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RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 
– styczeń 2022 r.-

o Gdańsk ze stopniem pokrycia mpzp 65,4% pow. miasta w 2020 r.

zajął drugie miejsce spośród miast wojewódzkich

o Wg NIK procedura uchwalania mpzp w Gdańsku należy do najkrótszych w Polsce – tylko 

7,5% planów opracowywanych jest dłużej niż 3 lata



POKRYCIE MIASTA PLANAMI MIEJSCOWYMI
Ok. 65,4% pokrycia miasta miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego

749 obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego



WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY PO UCHWALENIU MPZP

BEZPOŚREDNIE:

• Opłata planistyczna (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym)

POŚREDNIE:

• Opłata adiacencka (art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami)

• Wpływy z podatku od nieruchomości

• Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

• Dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy

• Udział w podatki PIT/CIT

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



przez 13 lat do budżetu miasta wpłynęło 4,28 mln zł z tytułu opłaty planistycznej 

NALICZANIE OPŁATY PLANISTYCZNEJ – WPŁYWY DO BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

W latach 2009 – 2021 wydano 417 decyzji dot. naliczenia opłaty planistycznej, w tym:

201 decyzji o nienaliczaniu opłaty planistycznej (48%)

45 decyzji zostało zaskarżonych do SKO (21% decyzji naliczających opłatę)

Najwyższą opłatę planistyczną zapłacono w 2021 r. w wysokości 627 tys. zł po sprzedaży nieruchomości 
o pow. 0,83 ha przy ul. Pomorskiej na Żabiance.

Wartość większości naliczonych opłat planistycznych (83%) nie przekraczała 5 tys. zł.

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



KOSZTY DLA BUDŻETU GMINY PO UCHWALENIU MPZP

BEZPOŚREDNIE:

• Roszczenia z art. 36 ust. 1, 2, 3, ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym

POŚREDNIE:

• Wywłaszczenia (wykupy) gruntów stanowiących rezerwacje 

na funkcje celu publicznego (art. 112-115 ugn)

.• Koszty realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

społecznej, zieleni i inne

• Odszkodowania z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

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



ZAISTNIAŁE ROSZCZENIA Z ART. 36 USTAWY O PLANOWANIU 
KOSZTY DLA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

W latach 2009 – 2021 złożono 108 wniosków o roszczenia z art. 36, w tym: 

69 wniosków to roszczenia o wykup nieruchomości (64%), 39 wniosków dotyczyło odszkodowania

27 wniosków uznano za zasadne (25%)

Najwyższe odszkodowanie z art. 36. ust. 3 zapłacono w 2013 r. w wysokości 2,79 mln zł właścicielowi nieruchomości 
o przeznaczeniu mieszkaniowym, której wartość rynkowa spadła w wyniku wprowadzenia na jej części terenu zieleni publicznej.

Najwyższą jednorazową kwotę za wykup nieruchomości (art. 36 ust.1) zapłacono w 2012 r.
za nieruchomość o pow. 2,67 ha przeznaczoną w mpzp na zbiornik retencyjny (5,21 mln zł).

Przez 13 lat:
wypłacono odszkodowania o łącznej wartości 5,22 mln zł

13,22 mln zł zapłacono za wykup gruntów o łącznej powierzchni ok. 6,7 ha, 
których dotychczasowy sposób korzystania ograniczyły plany miejscowe (art. 36 ust. 1)

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



ROSZCZENIA Z ART. 98 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – KOSZTY 
DLA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

W latach 2014 – 2021 prowadzono 185 postępowań o odszkodowania, w tym: 

Średni koszt odszkodowania za metr kw. działki przejętej pod drogę publiczną wyniósł: 210 zł/m kw

Najwyższe odszkodowanie zapłacono w 2015 r. za nieruchomość o pow. 1,51 ha w dzielnicy Jasień  (4,57 mln zł, 301 zł/mkw) 

