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1 Wstęp 
Niniejsze opracowanie jest prognozą skutków finansowych przedsięwzięcia jakim jest 

uchwalenie i realizacja założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zidentyfikowane koszty i przychody, które potencjalnie mogą się pojawić po uchwaleniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczą budżetu miasta. 

Opracowanie może mieć wpływ na racjonalizację procesu planowania i może być 
wykorzystane do wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie: wyboru wariantów 
rozwiązań w planie, określania zakresu opracowywania planu, ustalania kolejności 
uchwalania planów, wstępnego budżetowania dochodów i wydatków własnych gminy 
związanych z wpływem ustaleń mpzp, itp. 

Prognozy nie należy traktować jako wyceny inwestycji ani wyceny wartości nieruchomości. 
Wskazuje ona zmiany wartości rynkowej przestrzeni planistycznej, a nie zmiany wartości 
pojedynczych nieruchomości. Zamieszczone wartości są przybliżone i nie można ich 
wykorzystywać jako podstawy do wydawania decyzji administracyjnych.  

Prognoza wykazuje potencjalne dochody generowane przez nowe zagospodarowanie 
z tytułu podatków, opłat: adiacenckich i planistycznej oraz sprzedaży gruntów miejskich, 
które w okresie horyzontu prognozy, wiążącym się  z okresem cyklu koniunkturalnego na 
rynku nieruchomości, szacowane są jako możliwe do osiągnięcia. 

Opracowanie  zawiera hipotetyczne symulacje, które mogą ale nie muszą wystąpić. Na 
ich podstawie nie jest możliwe określenie wiążących wartości roszczeń, których 
wystąpienie, wysokość i skala uwarunkowane są nie tylko przepisami prawa ale także 
sytuacją społeczno-gospodarczą. Obciążenia finansowe wynikające z ustaleń 
planistycznych szacowane są wyłącznie jako potencjalne koszty wykupów lub 
zmniejszenia się wartości nieruchomości. Zasadność i wysokość roszczeń jest 
rozstrzygana przez niezawisłe sądy w postaci prawomocnych wyroków, wydawanych 
w oparciu o operaty szacunkowe. 

Prognoza skutków finansowych jest aktualna na dzień przekazania projektu planu do 
opiniowania i uzgadniania1. 

                                                      
1
 Zgodnie z §10.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164 poz. 1587} 
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2 Cel i zakres opracowania 
 

Cel opracowania2 
Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej”  część C w 
Poznaniu. 
 
 

Zakres opracowania3 
- bilans terenów z wyszczególnieniem: 

 stanu istniejącego 

 stanu projektowanego 

 struktury własności. 
- prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy; 

- prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na dochody własne i wydatki gminy; 

- wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu 
miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. 

 
 

3 Podstawa prawna opracowania 
 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
(Dz. U. Z 2016 r. poz. 778); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, (Dz. U. nr 164 poz. 1587); 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r.  
poz. 1774, z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.z 
2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 04 Nr 207 poz. 2109);  

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 poz.446. z 
późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 
2016, poz. 223 z późniejszymi zmianami); 

                                                      
2
 Zgodnie z art.. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2016 poz 778 z póź. zmianami) 
3
 zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) 
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- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 
(Dz. U. 05 Nr 267 poz. 2251, z późniejszymi. zmianami); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031, 
z późniejszymi zmianami); 

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/445/IV/2004  z dnia 20 kwietnia 2004 r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004  z dnia 20 kwietnia 2004 r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wynik u jej podziału; 

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XIX/252//VII/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok; 

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXIII/981/VI/2014 z dnia 25 lutego 2014 r 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  „w rejonie ulicy Bożniczej i Północnej” - w Poznaniu. 
 
 

4 Źródła informacji i wykorzystane materiały 
 
- Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustalenia 

zawarte w projekcie uchwały; 
- Dane na temat rynkowych cen nieruchomości – mapa cenności gruntów wg cen 

średnich, materiały poglądowe Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
w Poznaniu; 

- Dane uzyskane z Urzędu Miasta Poznania z Wydziału Finansowego dotyczące 
stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 

- Dane na temat cen rynkowych wykonania infrastruktury technicznej (drogowej 
i sieciowej); 

- Dane z ZDM nt. kosztów budowy dróg; 
-  „Opłaty adiacenckie z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej”, Zarząd 

Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Biuro Koordynacji Przestrzennej, Poznań; 
- „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” Maria Sierpińska, 

Tomasz Jachna, PWN, Warszawa, 1998; 
- „Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta”, Zeszyt 6 (50) 2003, Wrocław, 

2003 – materiały z seminarium szkoleniowego na temat: „Miejscowe plany i ich 
skutki finansowe”; 

- „Problematyka ekonomiczna w planowaniu miejscowym, luty 2004 – materiały 
z seminarium szkoleniowego na temat: „Miejscowe plany i ich skutki finansowe”;  

- Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz.II – obiekty inżynieryjne II kwartał 2013 
r. zeszyt 33/2013, Sekocenbud, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja sp. z o.o; 
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5 Charakterystyka obszaru objętego granicami mpzp. 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzono analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic 
Bóżniczej i Północnej” w Poznaniu, w granicach: ul. Grochowe Łąki, ul. Działowa, ul. 
Święty Wojciech (w planie) oraz ulice poza granicą planu: ul. Garbary, ul. Bóżnicza, 
ul. Małe Garbary, ul. Wolnica,  ul. Ks. Józefa i ul. Północna. 
 
