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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. 
 
 

1. Cel i zakres opracowania 
 

Cel opracowania1 
Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania „W rejonie Alei Wielkopolskiej” w Poznaniu. 
 
 

Zakres opracowania2 
Prognoza skutków finansowych zawiera: 

- 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; 

                                                      
1
 Zgodnie z art.17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. 

z 2021 r., poz 741) 
2
 zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

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

 
 

2. Podstawa prawna opracowania 
 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 741); 

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., 
poz. 555);  

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 
r., poz. 305); 

- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713); 

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 815); 

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 688); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1363); 

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

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXXVI/639/VIII/2020 z dnia  
13 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2021 rok; 

- Uchwała Nr XX/341/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  
3 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Alei Wielkopolskiej” w Poznaniu. 
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3. 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; 
- „Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników 

w obrocie nieruchomościami” pod redakcją Ryszarda Cymermana, Olsztyn 2006 r. 
- „Opłaty adiacenckie z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej”, Zarząd Geodezji 

i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Biuro Koordynacji Przestrzennej, Poznań; 
- „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”.
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4. Charakterystyka obszaru objętego granicami mpzp 
 

Planem objęto obszar zlokalizowany na terenie obrębu Golęcin, położony w centralnej 
części Poznania. Obszar o powierzchni ponad 16 ha usytuowany pomiędzy ulicą Aleja 
Wielkopolska na północy, ulicą Nad Wierzbakiem od zachodu, ulicą Grudzieniec od południa i 
ulicą Pułaskiego od wschodu. 

Uchwałą z dnia 3 grudnia 2019 r., nr XX/341/VIII/2019 Rady Miasta Poznania przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie alei 
Wielkopolskiej” w Poznaniu. 

 
Rys.1. Załącznik do uchwały o przystąpieniu 

 
 
Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

Z uwagi na specyfikę położenia obszaru przewidzianego do objęcia planem niezbędne 
było sformułowanie zasad ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej, zachowanie cech 
charakterystycznych miasta-ogrodu oraz walorów przyrodniczych i kulturowych występujących 
na tym terenie. 

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W 
rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu pozwoli na: 
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- określenie granic terenów o różnym sposobie zagospodarowania i zasad 
kształtowania ładu przestrzennego, 

- określenie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy, 
- określenie docelowego układu powiązań komunikacyjnych, 
- stworzenie podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych 

w postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę i polityki gospodarki gruntami na obszarze 
objętym opracowaniem. 

Dla omawianego terenu wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych 
rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Poznania. 

Teren w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania” znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami: 

- MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
wielorodzinnej niskiej w obszarze funkcjonalnego Śródmieścia; kierunek wiodący – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostojąca, bliźniacza lub zabudowa wielorodzinna niska o 
charakterze „willi miejskich”; jako kierunek uzupełniający: zabudowa usługowa towarzysząca 
zabudowie mieszkaniowej, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Zapis SUiKZP określa także, iż w przypadku wyznaczenia na etapie planu miejscowego 
terenu o funkcji usługowej – wysokość do 10,5 m z dopuszczeniem podwyższenia wysokości dla 
dominanty w postaci np. wieży kościoła, dzwonnicy, pływalni, usług oświaty. Z uwagi na inny 
charakter zagospodarowania na etapie sporządzania planu miejscowego należy wyodrębnić 
osobno tereny przeznaczone pod MN i pod MW (zabudowa willowa, nie więcej niż 6 lokali 
mieszkalnych). 

Analiza wykazała zgodność zakładanych rozwiązań z obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 

 
Rys.2. Fragment Studium w granicach projektu planu 
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Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli określić 
przeznaczenie poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania, w tym parametry 
i wskaźniki dla projektowanej zabudowy, a także powiązania komunikacyjne. 
 

 

5. Bilans terenów 
 
Stan istniejący 

Opracowaniem objęto teren o powierzchni około 16 ha o zróżnicowanej strukturze 
zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne, zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, 
garaże i warsztaty samochodowe, działki niezagospodarowane.  

Przy Alei Wielkopolskiej zlokalizowany jest żłobek „Stokrotka” i Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy. Na analizowanym obszarze występują również prywatne ośrodki przedszkolne. 

Teren jest w większości zainwestowany lecz mocno zaniedbany. Istniejący układ dróg 
wymaga przeprowadzenia prac remontowych, a tereny niezagospodarowane są wykorzystywane 
jako nielegalne parkingi. 