Najdroższą w zł/m kw (617 zł/m kw.) działkę przejęto w 2016 r. w Śródmieściu.
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Przez 8 lat wypłacono 78,83 mln zł odszkodowań za grunty o łącznej pow. 37,71 ha



KOSZTY DOBREJ URBANISTYKI

Biuro Rozwoju Gdańska sporządza mpzp

obejmujący teren w jednostce Klukowo o pow. 87 ha

o w większości grunty prywatne

o 11 wniosków prywatnych właścicieli

GMINA

PRYWATNY

ZDJĘCIE Z TERENU

LOKALIZACJA

GRANICE PROJEKTU PLANU
Studium przypadku 



KOSZTY DOBREJ URBANISTYKI

W uchwalonym w 2018 roku Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska 

w Klukowie-Rębiechowie przewiduje się 

zabudowę mieszkaniową o bardzo niskiej 

intensywności i w charakterze 

podmiejskim willowym.

GRANICE PROJEKTU PLANU NA TLE STUDIUM 
Studium przypadku 



W terenie tym obowiązuje mpzp z 2004 roku

Ustalone przeznaczenie terenu:

- mieszkaniowe

- mieszkaniowo-usługowe

- usług z zielenią towarzyszącą

- retencji wód i zieleni

- dróg lokalnych

Nie ustala m.in.

- sieci dróg dojazdowych

- połączeń pieszych

Studium przypadku 

Projekt zmiany planu miejscowego uwzględnia:

wnioski mieszkańców

sieć dróg dojazdowych

ogólnodostępne ciągi piesze

ciągłość terenów zielonych

KOSZTY DOBREJ URBANISTYKI



Wykup gruntów: 27 mln zł

Realizacja: 46,7 mln zł

ciągi na gruntach 
prywatnych – 1,34 km

wykupy gruntów na inne 
cele publiczne – 4,2 ha

wykupy gruntów pod 
drogi – 4,72 ha

Studium przypadku 

KOSZTY DOBREJ URBANISTYKI

Prognoza skutków finansowych:



Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

o Projekt nowelizacji, opracowany przez 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, realizuje 
założenia reformy systemu planowania 
przestrzennego zapisanej 
w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania 
Odporności.

o Celem zaproponowanych zmian jest 
„uproszczenie, ujednolicenie oraz przyspieszenie 
procedur planistycznych”.

o 16 maja 2022 roku zakończył się etap uzgodnień 
międzyresortowych oraz konsultacji publicznych

o Odniesienie do uwag wrzesień 2022 r.

o Ostatni projekt z dnia 26.01.2023 r.



Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

USUNIĘCIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA PROGNOZY SKUTKÓW FINANSOWYCH

BYŁO:
Art. 17. [Procedura planistyczna]
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu miejscowego kolejno:
…
5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;

• BRAK OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z UCHWALENIEM PLANU

• BRAK ŚWIADOMOŚCI WŁODARZY I RADY GMINY/MIASTA DOT. KONSEKWENCJI 
FINANSOWYCH PLANU

• NIEZAPLANOWANE OBCIĄŻENIA BUDŻETU GMIN



PIERWSZY PROJEKT:
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości 
wzrosła, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości 
nieruchomości, stanowiącą dochód własny gminy.

BYŁO:
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości 
wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku 
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 
Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

ZMIANY W ZAKRESIE NALICZANIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ (art. 36. ust. 4)

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

OBECNY PROJEKT:
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości 
wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku 
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 
Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

zbywa tę nieruchomość

nie może być wyższa niż 30%

• QUASI-PODATEK

• ZNACZĄCY WZROST PROWADZONYCH 
POSTĘPOWAŃ – WZROST KOSZTÓW 
ZATRUDNIENIA I OPERATÓW

• MAŁE PLANY

• NIEZADOWOLENIE SPOŁECZNE

• PROBLEMATYCZNA WINDYKACJA



ZMIANY W ZAKRESIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA SPADEK WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (art. 36 ust. 3)

PIERWSZY PROJEKT:
Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości 
uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty nie skorzystał z praw, o których mowa  
w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

BYŁO:
Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości 
uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał 
z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu 
wartości nieruchomości.