Rys. 1 Granice planu 

 
W tych samych granicach, sporządzany był mpzp „Wzgórze Św. Wojciecha. Projekt tego 
planu przeszedł etap zbierania wniosków, konsultacji społecznych, opiniowania 
wewnętrznego i opiniowania, na którym uzyskał negatywną opinię Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej. 
W trakcie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nastąpiła zmiana uwarunkowań sporządzania planu.  
Do podstawowych problemów planistycznych należy zaliczyć: 

 skutki finansowe złożonego wniosku o warunki zabudowy na terenie położonym 
przed kościołem Św. Wojciecha oraz sprzeciw społeczny wobec zabudowy; 

 szeroki zakres zmian funkcjonalno-przestrzennych w obrębie lodowiska 
Bogdanka; 

 zakres ewentualnych odszkodowań wynikających z wyznaczenia parku na 
terenie położonym na tyle terenów kościelnych (między kościołem, a terenami 
Rzeźni); 

 teren Rzeźni – możliwości zabudowy oraz zakres ochrony istniejącej substancji; 
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 zagospodarowanie terenu między ulicami Grochowe Łąki i Św. Wojciech w 
oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz pozwolenia na budowę. 

Powyższe problemy różnicują podejście planistyczne do poszczególnych terenów i mogą 
stanowić podstawę sporządzania projektu planu w częściach. 
Powierzchnia terenu objętego planem wynosi 15,5 ha. 
Obecne zainwestowanie obszaru to: 

 - tereny zwartej zabudowy przy ulicach Św. Wojciech i Działowej, 
 - tereny poprzemysłowe Rzeźni Poznańskiej i zakładów „Polmos”, 
 - teren historycznie ukształtowanego zespołu kościelnego – Wzgórza św. 

Wojciecha, 
 - tereny komunikacji. 

Analizowany teren zlokalizowany jest w północnej części centrum. Obszar ten znajduje się 
w strefie ochrony konserwatorskiej i jest częścią chronionego zespołu urbanistyczno-
architektonicznego, tzw. Ringu Stübbena – stanowiącego układ niedokończony. 
Najcenniejszymi zabytkami tego terenu są: zespół zabudowy poprzemysłowej Rzeźni 
Poznańskiej oraz zespół kościelny – Wzgórza św. Wojciecha. 
 
Rys.2 Ortofotomapa obszaryu mpzp 

 
Teren planu charakteryzuje się zróżnicowaniem w sposobie zagospodarowania, zarówno 
pod względem występujących tu funkcji i charakteru zabudowy.  Uzupełnienie stanowią 
m.in.: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w zabudowie śródmiejskiej, zwartej 
z towarzyszącą funkcją usługową w parterach oraz zabudowa usługowa oraz istniejący 
układ ulic. 
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Część terenu, w szczególności teren dawnej Rzeźni Poznańskiej, jest przestrzenią 
zdegradowaną, nie wykorzystującą potencjału i walorów swego położenia na styku 
istotnych w skali miasta przestrzeni publicznych – Stary Rynek – Cytadela. Istniejąca 
sytuacja przestrzenno-funkcjonalna terenu grozi jego dalszą degradacją. Przestrzeń ta 
wymaga ochrony przed niepożądanym zagospodarowaniem oraz określenia zasad 
adaptacji wartościowego zainwestowania, jako całościowego zespołu poindustrialnego. 
Miejscowy plan określi szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, mające na 
celu przywrócenie miejscu jego centrotwórczego charakteru oraz stworzenie przestrzeni 
identyfikowalnej w mieście. Plan określi także przebieg i zasady połączeń 
komunikacyjnych w skali śródmiejskiej pomiędzy zespołami urbanistycznym.  
Uchwalenie planu pozwoli na sformułowanie zasad  funkcjonalno-przestrzennych, dla 
wszystkich terenów, przy jednoczesnym zapewnieniu im prawidłowej dostępności 
komunikacyjnej, sformułowanie zasad obsługi zabudowy elementami infrastruktury 
technicznej, ponadto umożliwi jednoznaczne określenie granic terenów publicznych oraz 
zasad ich ochrony.  
Przeprowadzono analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” w 
Poznaniu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania. 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 
z 2008 roku, analizowany obszar należał do strefy A – Centrum Miasta Poznania, 
obejmującej następujące tereny: 
 - UMsw – tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej, średniowysokiej o funkcji: usługowej, 

centrotwórczej i ogólnomiejskiej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 - ZP – tereny parków, 
 - kZs.1.21 i  kZs.1.22 – drogi klasy zbiorczej – ulica Północna i nowa ulica łącząca ulicę 

