przepisy

powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania

i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji

budowlanych oraz wywłaszczania nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji

celu publicznego.

14



Skutki prawne uchwalenia planu miejscowego są znaczące zarówno dla gminy, jak i dla 

właścicieli nieruchomości oraz inwestorów.

Ustalenia planu pomimo, że odnoszą się do abstrakcyjnego adresata, regulują status 

konkretnych nieruchomości.

Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu w planie miejscowym umożliwia wydawanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę bezpośrednio   na podstawie planu, bez potrzeby poprzedzenia wydania tej decyzji 

uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Plan miejscowy upoważnia jedynie do takiego rozstrzygnięcia, jakie wyraźnie wynika z jego 

treści tekstowej i graficznej.

Wszelka rozszerzająca wykładnia ustaleń planu miejscowego  na niekorzyść właścicieli 

nieruchomości byłaby sprzeczna z konstytucyjną zasadą ochrony prawa własności i 

stanowiłaby naruszenie ustaleń tego planu oraz art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

prawo budowlane (Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ 

sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w razie stwierdzenia zgodności właściwy organ nie 

może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę).
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Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje, że wydane 

wcześniej decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

ulegają wygaszeniu w drodze decyzji przez organ, który je wydał, jeżeli ustalenia planu są inne 

niż przyjęte w decyzji (art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku). 

Przepisu nie stosuje się jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 kodeksu postępowania 

administracyjnego.

Uchwalenie planu miejscowego jest warunkiem koniecznym do dokonania pewnych działań.

Otwiera możliwość do przystąpienia do scalenia i podziału gruntów, oraz prowadzi do zmiany 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. 
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Ustawodawca nie narzuca obowiązku realizacji zadania własnego samorządu jakim jest 

uchwalenie planu miejscowego.

Taki obowiązek jest narzucony w przypadku studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.

Plany miejscowe gmina sporządza w zależności od potrzeb.
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Ustawodawca bardzo rygorystycznie traktuje obowiązek zachowania procedury 

sporządzenia planu miejscowego.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku istotne naruszenie zasad lub 

istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, a także właściwości organów w 

tym zakresie powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.
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Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje:

1. wykonanie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta czynności przygotowawczych 

w postaci: analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i 

stopnia spójności (braku naruszeń) przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, 

przygotowania materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenia 

niezbędnego zakresu prac planistycznych.

Dokonanie tych czynności oraz ich zakres pozostają poza kontrolą legalności 

postępowania w sprawie uchwalenia planu, gdyż nie sporządza się dokumentacji z ich 

przeprowadzenia i nie przedstawia się wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami 

prawa.
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2. podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

miejscowego;

Uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ustawodawca narzuca dwa wymogi, aby zawierała ona część 

tekstową przesądzającą o zamiarze przystąpienia do sporządzenia planu określonego 

w niej obszaru oraz aby jej integralną część stanowił załącznik graficzny 

przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
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UCHWAŁA NR XXIII/302/VII/2016

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 12 stycznia 2016r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon zabudowy 

przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713 i poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon zabudowy przy 
ulicy Daszewickiej” w Poznaniu.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon zabudowy przy ulicy 
Daszewickiej” w Poznaniu może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Granice obszaru planu miejscowego wyznaczają zasięg terytorialny obowiązywania prawa 

miejscowego dlatego też muszą być maksymalnie precyzyjne, tak aby nie powstawały 

wątpliwości, czy dana nieruchomość podlega ustaleniom planu, czy nie.

Często w toku prac planistycznych zachodzi potrzeba dokonania zmian w ustaleniach 

dotyczących granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego, 

wówczas takich zmian może dokonać wyłącznie rada gminy, w drodze uchwały 

zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub poprzez 

uchylenie tej uchwały. 
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Ustawa nie przewiduje w jakim terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta 

zobowiązany jest rozpocząć działania proceduralne po podjęciu uchwały                                 

o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego przez radę gminy.

Ma on pełną swobodę co do terminu podjęcia działań nad sporządzeniem planu.
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3. ogłoszenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta o podjęciu uchwały                    

o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego;

Obowiązkową formą ogłoszenia jest obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie miejscowej. 

Prasa miejscowa to prasa dostępna na terenie gminy.

Nie ma obowiązku ogłaszania w prasie o zasięgu szerszym niż dana gmina. Ustawodawca 

zobowiązuje również do ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W praktyce może to być rozplakatowanie lub komunikat na stronie internetowej urzędu 

gminy.
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Ogłoszenie powinno zawierać obok informacji o podjęciu uchwały lub tekstu uchwały, 

obligatoryjne elementy w postaci określenia formy, miejsca i terminu składania wniosków 

dotyczących planu miejscowego (termin nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia).

Przekroczenie terminu do składania wniosków powoduje, pozostawienie ich bez 

rozpoznania.

Brak ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu lub pominięcie w nim wymaganych 

przez ustawę elementów stanowi naruszenie procedury sporządzania planu w rozumieniu 

art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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data ........................

................................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

................................................................................................................................................

(nazwa planu)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu

przez Radę Gminy ........................... uchwały nr .......................... z dnia ...........................

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmującego obszar ..................................................................................

(opis granic obszaru objętego uchwałą)

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w ......................................................................................

(nazwa i adres)

w terminie do dnia ..................................................................................................................

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

..............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))
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4. możliwość składania wniosków do planu;

Ustawodawca nie wymienia wprost osób uprawnionych do składania wniosków, ale z 

ogólnej zasady udziału czynnika społecznego w procesie planowania przestrzennego 

wynika, że są to osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej (np. organizacje społeczne) oraz organy władz publicznych.

Forma składania wniosków może zostać określona dowolnie, w taki jednak sposób, aby 

wniosek został utrwalony i skierowany do rozpatrzenia oraz znalazł się w dokumentacji 

prac planistycznych przekazywanej wojewodzie, w celu oceny zgodności z przepisami 

prawa.