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

OBECNY PROJEKT:
Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości 
uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał 
z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu 
wartości nieruchomości.

• „ŁATWY PIENIĄDZ” – WIĘCEJ ROSZCZEŃ

• ZNACZĄCY WZROST PROWADZONYCH 
POSTĘPOWAŃ – WZROST KOSZTÓW 
ZATRUDNIENIA, OPERATÓW, 
PRAWNIKÓW, BIEGŁYCH, SPRAW 
SĄDOWYCH

• MAŁE PLANY

• OGRANICZENIE ILOŚCI UCHWALANYCH 
MPZP

zbywa tę nieruchomość



PLAN OGÓLNY

OBECNY PROJEKT:
Art. 37. ust. 11a. Do określenia wartości nieruchomości w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
uwzględnia się zmiany wartości nieruchomości będącej skutkiem uchwalenia lub zmiany planu ogólnego.

PLAN OGÓLNY 
jest aktem prawa miejscowego

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ODNIESIENIE DO UWAG:
Zapisy projektu nie przewidują możliwości uzyskania odszkodowania w związku z uchwaleniem planu 
ogólnego. Art. 417 1 Kodeksu Cywilnego określa że: "§ 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie 
aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu 
niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą." Nie ma więc 
potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów.

STUDIUM 
NIE jest aktem prawa miejscowego



• „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego nie wywołuje skutków w sensie prawnym, 
nie stanowi podstaw do wniesienia roszczeń, wypłaty odszkodowań, naliczania opłat czy ustalenia cen 
wykupu nieruchomości. Dokument ten niesie za sobą wartość informacyjną, przez co nie ma podstaw 
wprowadzania obowiązku sporządzania prognozy przez osoby o określonych uprawnieniach zawodowych, 
co w sposób nieuzasadniony podniosłoby koszty sporządzenia planu miejscowego. W projekcie nie 
wprowadzono wymogu sporządzenia prognozy skutków finansowych dla planu ogólnego, ponieważ 
ramowy charakter planu i brak ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu nie stwarza podstaw 
merytorycznych do opracowania takiej prognozy.” – już nieaktualne

• „Do planu ogólnego nie będzie sporządzana prognoza skutków finansowych, ze względu na ramowy 
charakter jego ustaleń. Tego typu informacje będą zawierały prognozy skutków finansowych do planów 
miejscowych.” – już nieaktualne

• „Uchylenie obowiązujących planów miejscowych spowodowałoby zahamowanie działalności inwestycyjnej 
na obszarach, gdzie była ona do tej pory możliwa, co spowodowałoby olbrzymie koszty odszkodowawcze. 
Po wejściu w życie planu ogólnego - obowiązujące plany miejscowe będą do niego dostosowywane w 
ramach dotychczasowego trybu aktualizacji aktów planowania przestrzennego, zgodnie z potrzebami 
gminy i jej polityką przestrzenną.”

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ODNIESIENIE DO UWAG DO PROJEKTU USTAWY ZEBRANYCH W RAMACH KONSULTACJI



WNIOSKI

• Mała skuteczność w egzekwowaniu wpływów do budżetu gmin – ustawa nic nie poprawi

• Duże obciążenie budżetu gminy kosztami prowadzenia dobrej polityki przestrzennej

• Niespójność w interpretacji ustaw  - trudność w egzekwowaniu przepisów 

• Rezygnacja z prognoz skutków finansowych - brak świadomości włodarzy i radnych 

odnośnie konsekwencji finansowych uchwalenia mpzp dla budżetu gminy/miasta

• Brak jasności odnośnie konsekwencji finansowych planu ogólnego – brak 

jednoznacznych odpowiedzi i instrukcji



Dziękuję za uwagę


	Slajd 1: Skutki finansowe planowania przestrzennego  na tle proponowanych zmian ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 21