Północną z ulicą Bóżniczą. 
Ponadto zgodnie z kierunkami zmian w strukturze przestrzennej wskazanymi w 
„Studium...” należało wytworzyć nową jakość przestrzeni wokół planowanych ulic, 
stanowiących domknięcie Ringu Stübbena oraz należało dążyć do kształtowania obszaru 
jako ważnych miejsc tożsamości i identyfikacji przestrzeni miasta, poprzez ochronę 
wartościowego zainwestowania. 
 
Rys. 3  Fragment „Studium….” Z 2008 roku 
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W nowo przyjętym Studium – uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 
dnia 23 września 2014 roku - obszar ten oznaczony został jako: 
MW/U oraz ZP. Symbol MW/U oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy 
usługowej w obszarze funkcjonalnego śródmieścia. Kierunek wiodący -  zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa usługowa, kierunek uzupełniający –zieleń (np.: 
parki, skwery, tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej). 
Symbol ZP oznacza parki i inne tereny zieleni urządzonej. Kierunek wiodący -  zieleń 
urządzona, kierunek uzupełniający – zabudowa usługowa o funkcji gastronomicznej, 
sportowo-rekreacyjnej, kulturowo-historycznej, kulturalno-rozrywkowej, architektura 
ogrodowa, pomniki, tereny komunikacji (w tym ścieżki piesze i rowerowe itp. oraz tereny 
infrastruktury technicznej. 
Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że planowane zagospodarowanie 
można uznać za zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 
 
Rys. 4 Fragment „Studium….”  z 2014 roku 

 
 
Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W 
rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” w Poznaniu pozwoli na: 

- ustalenie zasad zagospodarowania terenu, 
- wyznaczenie granic terenów przestrzeni publicznych oraz zasad ich ochrony,  
- uporządkowanie i zdefiniowanie zasad jednolitego kształtowania przestrzennego 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
- wprowadzenie funkcji ogólnomiejskich, 
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- określenie parametrów dla projektowanych obiektów, 
- zaprojektowanie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego, usprawniającego 

obsługę przedmiotowego terenu. 
Ponadto, plan miejscowy stworzy również podstawę prawną do wydawania decyzji 
administracyjnych na ww. obszarze.  
Ze względu na istniejące uwarunkowania zaproponowano podział projektu planu na 
części. 
 
Rys 5 Podział obszaru planu na części 

C
Prognoza dotyczy obszaru oznaczonego symbolem C o powierzchni 2,2407 ha. 
 
 

6 Bilans terenów. 
 

Stan istniejący 
Analizowany teren zlokalizowany jest w północnej części centrum. Obszar ten znajduje się 
w strefie ochrony konserwatorskiej i jest częścią chronionego zespołu urbanistyczno-
architektonicznego, tzw. Ringu Stübbena – stanowiącego układ niedokończony.  
Obecne zainwestowanie obszaru to tereny zwartej zabudowy przy ulicach Św. Wojciech i 
Bóźnicza. 
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Rys. 6 Zdjęcie lotnicze obszaru opracowania 

 
 
Rys. 7 Inwentaryzacja obszaru opracowania 
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Projekt planu 
W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalono: 
 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1 MW/U, 2MW/U oraz 3MW/U; 
 - tereny komunikacji dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW, 

1KDWxs, 2KDWxs; 
- tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-D, KD-G. 
 

Bilans powierzchni z projektu mpzp  

Lp. Symbol Projektowane w mpzp przeznaczenie terenów 

Powierzch
nia 

Procentowo 
w 

granicach 
planu 

do 
wykupu 

[ha] [%] [m
2
] 

1 MW/U 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
lub zabudowy usługowej 

1,9187 85,63 - 

2 
KD-G,  
KD-D 

Tereny dróg publicznych 0,1169 5,22 65 

2 
KDW, 

KDWxs 
Tereny dróg wewnętrznych 0,2051 9,15 - 

razem 2,2407 100,00 65 

 
Rys.8 Projekt planu 
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Struktura własności 
Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 2,2407 ha. Na terenie objętym granicami 

planu struktura własności gruntów przedstawia się następująco:  
 - osoby fizyczne 18,0% 
 - spółki handlowe 33,0%, 
- Skarb Państwa 0,3% 
 - Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym 41,5% 
 - Miasto Poznań 7,2% 
Droga publiczna KD-D jest w 94% zlokalizowana na terenie komunalnym.  Po 

uchwaleniu planu wystąpi konieczność wykupu fragmentu działki 35/2 należącej do osoby 
fizycznej. 