Zazwyczaj więc będzie to forma pisemna poprzez złożenie pisma w oznaczonym miejscu 

bądź wysłanie pocztą, a także drogą elektroniczną lub poprzez zgłoszenie wniosku ustnie 

do protokołu.
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5. zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały instytucji i organów właściwych do 

opiniowania i uzgadniania planu;

Zawiadomienia dokonuje się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
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data ...................................

.............................

(pieczęć wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta*))

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu

przez Radę Gminy ................. uchwały nr ................. z dnia ..................

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmującego obszar ..........................................................................

(opis granic obszaru objętego uchwałą)
Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia .......................

w siedzibie Urzędu Gminy w ..........

Rozdzielnik:

(instytucje i organy wymienione w art. 17 pkt 6 ustawy)
.............................................................

podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta
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6. sporządzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta projektu planu wraz                          

z jednoczesnym  rozpatrzeniem wniosków wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko;

Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego zgodnie                             

z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Organ 

sporządzający projekt planu nie jest związany treścią  wniosków, ale ma obowiązek ich 

rozpatrzenia. Pominięcie tego etapu procedury lub poszczególnych wniosków może 

skutkować naruszeniem procedury sporządzania planu w rozumieniu art. 28.
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Artykuł 15 ust. 2 i 3 ustawy przedstawia zagadnienia, które w planie miejscowym określa 

się obligatoryjnie oraz fakultatywnie.

Obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych w art. 15 ust. 2 nie jest bezwzględny. 

Ulega on dostosowaniu do warunków faktycznych panujących na obszarze objętym 

planem. Jeżeli plan w ogólne nie przewiduje zabudowy, to oczywiście nie może określać 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

Plan miejscowy zawiera obligatoryjnie ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2, jeśli w 

terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. 

Jeżeli stan faktyczny obszaru objętego planem nie daje podstaw do zamieszczenia w planie 

ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 to brak takich ustaleń nie jest żadnym uchybieniem.
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W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

3a) zasady kształtowania krajobrazu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania 

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
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W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 

odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 

oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
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Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co 

najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-

przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu.
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W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi 

krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku 

publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
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W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na 

ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów 

byłych hitlerowskich obozów zagłady;

7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 

dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie 

dachów;

9) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
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Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przepisy planu miejscowego ujmowane są w formie nakazów, zakazów, 

dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów. 

Nie przewiduje  się zamieszczania w planie informacji, zaleceń ani innych niewiążących 

sugestii dla potencjalnego inwestora

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obligatoryjnie musi zostać 

określona stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ustawodawca wprowadza obowiązek określenia w planie stawki, przy czym nie może być 

ona zerowa.
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Projekt planu miejscowego musi zawierać część tekstową i graficzną.

Tekst planu miejscowego stanowi treść uchwały rady gminy i jego redakcja przybiera 

postać przepisów prawnych. 

Rysunek planu jest załącznikiem graficznym do uchwały  w sprawie planu miejscowego.

Rysunek planu obowiązuje w takim zakresie,  jakim tekst planu odsyła do ustaleń planu 

wyrażonych graficznie na rysunku.
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Zasadą jest, że plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000.

W przypadku sporządzania planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o 

znacznej powierzchni dopuszcza się stosowanie skali 1:2000.

W przypadku sporządzania planu miejscowego obejmującego obszar intensywnej zabudowy oraz 

dla obszarów przestrzeni publicznej dopuszcza się stosowanie skali 1:500.

W przypadku planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów 

do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.

Należy podkreślić, że zasadą jest sporządzenie planu miejscowego w skali 1:1000. Odstąpienie od 

niej może nastąpić jedynie wówczas gdy nastąpił szczególnie uzasadniony przypadek.

40



Projekt planu miejscowego sporządza się na kopii map zasadniczych, a w przypadku ich 

braku na kopii map katastralnych.

Do projektu planu dołącza się prognozę oddziaływania na środowisko. Stanowi ona 

załącznik do projektu planu.

Zasady tworzenia prognozy określają przepisy ustawy prawo ochrony środowiska. 

Jest to materiał towarzyszący projektowi w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, ale nie 

jest załącznikiem do planu miejscowego i nie podlega uchwaleniu przez radę gminy.

Prognoza nie ustanawia żadnych przepisów prawnych, nie jest też aktem kierownictwa 

wewnętrznego. Wobec tego nie jest wiążąca ani dla obywateli, ani dla samej gminy. 
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Prognoza zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach gospodarowania 

przestrzenią zgodnie z przyszłym planem.

Nie wiążąc, powinna jednak istotnie wpływać na kształt planu, jak i na jego późniejszą 

realizację.

Na etapie prac nad projektem planu prognoza staje się środkiem wczesnego ostrzegania.              

Z kolei w trakcie stosowania przepisów planu prognoza powinna przyczynić się do wyboru 

wariantów korzystnych dla środowiska przyrodniczego.

Kryterium minimalizacji skutków niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego organ 

powinien uwzględniać przy podejmowaniu konkretnych rozstrzygnięć.
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7. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i 

korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w 

postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania 

terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne. (Art. 1 ust 3 ustawy o pizp).
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Prognozowanie – naukowa metoda przewidywania tego, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości 

procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów 

zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą.

Na kształtowanie się procesów lub zjawisk mają wpływ różne czynniki, które można podzielić na:

- czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), na które nie ma się wpływu, a które należy uwzględnić w trakcie 

prognozowania jako pewne zewnętrzne ograniczenia przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych,

- czynniki wewnętrzne (endogeniczne), które mogą być kształtowane przez decydentów.

