
 

            

 

 

 
 

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH 

UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MORGI W MYSŁOWICACH 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Rzeczoznawca Majątkowy 

Daria Kawa uprawnienia zawodowe nr 5811  

  

 

 

 

Wrocław, 21 września 2018 r.  

 

 



 

 2  

SPIS TREŚCI 

 

 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................................... 3 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA....................................................................................................... 4 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA ............................................................................................................ 4 

3.1. PODSTAWY MATERIALNO –PRAWNE ................................................................................................ 4 
3.2. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH ............................................................................................. 5 

4. FINANSOWE SKUTKI UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ..................................................................................................................................... 5 

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...................................................................................... 7 

6. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ........................................................................................... 10 

7. ZAŁOŻENIA PROGNOZY SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...................................... 11 

8. PROGNOZA WPŁYWU UCHWALENIA NOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NA DOCHODY GMINY ....................................................................................... 13 

8.1. OPŁATA PLANISTYCZNA ................................................................................................................. 13 
8.2. OPŁATA ADIACENCKA .................................................................................................................... 17 
8.3. PRZYCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI .............................................................................. 17 
8.4. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUNTÓW ............................................................................................. 19 
8.5. PRZYCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ................................................... 20 

9. PROGNOZA WPŁYWU ZMIANY PLANU NA WYDATKI GMINY ........................................... 21 

9.1. OBCIĄŻENIA FINANSOWE ZA NEGATYWNE SKUTKI WYWOŁANE UCHWALENIEM PLANU ............ 21 
9.2. OBCIĄŻENIA FINANSOWE ZA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE .............. 21 
9.3. OBCIĄŻENIA FINANSOWE ZWIĄZANE Z KOSZTAMI BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .. 21 

10. WNIOSKI I ZALECENIA ............................................................................................................... 23 

11. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA .................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3  

1. Wstęp 

Obowiązek sporządzania prognozy finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 

ze zm.). Wymagany zakres prognozy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587). Zgodnie z 

powyższym rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, prognoza powinna zawierać w szczególności:  

 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,  

 prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy,  

 wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu 

miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.  

Obowiązek sporządzania prognozy skutków finansowych nakłada na prezydenta miasta 

zapis art. 17 ust. 5 obowiązującej od 11 lipca 2003 r. ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Prognoza ma wyłącznie charakter informacyjny, a tym samym powinna być sporządzona 

przed skierowaniem projektu planu do czynności proceduralnych (opiniowania, 

uzgadniania i wykładania do publicznego wglądu). Dodatkową funkcją prognozy jest 

sprawdzenie, czy rozwiązania przyjęte w planie będą w kategoriach finansowych, 

korzystne dla Gminy i czy skutki ich przyjęcia, w części dotyczącej zadań własnych, będą 

możliwe do realizacji przez lokalny budżet. 

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. 
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2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest prognoza skutków finansowych wynikających z uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach. 

Zakres opracowania obejmuje:  

• wartość rynkową terenu przed uchwaleniem projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

• wartość rynkową terenu po uchwaleniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  

• bilans zysków i strat budżetu gminy z tytułu uchwalenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

• wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wynikające z uwzględnienia skutków 

finansowych.  

 

3. Podstawy opracowania  

3.1.  Podstawy materialno –prawne  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 ze zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r Nr. 207, poz. 

2109, z późniejszymi zmianami; Dz. U. 2011r. Nr. 165, poz.985 z dnia 14.07.2011r). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r., poz. 446 z późniejszymi zmianami). 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).  

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r. poz. 195 z późniejszymi zmianami).  
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3.2. Źródła danych merytorycznych 

   Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Morgi w Mysłowicach. 

   Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Stawki podatku od nieruchomości: Uchwała nr XXVI/429/16 Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 października 2016 r. 

 Informacja o cenach nieruchomości uzyskane w Urzędzie Miasta Mysłowice  

 Oględziny nieruchomości w terenie 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mysłowice”, uchwalone uchwałą Nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 

października 2008 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Morgi Zachód” w Mysłowicach 

uchwalony uchwałą Nr LIV/557/05 Rady Miasta w Mysłowicach z dnia 24 listopada 

2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 151 poz. 4454 z 28.12.2005 

r.) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Morgi Wschodnie" w 

Mysłowicach uchwalony uchwałą Nr LIV/558/05 Rady Miasta w Mysłowicach z dnia 

24 listopada 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 151 poz. 4455 z 

28.12.2005 r.) 

 

4. Finansowe skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Skutki zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

względem prawnym i finansowym dotyczą zarówno gminy (miasta) jak i właścicieli oraz 

użytkowników wieczystych nieruchomości objętych tym planem.  