Drogi wewnętrzne zostały zaprojektowane na terenach Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym i spółek handlowych. 

Rys. 9 Struktura własności 
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7 Prognoza w pływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy. 

 
Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości (wzrost podatku) 

Założono wzrost podatku od powierzchni użytkowej. Skutkiem uchwalenia planu będzie 
możliwość  wzrostu powierzchni użytkowej. Potencjalny wzrost oszacowano na poziomie 
3700 m2 zabudowy mieszkaniowej i 3700 m2 zabudowy usługowej. 
[Podatek od powierzchni użytkowej] = [prognozowana nowa powierzchnia użytkową w m2] 
x [stawka podatku od powierzchni użytkowej U za 1m2] 
[Podatek od powierzchni użytkowej] =3700 x 22,86 = 84 582 zł.  
 
[Podatek od powierzchni użytkowej] = [prognozowana nowa powierzchnia użytkową w m2] 
x [stawka podatku od powierzchni użytkowej M za 1m2] 
[Podatek od powierzchni użytkowej] = 3700 x 0,75= 2 775 zł.  
Razem 87 357 zł 
Do dalszych obliczeń przyjęto 87 000 zł 
 

 
Prognozowane wpływy ze sprzedaży terenów należących do miasta 
Nie założono sprzedaży terenów komunalnych. 

 
 

Prognozowane wpływy z renty planistycznej 
Wartość renty planistycznej wynika ze zmiany wartości nieruchomości na skutek 

uchwalenia planu oraz zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat. Opłata planistyczna 
stanowi opłatę na rzecz gminy za uzyskanie nowych walorów gruntów, które w wyniku 
ustaleń planu przeznaczone zostały do pełnienia innej niż dotąd funkcji. 
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej wartość 
nieruchomości określa się uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu 
miejscowego lub przed jego zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu 
miejscowego lub po jego zmianie (nie uwzględnia się części składowych tej 
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nieruchomości).  Natomiast stan nieruchomości przyjmuje się z dnia wejścia w życie planu 
miejscowego lub jego zmiany, a ceny - z dnia zbycia nieruchomości. 
Definicja stanu nieruchomości przedstawiona  została szczegółowo w art. 4 pkt. 17 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w następującej treści: Ilekroć 
w ustawie jest mowa o stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan 
zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, a także stan otoczenia 
nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której 
nieruchomość jest położona.  
Z przedstawionych założeń wynika, że różnica wartości nieruchomości ustalana dla 
potrzeb naliczenia renty planistycznej dotyczy wyłącznie zmiany wartości spowodowanej 
faktem uchwalania lub zmiany planu miejscowego. Wzrost wartości spowodowany innymi 
czynnikami nie może być brany pod uwagę.  
Projekt planu ustala stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku, Art. 37 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w zakresie w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej 
wykorzystania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak 
samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 
stycznia 1995 roku, który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 
ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
Rys. 10 fragment planu ogólnego 
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Do końca 2003 roku na terenie miasta obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny 
Zagospodarowania Przestrzennego m. Poznania4, który w związku z wejściem w życie 
nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym5, stracił moc prawną 
z dniem 31 grudnia 2003 roku6. Analizowany obszar oznaczony jest w tym planie 
symbolem I.CM1.mu. Symbol ten oznacza teren zabudowy śródmiejskiej mieszkalno-
usługowej i usługowej ogólnomiejskiej (centrotwórczej) w tym usługi podstawowe: 
przedszkola, szkoły, przychodnie, handel i drobne rzemiosło, zieleńce, parki, skwery, ulice 
dojazdowe lokalne  w rejonie o przewadze funkcji usługowo-mieszkalnej – centrum miasta 
w strefie wewnętrznej intensywnego zagospodarowania usługowego.  
Centrum miasta to teren koncentracji pożądanych i preferowanych usług centrotwórczych, 
unikatowych, wysoce wyspecjalizowanych, współistniejących z mieszkalnictwem w 
ramach obecnych struktur przestrzennych, wymagających modernizacji i przebudowy. 
Oprócz usług centrotwórczych sterowanych przez mechanizmy rynkowe, muszą znaleźć 
się tu również usługi ogólnomiejskie niekonkurencyjne na rynku, których obecność w 
centrum jest niezbędna - np. program ośrodka administracyjnego miasta i województwa, 
obiekty kultury, oraz służące bezpieczeństwu mieszkańców - np. policja, straż pożarna, 
obiekty służby zdrowia, a także usługi podstawowe dla mieszkańców centrum (szkoły, 
przedszkola, poczta itp.) Istnieje konieczność interwencyjnych działań Miasta w przypadku 
znacznego wypierania mieszkalnictwa przez usługi (przeciwdziałanie wyludnianiu się 
centrum) oraz wyraźnego obniżenia się standardu starej zabudowy centrum. Ogólne 
zasady rozmieszczenia usług centrotwórczych:  
- w zespole historycznym Starego Miasta oraz wzdłuż głównych ulic (funkcje nie 

generujące dużego ruchu samochodowego),  
- wzdłuż ulic tworzących "ring". 
Plan nie zmienia przeznaczenie terenu, a więc nie założono pobrania renty planistycznej. 
 