Źródło: wikipedia
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Prognoza skutków finansowych nie jest załącznikiem do planu miejscowego, lecz do projektu planu 

przedkładanego radzie gminy do uchwalenia. Prognoza nie jest wiążącym dokumentem dla gminy. 

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego jest dokumentem obligatoryjnie 

wykonywanym w trakcie sporządzania takiego planu lub jego zmiany. 

Pełni ona funkcję analizy ekonomicznej . Prognoza pozwala oszacować: potencjalne obciążenia dla 

budżetu gminy wynikające z uchwalenia planu i uwzględnić je w przygotowywanych na kolejne lata 

budżetach oraz programach inwestycyjnych, a także – korzyści, jakie może odnieść gmina w związku                          

z uchwaleniem planu.

Zestawienie obciążeń i dochodów pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy przedsięwzięcie, jakim jest 

realizacja ustaleń planu miejscowego na danym terenie, jest opłacalne ekonomicznie z punktu widzenia 

budżetu gminy. 

Źródło: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jako element gospodarowania przestrzenią – studium przypadku Małgorzata Krajewska, Joanna Grzesiak
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Celem gospodarki przestrzennej nie jest jedynie maksymalizacja efektu ekonomicznego, 

ale przede wszystkim porządkowanie przestrzeni, z uwzględnieniem ładu przestrzennego, 

które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 
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Art. 37 ust 11 ustaw o pizp

W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad określania skutków 

finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w odniesieniu do osób 

uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy o 

gospodarce nieruchomościami.

Art. 174 ust. 3a ustawy o gn

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące 

operatu szacunkowego, dotyczące:

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
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Podstawy prawne wykonania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1587)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2016r. poz. 2147 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 ze zm.)

- Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze 

zm.)

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze 

zm.)
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Prognoza powinna zawierać:

◦ dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości i inne 

dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i 

odszkodowania wynikające ze zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 

planu miejscowego;

◦ wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy;

◦ wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu 

miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

(§ 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
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Prognoza skutków finansowych powinna uwzględniać charakterystykę obszaru objętego 

przystąpieniem do sporządzenia planu opartą na analizie uwarunkowań wynikających ze 

studium oraz:

 analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych,

 prognoz demograficznych, 

 analiz zakresu realizacji inwestycji celu publicznego

 analiz możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy,

 bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę,

 analizy struktury własnościowej nieruchomości.
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Finansowe skutki uchwalenia planu miejscowego.

I Szacunkowe wydatki:

 nabycie nieruchomości na cele publiczne;

 realizacja inwestycji publicznych;

 zaspokojenie roszczeń z art. 36 ustawy o pizp;

 scaleń i podziałów.

II Szacunkowe dochody:

 zbycie nieruchomości gminnych;

 opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie;

 podatek od nieruchomości;

 podatek od czynności cywilnoprawnych.
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Nabycie nieruchomości na cele publiczne.

KW = P x WN

KW – koszty wykupu,

P – powierzchnia nieruchomości podlegających wykupowi,

WN – wartość 1m2 nieruchomości.

Koszty realizacji inwestycji publicznych.

Szacunku można dokonać w oparciu o cenniki robót i obiektów budowlanych.

52



Koszty zaspokojenia roszczeń z art. 36 ustawy o pizp.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 

2017r. poz. 1073)

KW = P x WN

KW – koszty wykupu,

P – powierzchnia nieruchomości podlegających wykupowi,

WN – wartość 1m2 nieruchomości.

O = P x (WN1 - WN2) x K

O – odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości,

P – powierzchnia nieruchomości, co do których prognozowany jest spadek wartości nieruchomości,

WN1 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości według stanu przed uchwaleniem planu miejscowego,

WN2 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości według stanu po uchwaleniem planu miejscowego,

K – współczynnik uwzględniający % dokonywanych zbyć nieruchomości oraz % wystąpień z roszczeniami.
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Koszty scaleń i podziałów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 

poz. 2147 ze zm.)

Art. 106. 1. Za działki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za 

urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy 

gmina wypłaca, z zastrzeżeniem ust. 1a, odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielami lub 

użytkownikami wieczystymi a właściwym organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego lub starostą. 

(…)

1a. Za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych dróg 

odszkodowanie wypłaca odpowiednio powiat, województwo lub Skarb Państwa.

3. Gmina jest zobowiązana do wybudowania na gruntach objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości 

niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisu art. 104 ust. 2 pkt 6. Koszty wybudowania 

tych urządzeń nie mogą obciążać uczestników postępowania, chyba że na mocy zawartego z gminą porozumienia 

strony postanowią inaczej.
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KS = PD x WND + KN + KINF + KD

KS – Koszty scaleń i podziałów,

PD – powierzchnia działek wydzielonych pod nowe drogi publiczne oraz poszerzenie 
istniejących dróg

WND – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości przeznaczonych pod drogi,

KN – koszty naniesień i nasadzeń koniecznych do usunięcia,

KINF – koszty budowy infrastruktury,

KD – koszty dokumentacji.
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Dochody ze zbycia nieruchomości 

DZ = P x WN

DZ – dochody ze zbycia nieruchomości,

P – powierzchnia nieruchomości podlegających zbyciu,

WN – wartość nieruchomości.
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Opłata planistyczna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Op = S x Pc x (WN1 - WN2) x K

Op – opłata planistyczna,

S – stawka procentowa opłaty planistycznej,

Pc – powierzchnia nieruchomości, co do których nastąpił wzrost wartości nieruchomości,

WN1 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości według stanu sprzed uchwalenia planu,

WN2 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości według stanu po uchwaleniu planu,

K – współczynnik zbycia nieruchomości.
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Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości/połączenia i ponownego podziału

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

Art. 98a. 1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika 

wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. 

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie 

większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 

3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie 

o podziale stało się prawomocne. 

3. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod 

poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu 

przed podziałem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek 

gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.
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OAp = S x (P – PD) x (WN1 - WN2) x K

OAp – opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości,

S – stawka procentowa opłaty adiacenckiej (max. 30%),

P – powierzchnia nieruchomości, co do których może nastąpić podział nieruchomości 
powodujący wzrost wartości nieruchomości,

PD – powierzchnia działek wydzielonych pod nowe drogi publiczne oraz poszerzenie 
istniejących dróg

WN1 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości po podziale,

WN2 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości przed podziałem,

K – współczynnik uwzględniający % dokonywanych podziałów w trybie art. 93 i 94 ustawy            
o gn oraz skuteczność pobrania opłaty.

59



Opłata adiacencka z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

Art. 145. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków 

do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z 

wybudowanej drogi.

2. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia 

nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej 

drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2. Do ustalenia opłaty 

przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia

nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej

drogi.

Art. 146. 1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 

infrastruktury technicznej.

2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty

adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

2a. W odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi nie więcej niż 75% różnicy między wartością, jaką 

nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
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OAI = S x P x (WN1 - WN2) x K

OAI – opłata adiacencka z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

S – stawka procentowa opłaty adiacenckiej (max. 50%),

P – powierzchnia nieruchomości, co do których może nastąpić naliczenie opłaty,

WN1 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury 
technicznej,

WN2 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej,

K – współczynnik uwzględniający skuteczność pobrania opłaty.
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Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 

ze zm.)

Art. 107. 1. Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do 

wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do 

wartości nieruchomości dotychczas posiadanych. Przy ustalaniu wartości dotychczas posiadanych nieruchomości nie 

uwzględnia się wartości urządzeń, drzew i krzewów, o których mowa w art. 106 ust. 1, jeżeli zostało za nie wypłacone 

odszkodowanie.

OAS = S x (P – PD) x (WN1 - WN2) x K

OAS – opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości,

S – stawka procentowa opłaty adiacenckiej (max. 50%),

P – powierzchnia nieruchomości, co do których jest wskazanie w planie o scaleniu i podziale,

PD – powierzchnia działek wydzielonych pod nowe drogi publiczne oraz poszerzenie istniejących dróg

WN1 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości po scaleniu i podziale,

WN2 – wartość rynkowa 1m2 nieruchomości przed scaleniem i podziałem,

K – współczynnik uwzględniający % dokonywanych scaleń i podziałów oraz skuteczność pobrania opłaty.
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Podatek od nieruchomości 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016r. poz. 716 ze zm.)

PN = S x P x K

PN – podatek od nieruchomości,

S – stawka podatku grunty/budynki,

P – powierzchnia gruntów/budynków,

K – współczynnik ściągalności podatków. 
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Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2017r. poz. 1150)

Podstawa prawna: 

Pcc = S x P x WN x K

PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych,

S – stawka podatku,

P – powierzchnia nieruchomości,

WN – wartość nieruchomości,

K – współczynnik określający poziom obrotu nieruchomościami.
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Finansowa ocena skutków uchwalenia planu:

1. w ujęciu statycznym to:

Z/S = D – W

Z/S - zysk, strata;

D - dochody;

W - wydatki

Metody statyczne są to najprostsze relacje nakłady–efekty. Bilans dochodów i wydatków, 

dla okresów przyszłych, ale według cen i wartości na datę aktualną na dzień sporządzania 

prognozy. Metoda nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie.
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2. W ujęciu dynamicznym jako wartość zaktualizowana netto NPV, czyli:

NPV – zaktualizowana wartość netto (net present value) jako suma przewidywanych, zdyskontowanych wolnych 

strumieni pieniężnych, które uzyskuje się w poszczególnych latach prognozy, pomniejszona o nakłady początkowe,

CFt – wolne strumienie pieniężne dla poszczególnych lat prognozy, jako różnica pomiędzy dochodami budżetu 

gminy a kosztami związanym z realizacją planu,

P(0) – nakłady początkowe związane z transformacją obszaru,

r – stopa dyskontowa,

t – ilość lat prognozy

1    .         

(1 + r )t – współczynnik dyskontujący.
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Koncepcja obecnej wartości oparta jest na idei, że pieniądz ma określoną wartość w czasie.

Zalety metod dynamicznych oceny przedsięwzięcia to m.in.:

– uwzględnienie wartości pieniądza w czasie,

– możliwość uwzględniania etapowania inwestycji infrastrukturalnych,

– zapewnienie porównywalności.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

§ 56. 2. Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości 

nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca                  

to wyniku wyceny.
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8. uzyskanie opinii gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej o projekcie planu;

Gminna komisja urbanistyczno – architektoniczna jest organem doradczym wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta.

Wystąpienie o opinię jest obligatoryjnym elementem procedury planu.

Nie przedstawienie opinii w terminie przez komisję urbanistyczno – architektoniczną 

uznaje się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu. Pomimo obowiązku wystąpienia o 

opinię komisji wójt, burmistrz, prezydent miasta nie jest związany treścią opinii swego 

organu doradczego.
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9. wystąpienie o opinie do wymienionych w ustawie organów;

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniują:

- wójtowie, burmistrzowie gmin albo prezydenci miast graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

- regionalny dyrektor ochrony środowiska,

- właściwe organy administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

– właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzki inspektor ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, 

obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,

– właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,

– starosta, jako właściwy organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

– operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w 

odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne

napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV.
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10. uzgodnienie projektu z wymienionymi w ustawie organami;

– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i 

samorządowych,

– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana 

tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego 

oraz morskich portów i przystani,

– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,

– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu,

– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 

38a,Organami uzgadniającymi projekt planu są wojewoda, zarząd województwa oraz zarząd powiatu – w zakresie 

zadań rządowych i samorządowych.
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Podstawą uzgadniania projektu planu mogą być tylko zadania rządowe i samorządowe, 

posiadające podstawę prawną w określonych ustawą aktach (programy zadań rządowych 

przyjęte w drodze rozporządzeń Rady Ministrów, plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa).