 
Rys. 3. Obszar planu na tle ortofotomapy 

 
 

 
Projekt planu 
Na obszarze planu ustalono następujące przeznaczenie terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

1MW i 2MW; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U i 6MW/U; 

4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U; 

5) teren zabudowy usługowej – oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem UO; 
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6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP; 

7) teren zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZP/WS; 

8) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z i 1KD-L, 

2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 7KD-D; 

9) tereny dróg wewnętrznych – pieszo-jezdni, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDWxs, 

2KDWxs; 

10) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem 

E. 

 
Bilans powierzchni z projektu mpzp  
 

Lp. Symbol Projektowane w mpzp przeznaczenie terenów 
powierzchnia 

Procentowo 
w granicach 

planu 

[ha] [%] 

1 
1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 
7MN 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

3,4731 21,46 

2 1MW, 2MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1,3033 8,05 

3 
1MW/U, 2MW/U, 
3MW/U, 4MW/U, 
5MW/U, 6MW/U 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
lub zabudowy usługowej 

3,2508 20,09 

4 1U, 2U teren zabudowy usługowej 0,1544 0,95 

5 UO tereny zabudowy usługowej – oświaty 0,5566 3,44 

6 ZP teren zieleni urządzonej 0,2130 1,32 

7 ZP/WS 
teren zieleni urządzonej z wodami 
powierzchniowymi śródlądowymi 

0,3480 2,15 

8 

1KD-Z, 2KD-Z , 1KD-L, 
2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 
1KD-D, 2KD-D, 3KD-
D, 4KD-D, 5KD-D, 
6KD-D, 7KD-D 

tereny dróg publicznych 6,8050 42,05 

9 1KDWxs, 2KDWxs tereny dróg wewnętrznych – pieszo-jezdni 0,0636 0,39 

10 E 
teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyki 

0,0162 0,10 

razem 16,1840 100,00 
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Rys.4. Projekt rysunku planu 

 
Struktura własności 
Na  analizowanym terenie znajdują się grunty:  

Wykres. 1. Struktura własności terenu 
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własność władanie 
powierzchnia w 

ha 
% 

Miasto Poznań 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości SP  oraz 
gminnymi powiatowymi i wojewódzkimi zasobami 
nieruchomości 

2,9042 17,94 

użytkowanie wieczyste 0,2163 1,34 

trwały zarząd 0,5565 3,44 

wykonywanie zadań zarządcy drogi 4,2587 26,31 

inny rodzaj władania 0,4535 2,80 

Skarb Państwa 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości SP  oraz 
gminnymi powiatowymi i wojewódzkimi zasobami 
nieruchomości, 

0,0052 0,03 

użytkowanie wieczyste 0,1449 0,90 

inny rodzaj władania 0,6862 4,24 

Osoba fizyczna 6,4587 39,92 

Spółka handlowa 0,3194 1,97 

Kościoły lub związki wyznaniowe, prawo związane: Osoba fizyczna legitymująca się 
obywatelstwem polskim, 

0,0781 0,48 

stowarzyszenie 0,1023 0,63 

RAZEM 16,1840 100,00 

 
Rys. 5. Mapa struktury własności terenu 
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6. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy 

 
Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 
 

Analiza obszaru projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykazała, 
że większość terenów jest zainwestowana. 

Nie założono wzrostu wpływów z tytułu podatku od gruntu. 
Dla części działek, które są niezabudowane wydane zostały pozytywne decyzje o 

warunkach zabudowy, dlatego skutkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie będzie przyrost dochodów z tytułu podatku od nowej zabudowy dla tych działek. 

Przyjęto założenie, że wzrosną dochody z podatku od nieruchomości od nowej zabudowy 
dla działek na terenach 5MW/U, 2MW/U i 4MN, dla których nie zostały wydane decyzje o 
warunkach zabudowy. 

 
funkcja w projekcie mpzp powierzchnia użytkowa nowej zabudowy stawka podatku podatek od nieruchomości 

2MW/U (50% MW) 356,64 0,85 303,14 zł 

2MW/U (50% U) 356,64 24,84 8 858,94 zł 

5MW/U (50% MW) 268,8 0,85 228,48 zł 

5MW/U (50% U) 268,8 24,84 6 676,99 zł 

4MN 461,4 0,85 392,19 zł 

RAZEM 16 459,74 zł 

 
Przyjęto prognozowany wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 

16.400 zł. 
 
Prognozowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy 
 

Przeprowadzona analiza struktury własności oraz projektu planu wykazała, że na terenie 
objętym opracowaniem występuje kilka niezabudowanych nieruchomości należących do Miasta 
Poznania, które miasto może sprzedać.   