 
Opłaty adiacenckie 
Opłata adiacencka jest to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości 

nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem 
środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem 
i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Opłata ta ma w części lub 
w całości pokryć koszty jakie ponosi gmina z związku z wykonywaniem i realizacją 
wyodrębnionych zadań własnych. 
Opłaty adiacenckie to opłaty o charakterze publiczno – prawnym uwarunkowane 
zaistnieniem określonych warunków, a mianowicie: 

- wykonaniem infrastruktury technicznej, 
- scaleniem i podziałem nieruchomości, 
- podziałem nieruchomości. 

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub 
użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić, w drodze 
decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
ustala rada gminy, w drodze uchwały. W Poznaniu stawka ta została ustalona 

                                                      
4
 zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr X/58/II/94 z dnia 6 grudnia 1994r. publ. w Dz. Urz. Województwa 

Poznańskiego Nr 22/94 poz. 246. 
5
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016r. poz. 778) 

6
 Art. 87 ust. 3 ustawy jw. 
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w wysokości 30% różnicy między wartością nieruchomości przed dokonaniem podziału, 
a wartością nieruchomości po podziale. 
Prezydent 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. Wydanie 
decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia 
stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania 
z wybudowanej drogi. 
Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 
Na terenie miasta Poznania stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 
ustalono w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. 
Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty 
roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji 
o ustaleniu opłaty. 
Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej, jako świadczenia pieniężnego, następuje 
w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w postępowaniu administracyjnym. 
 
Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości 
Opłata ta jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału. 
Podział nieruchomości polega na ewidencyjnym wyodrębnieniu w ramach jednej 
nieruchomości kilku działek gruntu, bez zmiany podmiotu, któremu przysługuje do niej 
prawo rzeczowe. Wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału występuje, jeżeli przy 
potencjalnym zbywaniu tej nieruchomości w częściach geodezyjnie wydzielonych można 
uzyskać wyższą cenę niż cena możliwa do uzyskania w wyniku zbycia danej 
nieruchomości, jako jednej działki ewidencyjnej. 
Dla ustalenia opłaty adiacenckiej podstawowe znaczenie ma ustalenie przez Prezydenta 
czy wzrosła wartość nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału. Ustalenie tej 
okoliczności następuje po zasięgnięciu opinii o wartości nieruchomości, sporządzanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Nie jest dopuszczalne ustalenie opłaty adiacenckiej 
w przypadku gdy geodezyjny podział sporządzony został z urzędu oraz w przypadku 
dokonania geodezyjnego podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu 
miejscowego. 
Ze swojej istoty opłata adiacencka skierowana do właścicieli nieruchomości oraz do tych 
użytkowników wieczystych którzy nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych, 
ponieważ użytkownicy wieczyści, których wartość wzrosła zapłacą z tego tytułu wyższą 
zaktualizowaną opłatę roczną. 
Art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: 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, 
prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. 
Nie założono pobrania opłat z tytułu podziału  nieruchomości. 
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Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej 
Opłata ta pokrywa w całości lub części koszty jakie ponosi gmina budując infrastrukturę 
techniczną. Opłata stanowi dochód gminy, na terenie której znajduje się dana 
nieruchomość, bez względu na to, który z podmiotów publicznych uczestniczy w realizacji 
inwestycji. O obowiązku uiszczenia opłaty rozstrzyga decyzja o opłacie a nie sam fakt 
stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej. Obowiązek jej zapłaty 
ciąży na aktualnym właścicielu. Nie założono pobrania opłaty adiacenckiej z tytułu 
wybudowania infrastruktury technicznej. 
 
 
Prognozowane koszty wypłaty odszkodowań, wykupów i przeprowadzenia zamian 
gruntów 

Gmina ponosi skutki prawne i finansowe jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gdy: 

- korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 
to właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać w takim przypadku od gminy 
odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części lub zamiany 
nieruchomości na inną; 

- następuje spadek wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty 
zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw wymienionych wyżej, może żądać od 
gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. 