Brak tych aktów nie zwalnia wójta od wystąpienia o uzgodnienie projektu planu.

W takiej sytuacji organy nie mają podstawy prawnej do formułowania warunków 

uzgodnienia.
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Termin przedstawienia opinii lub dokonywania uzgodnień ustala wójt, burmistrz, prezydent 

miasta jednak nie może być on krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia 

udostępnienia projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zakres uzgodnień jest ograniczony do zakresu właściwości rzeczowej i miejscowej tych 

organów.

Przedstawienie warunków uzgodnienia wymaga wskazania podstawy prawnej.
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Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta może uznać za 

uzgodniony projekt planu miejscowego w przypadku, w którym uprawnione organy nie 

określają warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić.

Stanowisko zajmowane przez organ uzgadniający musi mieć charakter konstruktywny – nie 

uzgadniając projektu planu uprawniony organ musi określić jednocześnie warunki, na 

jakich uzgodnienie może nastąpić, powołując jednocześnie podstawę prawną do 

określonych w ten sposób warunków uzgodnienia projektu planu.

Regulacja ta ma na celu ochronę samodzielności gminy w zakresie realizacji zadań 

własnych, do jakich należy sporządzenie planu miejscowego.
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W sytuacji, w której organ sporządzający projekt planu uzna, że nieuzgodnienie projektu 

planu jest uzasadnione i należy zmienić projekt planu zgodnie z warunkami określonymi 

przez organ, dokonuje zmian w projekcie planu i występuje ponownie o uzgodnienie 

projektu uwzględniającego dokonane modyfikacje.
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Wystąpienie o uzgodnienia musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nie przedstawienie przez uprawniony organ stanowiska w terminie wyznaczonym min 14 

max 30 dni uważa za równoznaczne z uzgodnieniem projektu, tzw. milczące uzgodnienie.

W przypadku tzw. milczącego uzgodnienia do dokumentacji planistycznej należy dołączyć 

oświadczenie organu sporządzającego plan miejscowy o nie wpłynięciu  w terminie 

warunków uzgodnień właściwego organu.
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W przypadku uzgodnienia, pozytywne stanowisko organu jest warunkiem uchwalenia w 

danej postaci aktu planistycznego.

W przypadku opinii, nawet negatywne stanowisko organu opiniującego nie stoi na 

przeszkodzie w uchwaleniu projektu planu miejscowego w przygotowanym kształcie.

W przypadku uchwalenia przez radę gminy planu miejscowego, mimo odmowy uzgodnienia 

przez uprawniony organ, skutkuje to nieważnością uchwały rady gminy w całości lub w 

części.
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Przy dokonywaniu uzgodnień ustawodawca nakazuje stosowanie przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego.

Wobec tego uzgodnienie powinno być wydane w formie postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które organ sporządzający projekt planu czyli 

wójt, burmistrz, prezydent miasta może wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia.

Do rozpatrzenia zażalenia właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia w 

stosunku do organu uzgadniającego.

W przypadku gdy uzgodnienia dokonuje minister, wójt, burmistrz, prezydent miasta zwraca 

się do niego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Organ rozpatrujący zażalenie gminy może utrzymać w mocy postanowienie, lub uchylić i 

samodzielnie uzgodnić projekt planu, może również uchylić postanowienie i przekazać do 

ponownego rozpatrzenia.

Na postanowienie wydane przez organ wyższego stopnia przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego (właściwy będzie wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze 

właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została 

zaskarżona).

Skargę można wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu postanowienia.
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11. uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne;

Jeżeli w projekcie planu jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne uchwalenie planu musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku                    

o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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12. wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z opinii i uzgodnień;

W wyniku uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień projekt planu podlega zmianom.

13. ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu;

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu odbywa się na takich samych zasadach jak 

ogłoszenie o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządzania planu.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 7 dni przed dniem wyłożenia projektu planu.

W ogłoszeniu podawany jest termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.
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13. wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu;

Wyłożenie planu następuje na co najmniej 21 dni. 
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15. dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu;

Dyskusję organizuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Dyskusja odbywa się w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

Przedmiotem dyskusji są rozwiązania zaproponowane w projekcie planu.

Nie ma ograniczeń podmiotowych do udziału w dyskusji. 

Sposób udokumentowania przeprowadzonej dyskusji określony jest w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dyskusji należy sporządzić protokół, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do 

rozporządzenia.
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15. możliwość zgłaszania uwag do projektu planu;

Wnoszący uwagę nie musi powoływać się na prawo własności ani na fakt zamieszkiwania 

lub siedzibę na terenie objętym planem, ani na terenie gminy.

Przekroczenie terminu do składania uwag powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania. 

Termin wnoszenia uwag nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia projektu planu.
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Uwagi należy wnieść na piśmie. Uznaje się również uwagi wniesione w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Wymagane jest wskazanie osoby wnoszącej uwagę.

Brak jest ustawowych obwarowań co do treści zgłaszanych uwag.

Nie ma obowiązku wykazania istnienia lub naruszenia interesu prawnego osoby wnoszącej 

uwagę przez ustalenia projektu planu miejscowego.

Uwagi są wyrazem krytyki wobec projektu planu albo wskazują kierunki alternatywnych 

rozwiązań. Uwaga może kwestionować ustalenia planu dotyczące sposobu 

zagospodarowania i warunków zabudowy konkretnej nieruchomości należącej do osoby 

wnoszącej uwagę, jak również wykazywać, że cała koncepcja planu lub jej elementy są 

błędne. 
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Uwagi mogą dotyczyć nie tylko warstwy merytorycznej planu miejscowego, ale również 

formy jego ustaleń.