Gmina (miasto) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uzyskuje zarówno dochody jak i ponosi wydatki. 

Dochody gminy (miasta) zwiększające budżet to: 

 opłata planistyczna - ponosi ją właściciel lub użytkownik wieczysty, który zbywa 

nieruchomość w okresie 5 lat od uchwalenia planu, 

 opłata adiacencka, którą można naliczyć z tytułu: 
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o podziału nieruchomości – ponosi ją właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości objętej podziałem (ustalana przez wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta w drodze decyzji, w wysokości maksymalnie 30% 

wzrostu wartości nieruchomości), 

o scalenia i podziały nieruchomości - ponosi ją właściciel lub użytkownik 

wieczysty nieruchomości objętej scaleniem i podziałem (ustalana przez radę 

gminy (miasta) w drodze uchwały, w wysokości maksymalnie 50%  

wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości 

nieruchomości dotychczas posiadanych), 

o uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, urządzenia lub modernizacji drogi - 

ponosi właściciel  nieruchomości (ustalona przez radę gminy (miasta) w 

drodze uchwały w wysokości maksymalnie 50% wzrostu wartości 

nieruchomości). 

 dochód z podatku od nieruchomości, który można dodatkowo podzielić na: 

o zmianę podatku od gruntu w zależności od sposobu użytkowania, 

o podatek od budynków i budowli wybudowanych na terenach objętych 

planem, 

   podatek od czynności cywilno-prawnych (2% wartości nieruchomości), 

  dochód ze sprzedaży gruntów. 

 

Wydatki gminy (miasta) powodujące obciążenia finansowe to: 

 obciążenia finansowe za negatywne skutki wywołane uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania na nieruchomościach: 

o w sytuacji gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe 

bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać 

od gminy: odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub jej części; miasto 

może również zaoferować  nieruchomość zamienną, 

o w sytuacji gdy wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo 

użytkownik wieczysty sprzedaje tę nieruchomość i nie skorzystał z w/w 

praw, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości 

nieruchomości, 



 

 7  

  obciążenia finansowe związane z wykupieniem nieruchomości do realizacji celów 

publicznych, 

 obciążenia finansowe związane z kosztami budowy infrastruktury technicznej. 

 

5. Charakterystyka terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego  

Obszar planu znajduje się w centralno - zachodniej części miasta Mysłowice, we 

wschodniej części województwa Śląskiego. Obejmuje tereny przede wszystkim w 

dzielnicy Morgi oraz częściowo w dzielnicy Larysz – Hajdowizna. Granice obszaru 

objętego planem wyznaczają teren zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym 0001 

Brzezinka. Jedynie północno – wschodni fragment obszaru zlokalizowany jest w obrębie 

ewidencyjnym 0008 Mysłowice -Las. Powierzchnia obszaru planu wynosi ok. 263,9 ha. 

Obszar objęty granicami planu obejmuje przede wszystkim osiedla budynków 

mieszkaniowych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

Pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej znajdują się duże powierzchnie terenów 

otwartych. W północno – wschodniej części terenu zlokalizowane są kompleksy leśne 

podzielone przez autostradę A4 – węzeł „Mysłowice”. 

Zabudowę mieszkaniową uzupełniają tereny obiektów usługowych, przede wszystkim 

związane z handlem detalicznym, gastronomią oraz obsługą komunikacji samochodowej. 

Na analizowanym obszarze zlokalizowane są również usługi oświaty - Szkoła Podstawowa 

nr 12 im Bronisława Pukowca przy ul. J. Wybickiego 79 oraz przedszkola. Ponadto 

znajdują się filie bibliotek, ośrodek kultury, Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Jacka wraz 

z parafią oraz cmentarzem przy ul. Sienkiewicza 45. 

Charakter przestrzeni publicznych mają w dzielnicy Morgi dwa oddalone od siebie miejsca 

- skrzyżowanie przy ww. szkole podstawowej oraz fragment ul. Sienkiewicza przy 

kościele pw. Św. Jacka. 

W otoczeniu obszaru planu znajdują się od północy duże obszary leśne oraz autostrada A4. 