W celu ustalenia zadośćuczynienia za brak możliwości korzystania z nieruchomości 
w sposób dotychczasowy konieczne jest: 

- określenie rodzaju oraz zakresu szkód mogących powstać na skutek ustaleń planu; 
- ustalenie wielkości obszaru objętego odszkodowaniem; 
- oszacowanie wartości szkody. 

„Uniemożliwienie korzystania z nieruchomości z dotychczasowym jej przeznaczeniem 
określonym w planie miejscowym oznacza sytuację, w której w wyniku zmiany planu nie 
jest już możliwa realizacja na nieruchomości celu, na jaki była dotychczas przeznaczona, 
chociażby cel ten nie był dotychczas realizowany. Wykonywanie prawa własności nie 
oznacza bowiem korzystania z całego wachlarza7 dopuszczalnych prawem uprawnień, ale 
z możliwości potencjalnego korzystania z nich i dokonywania wśród nich wyboru przez 
właściciela. Istotnym zatem ograniczeniem własności jest pozbawienie właściciela 
nieruchomości potencjalnego chociażby jej zagospodarowania, którego dotychczasowy 
właściciel nie miał obowiązku realizować, ale sama możliwość realizacji na nieruchomości 
określonego celu tworzyła potencjalny na nią popyt w obrocie rynkowym, który odpadł 
z uwagi na odebranie prawnej możliwości realizacji tego celu. W ten sposób następuje 
zatem uszczuplenie możliwości zbycia nieruchomości w obrocie rynkowym.(...) 
Reasumując następstwem uchwalenia planu mogą być skutki: 

- użytkowanie niemożliwe lub istotnie ograniczone; 
- obniżenie wartości nieruchomości. 

Jeżeli dalsze użytkowanie nieruchomości stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone 
zachodzi roszczenie od gminy o: 

                                                      
7
 Marian Wolanin „Uwarunkowania prawne związane z opłatą planistyczną, z opłatami adiacenckimi 

podziałowymi i infrastrukturowymi oraz odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości” –  
Problematyka wyceny odszkodowań i opłat z nieruchomości dla potrzeb gmin – materiały szkoleniowe Kiekrz 
k/Poznania, 8-10 października 2004r 
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- wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę; 
- wykupienie nieruchomości lub jej części. 

Szkoda rzeczywista nie została w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zdefiniowana, dlatego tez dla oceny jej zaistnienia konieczne jest ustalenie, 
w jaki sposób nowe przeznaczenie nieruchomości wpływa na dotychczasowe korzystanie 
z nieruchomości. Miernikiem wartości rzeczywistej szkody będzie zatem w dużej mierze 
ocena wartości nieruchomości po zmianie przeznaczenia w stosunku do wartości 
adekwatnej do przeznaczenia przed zmianą (...). 
Należy założyć że „rzeczywista szkoda” oznacza że odszkodowaniu podlegają tylko 
poniesione straty a nie utracone korzyści. 
 
Na podstawie analizy ustaleń projektu planu stwierdzono że po uchwaleniu planu 
zaistnieje  konieczność wykupu gruntu pod drogę publiczną KD-D. Oszacowana 
powierzchnia do wykupu wynosi 65m2.   
[Koszt wykupu gruntu pod drogi publiczne] = [powierzchnia do wykupu] x [cena za m2 
gruntu] 
[Koszt wykupu gruntu pod drogi publiczne] = 65 x 700 = 45 500 zl 
 
Nie założono kosztów wykupu nieruchomości Skarbu Państwa- dz. nr 40/4 – użytek dr, 
położonej na terenie o symbolu KD-G. Jest to droga już istniejąca. 
 
 
 
 

8 Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

 
Spośród zadań własnych gminy związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, bezpośredni wpływ na budżet miasta Poznania ma realizacja dróg 
publicznych. 
Pozostałe elementy infrastruktury technicznej leżą w kompetencjach wydzielonych spółek: 
Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: Aquanet 
Rozwój sieci energetycznej:    Grupa Energetyczna Enea 
Rozwój sieci gazociągowej: Wielkopolska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o. 
Rozwój sieci cieplnej:     Veolia Poznań S.A. 
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Rys.11 Plansza układu komunikacyjnego 

 
Nie założono realizacji dróg publicznych 
 
Infrastruktura 
 
Rys. 12 Plansza zbiorcza infrastruktury 

 
 

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
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Koszt realizacji wodociągu wody pitnej  
[Koszt realizacji wodociągu] = [długość wodociągu wody pitnej w mb] x [koszt budowy 
1mb]  
[Koszt realizacji wodociągu] = 140 x 600 = 84 000 zł 
 
Koszt realizacji kanalizacji sanitarnej 
[Koszt realizacji kanalizacja]=[długość kanału sanitarnego w m.] x [koszt budowy 1m]  
[Koszt realizacji kanalizacja]= 140 x 800 = 112 000 zł 
 
Razem koszt budowy infrastruktury 196 000 zł 
 

 
Zestawienie kosztów 
Wykupy gruntów pod drogi publiczne………………….…45 500 zł 
Koszty budowy infrastruktury…………………………….196 000 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem………………………………………..……………..241 500 zł 
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9 Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań 
projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich 
skutków finansowych. 