W drodze uwag można zatem kwestionować wybór skali planu, sposób redakcji tekstu, 

zgodność map i danych ze stanem faktycznym w terenie i stanem prawnym nieruchomości.

Uwagi mogą dotyczyć wyłącznie projektu planu w części tekstowej i graficznej i nie można 

ich składać pod adresem prognozy oddziaływania na środowisko. Prognoza jest wykładana 

do publicznego wglądu razem z projektem planu, ale jest tylko materiałem pomocniczym 

przy analizie ustaleń planu i nie stanowi samoistnego dokumentu podlegającego 

weryfikacji w drodze uwag.

Dotyczy to w równym stopniu prognozy ekonomicznych skutków planu miejscowego.
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16. rozpatrzenie uwag do projektu planu;

Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek rozpatrzenia wszystkich uwag do planu.

Formą prawną rozpatrzenia uwag jest zarządzenie.

Wójt może ograniczyć się do wydania zarządzeń zbiorczych, w sprawie uwzględnienia lub 

odrzucenia uwag.

Konieczne jest jednak, aby na podstawie treści zarządzenia można było dokonać 

identyfikacji poszczególnych uwag.

Nie jest wymagane przez przepisy prawa podanie przesłanek uwzględnienia bądź 

odrzucenia uwag.

Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu planu nie 

podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
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17. wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag, 

ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie;

Skutkiem błędu w ocenie zakresu czynności wymagających ponowienia może być nawet 

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

Zmiany projektu planu mogą też wywołać potrzebę uzupełnienia lub zmiany prognozy 

oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

Ustawodawca dopuszcza możliwość ograniczenia ponawianych czynności tylko do części 

projektu planu objętej zmianą.
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18. stwierdzenie przez radę gminy braku naruszeń ustaleń projektu planu miejscowego 

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

Rada gminy dokonuje oceny braku naruszeń ustaleń projektu planu ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jeżeli rada gminy uzna, że projekt planu przedstawiony do uchwalenia narusza ustalenia 

studium, może stwierdzić konieczność dokonania zmian w projekcie. 

Stwierdzenie braku naruszeń projektu planu miejscowego ze studium jest czynnością 

towarzyszącą uchwaleniu planu, ale następuje przed jego uchwaleniem.

Jest podejmowana w tej kwestii odrębna uchwała.
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19. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez radę gminy 

z jednoczesnym rozstrzygnięciem w sprawach nieuwzględnionych przez organ 

wykonawczy uwag, sposobie realizacji inwestycji publicznych zapisanych w planie i 

zasadach ich finansowania;

Rada gminy ma swobodę w zakresie oceny uwag. Może poprzestać na zapoznaniu się                       

z argumentacją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, może też analizować treść 

poszczególnych uwag we własnym zakresie.

Rada zapoznaje się ze wszystkimi uwagami.

W wyniku oceny zasadności uwag, rada gminy może uznać potrzebę uwzględnienia ich                         

w planie.

Ewentualne uznanie przez radę gminy zasadności uwag prowadzi do nie uchwalenia planu i 

do zwrócenia go wójtowi, burmistrzowi w celu dokonania zmian wynikających z 

uwzględnienia przez radę uwag.
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W przypadku uwzględnienia przez radę gminy uwag nie dochodzi do uchwalenia planu 

miejscowego.

Dlatego też regulacja art. 20 ust. 1 ustawy, która stanowi, że rada gminy uchwala plan 

miejscowy rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

powoduje nieścisłości.

Rozpatrzenie uwag powinno być czynnością odrębną od uchwalenia planu i poprzedzającą 

jego uchwalenie. 
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19. przedstawienie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta wojewodzie uchwały w 

sprawie planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu 

oceny ich zgodności z przepisami prawa.

Uchwała rady gminy w sprawie planu miejscowego podlega ocenie prawnej wojewody                      

w trybie zasad ogólnych ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ale               

z zastrzeżeniem, że ocena ta zostaje rozszerzona również o zgodność przeprowadzonej 

procedury sporządzania planu miejscowego z przepisami ustawy o planowaniu                               

i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany jest do przekazania wojewodzie całości 

dokumentacji prac planistycznych.

Zbiór dokumentów stanowiących dokumentację prac planistycznych określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Zgodnie z ogólnymi zasadami nadzoru nad działalnością samorządu gminnego uchwała 

organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.

O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru, czyli wojewoda,             

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia.

Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
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Ocenie legalności podlega zarówno treść uchwały przyjmującej plan miejscowy, jak                           

i załączniki, czyli część graficzna oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania.

Kontroli pod względem legalności podlega nie tylko treść planu miejscowego i jego 

załączników, ale również prawidłowość przeprowadzonej procedury planistycznej, na 

podstawie przedstawionej dokumentacji.
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Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być 

przedmiotem skargi do sądu administracyjnego przez podmioty czyich interes prawny lub 

uprawnienie zostały naruszone podjętą uchwałą, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 

naruszenia.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie 

zostały naruszone.

Interes prawny w postępowaniu planistycznym ma niewątpliwie właściciel lub użytkownik 

wieczysty.
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Obowiązek uwzględnienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego jest 

związane z jednoczesnym naruszeniem normy prawa materialnego.

W następstwie uznania zasadności skargi sąd stwierdza nieważność uchwały w sprawie 

planu miejscowego.

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu zagospodarowania 

przestrzennego oznacza wyeliminowanie z obrotu prawnego tylko tej jednej uchwały.

W obrocie prawnym pozostaje uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu.
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Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego podlega jak każdy akt prawa 

miejscowego publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Rada gminy wyznacza termin wejścia w życie uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, nie może to być jednak termin krótszy niż 14 dni od 

dnia ogłoszenia planu miejscowego w dzienniku urzędowym województwa.