 

oznaczenie 
działki 

symbol w 
projekcie mpzp 

Powierzchnia 
w m

2
 

cena 
jednostkowa 

zł/m
2
 

prognozowana cena 
sprzedaży 

20/45/19/4 4MN 770 700 539.000 zł 

 
Prognozowane przychody z tytułu sprzedaży działek miejskich przyjęto na poziomie 539.000 zł. 
 
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 
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po jego zmianie (nie uwzględnia się części składowych tej 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.  

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. 

Do końca 2003 roku na terenie miasta obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny 
Zagospodarowania Przestrzennego m. Poznania3, który w związku z wejściem w życie nowej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4, stracił moc prawną z dniem  
31 grudnia 2003 roku5.  

Rys. 6 Fragment planu ogólnego z 1994  

 
 

W ww. planie obszar ten znajdował się na terenie oznaczonym symbolem I.KZ5.m3*36 – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej z usługami podstawowymi. Obszar 
historycznego zespołu „willowego”. Ustala się w stosunku do nowej zabudowy dostosowanie jej 

                                                      
3
 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. 
4
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

5
 Art. 87 ust. 3 ustawy jw. 

6
 Rejon KZ o przewadze funkcji strukturalnych klinów zieleni 
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do charakteru całości zespołu. Działki zabudowane nie podlegają wtórnej parcelacji, nowe 
podziały powinny tworzyć działki nie mniejsze niż 500-600 m2. 

Analiza projektu planu wykazała, iż planowane funkcje są zbieżne z ustaleniami 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, w związku  z czym nie założono 
pobrania opłaty 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 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 
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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. 

Projekt planu wprowadza możliwość podziału na działki w zależności od planowanego 
przeznaczenia terenu. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są działki już 
podzielone, o mniejszym areale.   

Mając na względzie powyższe, nie założono przychodów z tytułu opłaty adiacenckiej 
podziałowej.  
 

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. 

Plan nie zakłada budowy nowych dróg, w związku z powyższym nie założono pobrania 
opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej. 
 

7. 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: 

 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. 
 
Na podstawie analizy własności terenu i jego przeznaczenia stwierdzono konieczność 

wykupu następujących nieruchomości: 



S t r o n a  | 15 

 

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „W REJONIE ALEI WIELKOPOLSKIEJ” W POZNANIU 

 

 
oznaczenie działki własność symbol w projekcie mpzp powierzchnia do wykupu 

20/45/96/6 Osoba fizyczna  2KD-L 109 

20/43/26/4 Spółka handlowa 2KD-Z 3 

20/45/12/7 Osoba fizyczna 3KD-D 61 

20/45/40/1 Osoba fizyczna  6KD-D 24 

   
197 

 
Przyjęto koszt wykupu 1m2 gruntu na cele komunikacyjne na poziomie 400 zł/m2. 
Wykup gruntów pod drogi wynosi: 197 m2 x 400 zł/m2 = 78.800 zł 
 

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. 
 
Koszty budowy dróg 
W granicach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nie zaplanowano realizacji dróg publicznych.  
Jedynym kosztem będzie realizacja chodnika i  ścieżki rowerowej na terenie ZP. 

 
Rys. 7. Plansza komunikacji 
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Koszty budowy chodnika i ścieżki rowerowej na terenie ZP 
 

Funkcja w projekcie mpzp 
chodnik Ścieżka rowerowa 

obmiar w m
2
 

cena 
zł/m

2
 

koszt obmiar w m
2
 

cena 
zł/m

2
 

koszt 

ZP  116 400 46 400 zł 118 400 47 200 zł 

 
Razem koszty budowy: 46.400 zł + 47.200 zł = 93.200 zł 
 
 
Koszty budowy infrastruktury technicznej 
Pozostałe elementy infrastruktury technicznej leżą w kompetencjach wydzielonych spółek: 
Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:   Aquanet S.A. 
Rozwój sieci energetycznej:      Grupa Energetyczna Enea  
Rozwój sieci gazociągowej:   Polska Spółka Gazownictwa  

Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu 
Rozwój sieci cieplnej:       Veolia Energia Poznań S.A. 