 
 

Założenia do oceny efektywności 
Wykup terenów pod drogi publiczne –założono wykup w 2 roku funkcjonowania planu; 
 
Sprzedaż gruntów –nie założono sprzedaży gruntów; 
 
Budowa dróg – nie założono realizacji inwestycji drogowych; 
 
Opłaty adiacenckie z tytułu podziału – nie założono pobrania opłat 
 
Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej – nie założono 
pobrania opłat 
 
Wzrost podatku od nieruchomości (grunty) –  nie założono wzrostu podatku;  
 
Wzrost podatku od nieruchomości (pow. użytkowa) – założono wzrost podatku od 
powierzchni użytkowych: w 5 roku 30%, 6 roku 60% od 7 roku 90%, 8 roku – 90%, 9 roku 
– 90%, 10 roku – 90%; 
 
Renta planistyczna –  nie założono pobrania opłaty planistycznej; 
 
Przyjęto stopę dyskontową, za pomocą której uwzględnia się wartość pieniądza w czasie, 
na podstawie analizy rynku kapitałowego (w oparciu o koszt kapitału i poziom ryzyka dla 
lokalnego rynku nieruchomości miasta Poznania)  na poziomie 8%. 
. 
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Ocena efektywności przedsięwzięcia metodą dyskontową za pomocą zaktualizowanej wartości netto – NPV 
Zaktualizowana wartość netto NPV jest obecną (zdyskontowaną) wartością kosztów i efektów związanych z realizacją 
ocenianego przedsięwzięcia. Nie jest to suma algebraiczna pozycji z tabeli. Wartość NPV jest wynikiem formuły finansowej 
uwzględniającej zmienność wartości pieniądza w czasie. Opiera się na prognozowanych przepływach pieniężnych dla okresów 
przyszłych. Na tej podstawie można określić efektywność(opłacalność) podejmowanych działań rozwojowych (uchwalenie planu 
miejscowego). 
 

 

wartość prognozowany rozkład kosztów i efektów w czasie (w okresie 10 lat funkcjonowania planu) 

[zł] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

koszty 

wykupy 
wykup gruntów pod drogi publiczne 45 500 zł   45 500                 

wykup terenu pod zieleń -   -                 

zieleń 
Koszt urządzenia zieleni -       -             

koszt utrzymania zieleni -         - - - - - - 

RAZEM 0 45 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

efekty 

nieruchomości 

przychód ze sprzedaży gruntów 
inwestorom 

-                     

podatki od nieruchomości (grunty) -                     

wzrost podatku od nieruchomości 
od powierzchni użytkowych 
nowych budynków 

87 000 zł         26 100 52 200 78 300 78 300 78 300 78 300 

opłaty 

renta planistyczna -                     

opłaty adiacenckie z tytułu 
podziałów 

-                     

opłaty adiacenckie z tytułu 
wybudowania infrastruktury 
technicznej 

-                     

RAZEM 0 0 0 0 26 100 52 200 78 300 78 300 78 300 78 300 

OGÓŁEM 0 -45 500 0 0 26 100 52 200 78 300 78 300 78 300 78 300 

stopa dyskontowa 0,08 

NPV 175 077 zł 
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Wnioski i zalecenia 
Celem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu była próba określenia 

potencjalnych wydatków i wpływów z tytułu uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  „w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” część C w 
Poznaniu. 
Celem opracowania planu ma być określenie przeznaczenia oraz linii rozgraniczających 
terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Wykonane 
obliczenia (Ocena efektywności przedsięwzięcia metodą dyskontową za pomocą 
zaktualizowanej wartości netto – NPV) wykazały w okresie 10-cio letnim dodatni  wynik 
finansowy przedsięwzięcia na poziomie zysku w wysokości 175 077 zł. 
Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 2,2407 ha i obejmuje teren zlokalizowany w 
północnej części centrum. Obszar ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i jest 
częścią chronionego zespołu urbanistyczno-architektonicznego, tzw. Ringu Stübbena – 
stanowiącego układ niedokończony.  
Na terenie  planu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w zabudowie 
śródmiejskiej, zwartej z towarzyszącą funkcją usługową w parterach.  
Miejscowy plan określi szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, mające na 
celu przywrócenie miejscu jego centrotwórczego charakteru oraz stworzenie przestrzeni 
identyfikowalnej w mieście. Plan określi także przebieg i zasady połączeń 
komunikacyjnych w skali śródmiejskiej pomiędzy zespołami urbanistycznym.  
W prognozie nie założono wpływów z opłat adiacenkich z tytułu podziału nieruchomości 
oraz opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej.  
Projekt planu ustala 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. Przy określaniu wartości rynkowej 
nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej wartość nieruchomości określa się 
uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego oraz jej 
przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego. Nie założono pobrania renty 
planistycznej. 