Istnieje również obowiązek publikacji uchwały na stronie internetowej gminy.

Postulat publikacji planu miejscowego na stronie internetowej gminy związany jest z 

zasadą uspołecznienia procesu planowania przestrzennego.

Sama publikacja planu na stronie internetowej gminy nie ma wpływu na wejście w życie 

planu miejscowego.
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Istotne naruszenie zasad, istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego, a 

także naruszenie właściwości organów w tym zakresie powodują nieważność uchwały rady 

gminy w całości lub w części.
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Ustawodawca posługuje się dwoma pojęciami zasady sporządzania oraz tryb sporządzania.

Tryb sporządzania odnosi się do sekwencji czynności, jakie podejmują organy w celu 

doprowadzenia do uchwalenia planu miejscowego .

Zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczyć będą problematyki merytorycznej, 

związanej ze sporządzaniem aktu, a więc: zawartości aktu planistycznego (część tekstowa, 

graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji 

planistycznej- skala, stosowane oznaczenia, nazewnictwo.
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Rodzaje roszczeń planistycznych:

1) o nabycie nieruchomości lub jej części jeżeli w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo  jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w 

dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 

niemożliwe bądź istotnie ograniczone, (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o pizp)

2) o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę jeżeli w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego albo  jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 

niemożliwe bądź istotnie ograniczone, (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o pizp)

3) o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub 

zmiany planu miejscowego, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa 

nieruchomość i nie skorzystał z roszczeń 1,2. (art. 36 ust. 3 ustawy o pizp)
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Terminy na wnoszenie roszczeń planistycznych:

Ad. 1 i 2

 stają się wymagalne z datą wejścia w życie planu, a termin ich przedawnienia wobec 

braku uregulowań w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy 

przyjąć z zasad ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego (art. 118). Termin ten 

wynosi 10 lat, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 3 lata

Ad. 3

 staje się wymagalne wówczas gdy właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości 

zbywa ją. Jest to roszczenie warunkowe. Roszczenie można zgłaszać w terminie pięciu 

lat od dnia, w którym plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące. (art. 37 

ust. 3 ustawy o pizp)
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Realizacja roszczeń związanych z brakiem możliwości korzystania z nieruchomości w 

drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) 

nieruchomości zamiennej.

Zasady:

 Ta forma realizacji roszczenia jest uzależniona od możliwości i woli gminy.

 Warunkiem realizacji roszczenia w drodze nieruchomości zamiennej jest przyjęcie oferty 

gminy przez uprawnionego.

 Następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze umowy zawartej w formie 

aktu notarialnego.
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Kodeks cywilny art. 361:

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne 

następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia 

umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, 

które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
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Kodeks cywilny w ramach szkody majątkowej rozróżnia:

 stratę rzeczywistą (damnum emergens) – obejmuje rzeczywiście poniesiony uszczerbek 

w majątku poszkodowanego.

 Utracone korzyści (lucrum cessans) uszczerbek, który polega na utracie korzyści w 

majątku, których poszkodowany mógł się spodziewać.

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne 

(art. 6 kc)

104



Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości staje się wymagalne wówczas 

gdy właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości zbywa ją.

Jeżeli zatem wartość nieruchomości w wyniku uchwalenia planu lub jego zmiany uległa 

obniżeniu, ale właściciel (użytkownik wieczysty) jej nie zbywa, to roszczenie to nie 

powstaje. 

Roszczenie odszkodowawcze jest roszczeniem warunkowym. 

Zaspokojenie roszczenia odbywa się na podstawie przepisów prawa cywilnego. 
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 Roszczenia planistyczne powinny zostać zaspokojone w terminie 6 miesięcy od daty ich 

wniesienia.

 W przypadku uchybienia tego terminu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 

przysługują odsetki ustawowe.

 W ramach porozumienia właściciel lub użytkownik wieczysty może odstąpić od żądania 

odsetek.
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Jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość, wójt, burmistrz, prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę określoną                

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.
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Prawnie określonymi warunkami koniecznymi do spełnienia dla pobrania opłaty 

planistycznej (renty planistycznej) są:

1) ustalenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości;

2) zbycie nieruchomości przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego;

3) wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany 

dotychczasowego planu miejscowego.
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 Opłata planistyczna ustalana jest w planie miejscowym, w stawce procentowej nie 

przekraczającej 30% wzrostu wartości nieruchomości.

 Wysokość opłaty planistycznej wyrażona w formie stawki procentowej stanowi 

obowiązkowy element treści planu miejscowego.

 Ustalenie wysokości opłaty planistycznej zastrzeżone jest dla rady gminy, która uchwala 

plan miejscowy.

 Ustawodawca  nie określił wysokości stawki procentowej ściśle, a tylko ramowo – do 

30%, pozostawiając radzie gminy prawo do ustalenia jej wysokości.
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 Zgodnie z § 4 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26sierpnia 2003 roku w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do 

określenia opłaty planistycznej powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0% 

do 30% i dotyczyć wszystkich terenów określonych w projekcie planu, przy czym ich 

wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów.

 Z literalnej treści powołanego przepisu § 4 pkt. 13 rozporządzenia wynika zatem, iż 

stawka procentowa opłaty planistycznej musi zawierać się w przedziale od 0% do 30%, 

co oznacza, że może wynosić minimalnie 0% i maksymalnie 30%. 
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 Określenie w planie miejscowym stawki 0% opłaty planistycznej stanowiłoby o 

zwolnieniu z możliwości pobierania tej opłaty.

 Z treści ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika jednak, aby 

w przypadku ziszczenia się pozostałych warunków do pobrania opłaty planistycznej –

można było odstąpić od pobrania opłaty planistycznej (zwolnić w treści samego planu 

miejscowego), jako dochodu należnego gminie.