 

W granicach opracowania zakłada się realizację nowej infrastruktury technicznej: 

 Sieć cieplna (na terenie 4KD-D) – 87 mb 

 Kolektor ogólnospławny (na terenie 2KD-Z) – 36,26 mb 
 

Realizacja sieci cieplnej 7 
[Koszt budowy sieci] = [długość sieci w mb] x [koszt budowy mb sieci] 
[Koszt budowy sieci] = 87 mb x  1516,00 zł/mb = 131.892 zł 

 

Realizacja kolektora ogólnospławnego 8 
[Koszt budowy sieci] = [długość sieci w mb] x [koszt budowy mb sieci] 
[Koszt budowy sieci] = 36,26 mb x  3585,00 zł/mb = 129.992,10 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7
 Obiekt porównawczy 2222-321, Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych 2/2019, Sekocenbud 

8
 Obiekt porównawczy 2223-123, Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych 2/2019, Sekocenbud 
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Rys. 8. Plansza infrastruktury 

 
 Zestawienie kosztów: 

1. Wykupy nieruchomości gruntowych …………………………………………     78.800 zł 
2. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ……………………………………..     93.200 zł 
3. Budowa infrastruktury technicznej .………...………………………..………   261.884 zł 

RAZEM …………………………………………………………………………….………….   433.884 zł 
 

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

 
Założenia do oceny efektywności 
 

1) Założono, że wystąpią koszty związane  z wykupem gruntów w 2 roku prognozy (100%); 
2) Założono, że wystąpią koszty realizacji chodnika i ścieżki rowerowej w 3 roku prognozy 

(100%); 
3) Założono, że nie wystąpią koszty budowy infrastruktury technicznej; 
4) Założono, że nie wystąpią koszty urządzenia zieleni; 
5) Założono, że nastąpi sprzedaż terenów miejskich w 3 roku prognozy (100%); 
6) Założono, że nie zmieni się wysokość podatków od gruntu; 
7) Założono, że wzrosną dochody z tytułu podatków od pow. użytkowych w 3 roku prognozy 

(50%), od 4 roku prognozy (100%); 
8) Nie założono wpływów z tytułu opłat takich jak: opłata planistyczna, opłata adiacencka 

podziałowa i opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury. 
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9) 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 terenu pod drogi 

publiczne 
78 800 zł 

 
78 800 zł 

        

inwestycje 
budowa chodnika i ścieżki 

rowerowej  
93 200 zł 

  
93 200 zł 

       

RAZEM -   zł 78 800 zł 93 200 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

efekty 

nieruchomości 

przychód ze sprzedaży gruntów 
inwestorom 

539 000 zł 
  

539 000 zł 
       

wzrost podatku od 
nieruchomości (grunty) 

-   zł 
          

wzrost podatku od 
nieruchomości od powierzchni 
użytkowych nowych budynków 

16 400 zł 
  

8 200 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 

opłaty 

renta planistyczna -   zł 
          

opłaty adiacenckie z tytułu 
podziałów 

-   zł 
          

opłaty adiacenckie z tytułu 
wybudowania infrastruktury 

technicznej 
-   zł 

          

RAZEM -   zł -   zł 547 200 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 

OGÓŁEM 0 zł -78 800 zł 454 000 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 16 400 zł 

stopa dyskontowa 0,08 
        

NPV 360 622 zł 
         

 

Przyjęto wynik finansowy: 360.000 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 Alei Wielkopolskiej” 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  
w wysokości – 360.000 zł.  

Teren objęty granicą planu ma powierzchnię ok. 16 ha i usytuowany jest pomiędzy ulicą 
Aleja Wielkopolska na północy, ulicą Nad Wierzbakiem od zachodu, ulicą Grudzieniec od południa i 
ulicą Pułaskiego od wschodu. Obszar cechuje zróżnicowana struktura zabudowy: budynki 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, garaże i warsztaty 
samochodowe, działki niezagospodarowane. Teren jest w większości zainwestowany lecz mocno 
zaniedbany. 

W toku analizy zidentyfikowano koszty związane z wykupem terenów pod drogi publiczne 
w liniach rozgraniczających terenów komunikacyjnych. Dodatkowo na obszarze ZP zaplanowano 
budowę chodnika i ścieżki rowerowej, których koszty budowy określono na 93.200 zł. 

Skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zmiany 
w strukturze podatków od nieruchomości za nową powierzchnię użytkową. 

Na obszarze opracowania zlokalizowane są nieruchomości będące własnością Miasta 
Poznania, które można sprzedać. Prognozowany przychód z tego tytułu oszacowano na poziomie 
539 000 zł. 

Prognoza nie zakłada pobrania renty planistycznej z uwagi na zbieżne funkcje w planie 
ogólnym. Nie założono również przychodów z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej. 

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, 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.  

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. 
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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. 