W prognozie nie założono wzrostu podatku od gruntów. Założono natomiast wzrost 
podatku od powierzchni użytkowej, który wyliczono na 87 000 zł na rok. 

Gmina ponosi skutki prawne i finansowe jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gdy: 

- korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 
to właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać w takim przypadku od gminy 
odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części lub zamiany 
nieruchomości na inną; 

- następuje spadek wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty 
zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw wymienionych wyżej, może żądać 
od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. 

Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wystąpi 
konieczność wykupu gruntów pod drogi publiczne.  
Koszt realizacji wszystkich zaplanowanych zamierzeń wynosić będzie ok. 241 500 zł 
(koszty budowy wodociągu i kanalizacji oraz wykupy gruntu).  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z narzędzi sterowania 
rozwojem przestrzennym i jako taki znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozie skutków 
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finansowych uchwalenia planu. Prognoza pokazuje rozkład efektów w czasie, 
pojawiających się w kolejnych latach obowiązywania planu8. 

Plan określa sposób zabudowy i zagospodarowania terenów, pozwoli na 
konsekwentne stworzenie całościowego zespołu urbanistycznego, sformułowanie 
szczegółowych zasad umożliwiających zagospodarowanie terenów wolnych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu im prawidłowej dostępności komunikacyjnej, określenie zasad 
uporządkowania terenów już zainwestowanych, określenie zasad obsłużenia zabudowy 
elementami infrastruktury technicznej oraz stworzy podstawę prawną do wydawania 
decyzji administracyjnych na wyżej wymienionym obszarze, a więc stworzy warunki dla 
optymalnego wykorzystania przestrzeni miejskiej a są to korzyści których nie można 
wycenić w sposób jednoznaczny. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu, zwłaszcza w zakresie struktury funkcjonalnej, 
należy ocenić pozytywnie. Projekt planu umożliwia rozwój obszaru poprzez wprowadzanie 
funkcji niekolidujących z charakterem terenu sąsaiadującego i  stanowić będzie 
kontynuację dotychczasowego zainwestowania i kierunku rozwoju oraz dobrze 
wkomponuje się w krajobraz tego terenu. 

Należy podkreślić, że wykazane w analizie koszty, nie obciążą budżetu miasta oraz 
nie wystąpią natychmiast po uchwaleniu mpzp i mogą być rozłożone w czasie.  

Prognozowany poziom wyniku finansowego przedsięwzięcia wykazany w analizie 
może być obarczony dużym błędem, z uwagi na nieprzewidywalność cen rynkowych 
i zmienność uwarunkowań w czasie. Również dane wyjściowe przyjęte do kalkulacji są 
danymi przybliżonymi - podane w opracowaniu wartości, w odniesieniu  do powierzchni i 
długości są szacunkowe, a  uzyskane na etapie opracowania prognozy wyniki 
orientacyjne. Analiza opłacalności przedsięwzięcia, jakim jest uchwalenie i realizacja 
założeń planu, pokazuje skalę pewnych ograniczeń. Jest wskazówką do przyjęcia 
kierunków w polityce finansowania inwestycji, ma również uświadomić skalę problemów i 
podać przybliżone wielkości kwot, które mogą potencjalnie pojawić się po stronie 
wydatków i przychodów miasta w przypadku uchwalenia planu. 

W prognozie nie wzięto pod uwagę innych dochodów gminy dotyczących podatków od 
środków transportowych, podatków od posiadanych psów, opłat administracyjnych, opłat 
skarbowych oraz odsetek za nieterminowo wnoszone opłaty. Mogą one stanowić 
znaczącą pozycję w dochodach własnych gminy jednak na etapie prognozy są trudne do 
oszacowania. Prognozą nie są też objęte koszty wyceny nieruchomości po budowie dróg 
i urządzeń infrastruktury technicznej oraz koszty podziału nieruchomości (wydzielenie 
części nieruchomości należących do osób prywatnych na cele inwestycji publicznych). Nie 
stanowią one znaczącego udziału w całości kosztów. 

Sporządzona prognoza skutków finansowych uchwalenia planu zawiera prognozę 
wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody 
własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody 
związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania o których 
mowa w art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Szacunkowe wielkości podane w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy 
do wydania decyzji podatkowych oraz decyzji związanych z pobieraniem opłat związanych 
ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu i innych roszczeń 
finansowych. 

                                                      
8
 Marcin Świetlik –Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, biblioteka urbanisty nr 4, Warszawa 2004 