 Treść aktu wykonawczego nie może pozostawać w sprzeczności z ustawą, na podstawie 

której i w granicach której wykonania akt ten został wydany. (Rozporządzenia są 

wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego 

upoważnienia zawartego w ustawie i w celu ich wykonania art. 92 Konstytucji RP).
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 Określona w planie miejscowym wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej jest 

dla wójta, burmistrza i prezydenta miasta wiążącym wyznacznikiem wysokości do jej 

pobrania.

 Pobranie opłaty planistycznej sprowadza się do naliczenia jej w wysokości wynikającej               

z przyjętej w planie miejscowym stawki procentowej.

 Wójt, burmistrz i prezydent miasta nie może naliczać opłaty planistycznej w wysokości 

ustalanej na podstawie niższej, niż wynikająca z określonej w planie miejscowym stawki 

procentowej.

 Stawka procentowa określona w planie nie wyznacza maksymalnej granicy wysokości 

pobrania opłaty, lecz wskazuje wysokość możliwej do pobrania opłaty.

112



 Rada gminy nie wypełniając obowiązku ustalenia stawki procentowej opłaty 

planistycznej, powoduje, że opłata nie może być pobrana, nawet gdyby nastąpił wzrost 

wartości nieruchomości.

 Stawka procentowa stanowi jeden z materialnoprawnych elementów dopuszczalności 

pobrania opłaty planistycznej.
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Wzrost wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu nie jest tożsamym pojęciem co

zysk ze zbycia nieruchomości.

Jedna z przesłanek prawnych koniecznych do spełnienia dla pobrania opłaty planistycznej

to wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, ustalany na podstawie

wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w oparciu o ceny z dnia zbycia.

Zysk ze zbycia nieruchomości, to relacja ceny nabycia do ceny zbycia.

Są to dwa różne zagadnienia, które powinny zostać wyraźnie rozgraniczone, jedno stanowi

prawną przesłankę dla pobrania opłaty, a drugie nie.

Może zdarzyć się bowiem taka sytuacja, że pomimo wzrostu wartości nieruchomości na

skutek uchwalenia planu oraz odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedający nie osiągnie

zysku, gdyż np. nabył nieruchomość w czasie hossy, a zbył ją na okresie bessy.
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Filarem opłaty planistycznej nie jest zysk właściciela ze zbycia nieruchomości, ale 

przysporzenie, jakie daje mu korzystniejsze przeznaczenie nieruchomości  w planie 

miejscowym.
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Jednorazową opłatę pobiera się również w przypadku zbycia części nieruchomości, jeżeli 

wartość zbywanej nieruchomości wzrosła w następstwie uchwalenia lub zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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 Gmina może dochodzić tej opłaty w terminie pięciu lat od powstania zobowiązania.

 Notariusz w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie 

nieruchomości jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta 

wypis z tego aktu.

 Doręczenie wypisu aktu notarialnego zobowiązuje wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

do bezzwłocznego ustalenia, czy zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat od 

uchwalenia lub zmiany planu miejscowego oraz czy, nastąpiła zmiana przeznaczenia 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą. 
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Odstąpienie od naliczenia opłaty planistycznej jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie 

ustalone, iż zbywana nieruchomość nie zyskała na wartości wskutek zmiany jej 

przeznaczenia.
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 Ustalenie, czy zaistniał wzrost wartości nieruchomości możliwe jest to jedynie po

uzyskaniu opinii o wartości nieruchomości,

 Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość nieruchomości 

określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

 Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu 

szacunkowego.

 Fundamentalną zasadą przy określaniu wartości nieruchomości jest przyznanie przez 

ustawodawcę rzeczoznawcy majątkowemu niezależności w dokonywaniu wyceny 

nieruchomości.
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Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej 

sprzedaży.

Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości 

określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub 

zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 

terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu 

wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. (art. 37 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

120



Art. 87 ust 3a  obowiązuje od 10 sierpnia 2011 roku.

Jeżeli uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r. w związku z 

utratą mocy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed 

dniem 1 stycznia 1995 r., przepisu art. 37 ust. 1 zdanie drugie niniejszej ustawy, w 

odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości, nie stosuje się, o ile wartość 

nieruchomości określona przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 

1995 r. jest większa, niż wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu faktycznego 

sposobu jej wykorzystywania po utracie mocy tego planu. W takim przypadku wzrost 

wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4, stanowi różnicę między wartością 

nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po 

uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 

terenu ustalonego w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r.
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Pobranie opłaty planistycznej przez gminę zależne jest od wykazania przez rzeczoznawcę 

majątkowego w opinii o wartości nieruchomości, że rynkowa wartość nieruchomości 

wzrosła w wyniku zmian w zakresie jej przeznaczenia na skutek uchwalenia planu 

miejscowego lub jego zmiany.

Rzeczoznawca określa:

1. wartość rynkową nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,

2. wartość rynkową nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego.

3. wartość rynkową nieruchomości według faktycznego sposobu korzystania.
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Wp-wartość rynkową nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,

Wa-wartość rynkową nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego,

Wf-wartość rynkową nieruchomości według faktycznego sposobu korzystania,

Jeżeli:

Wp > Wf to opłata = ( Wa – Wp )x stawka %

Wp ≤ Wf to opłata = ( Wa – Wf )x stawka %

Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości stanowi różnicę pomiędzy dwiema wartościami 
z uwzględnieniem stawki procentowej określonej w planie miejscowym.
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Istotnym jest aby podczas prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie 

naliczenia opłaty planistycznej zachowywane były zasady wynikające z kodeksu 

postępowania  administracyjnego.

W szczególności, przed wydaniem decyzji niezbędne jest zawiadomienie właściciela, 

użytkownika wieczystego o zebraniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości 

zapoznania się z tym materiałem.
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