Natomiast z pozostałych stron dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 

tereny otwarte – rolnicze i zielone. 
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Granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle ortofotomapy  

(źródło www.geoportal.gov.pl) 

 

Na terenie objętym przedmiotowym opracowaniem ustala  się następujące przeznaczenia 

terenów i ich symbole: 

1) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej; 

4) U – teren zabudowy usługowej; 

5) UO – teren zabudowy usług oświaty; 

6) UKr - teren zabudowy usług kultu religijnego; 

7) U/ZP - teren zabudowy usługowej, zieleni urządzonej; 

8) ZP - teren zieleni urządzonej; 

9) ZP/U - teren zieleni urządzonej, zabudowy usługowej; 

10) ZC - teren cmentarza; 

11) ZL - teren lasu; 
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12) WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych; 

13) KDA - teren publicznej autostrady; 

14) KDG - teren drogi publicznej głównej; 

15) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej; 

16) KDL - teren drogi publicznej lokalnej; 

17) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej; 

18) KDW - teren drogi wewnętrznej; 

19) KPJ - teren ciągu pieszo-jezdnego. 
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6. Analiza rynku nieruchomości 

Przeprowadzenie analizy lokalnego rynku obrotu nieruchomościami jest konieczne dla 

właściwego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w 

poszczególnych jednostkach bilansowych, zarówno przed jak i po  uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania cechuje się dość korzystną 

lokalizacją, zwłaszcza dla gruntów o charakterze mieszkaniowo-usługowym. Rozwój tych 

funkcji podniesie wartość nieruchomości i zwiększy wpływy do budżetu gminy (miasta).  
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Lokalny rynek nieruchomości charakteryzuje się przeciętna dynamiką w obrocie 

nieruchomościami. Na terenie miasta zawierane są głównie transakcje dotyczące gruntów 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Rzadziej w obrocie 

pojawiają się grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. 

 

Dla potrzeb analizy określono: 

 rynek lokalny jako rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych - działek 

budowlanych (stanowiących przedmiot prawa własności) przeznaczonych pod: 

o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 

o teren usług, 

o teren nieruchomości rolnych, 

 obszar rynku: miasto Mysłowice, 

 okres badania cen: 2013 – 2017 r.     

 

W analizie nie uwzględniono transakcji, co do których pojawiło się podejrzenie 

kształtowania ceny lub nierynkowych warunków zawarcia transakcji. 

W wyniku analizy rynku lokalnego stwierdzono: 

 w badanym okresie stwierdzono stabilizowanie się rynku obrotu nieruchomościami, 

 ceny przeciętne kształtują się na poziomie: 

o teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne około 170 zł/m2, 

o teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne około 200 zł/m2, 

o teren usług około 400 zł/m2, 

o teren nieruchomości rolnych około 50 000 zł/ha,  

o tereny przeznaczone pod cele publiczne około 70 zł/m2. 

 

7. Założenia prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Wpływy z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą 

rozłożone w pewnym okresie czasu, trudnym do dokładnego zdefiniowania i poza 

dochodami z tytułu sprzedaży działek, będą miały charakter okresowy. Natomiast wydatki 

ponoszone w związku z uchwaleniem planu mają charakter jednorazowy, choć występują 

również rozłożone w czasie. 
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Założenia do obliczenia wpływów i wydatków związanych z realizacją ustaleń zmiany 

planu, przyjęte w niniejszym opracowaniu : 

 Przyjęty okres prognozy – 5 lat, 

 Stawka procentowa służąca do naliczania opłaty planistycznej – 30%, 

 Stawka podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków – 0,83 zł/m2, 

 Stawka podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych – 0,42 zł/m2, 

 Stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 21,06 zł/m2 powierzchni, 

 Stawka podatku od budynków mieszkalnych – 0,72 zł/m2 powierzchni mieszkalnej, 

 Opłata od czynności cywilnoprawnych – 2%, 

 Przyjęta stopa dyskontowa – 11%. 
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8. Prognoza wpływu uchwalenia nowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na dochody Gminy 

 

8.1. Opłata planistyczna 

Opłata planistyczna została obliczona przy wykorzystaniu metody dyskontowej. Sposób 

tego obliczenia daje bardziej wiarygodny wynik niż w przypadku metody budżetowej, 

która to uwzględnia sprzedaż 50% nieruchomości w okresie 5 lat od uchwalenia mpzp. Na 

podstawie obserwacji rynku nieruchomości, założono następujące prawdopodobieństwo 

zbycia nieruchomości: 

 

Tabela 1 .Obliczenie prawdopodobieństwa zbycia nieruchomości w latach po uchwaleniu mpzp według obserwacji rynkowych 

T (okres w 

latach od 

zmiany planu) 

Pz 
(prawdopodobieństwo zbycia 

nieruchomości) 

1 0,20 

2 0,10 

3 0,10 

4 0,05 

5 0,05 
Źródło: Źróbek S., Krajewska M., Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN „Współdziałanie 

rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych”, 

Gdańsk 15-16 marca 2001r. 
 

 

Kwestię opłaty planistycznej normuje art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Obowiązek zapłaty powstaje, 

jeżeli wskutek uchwalenia planu lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość 

lub jej część. Wysokość renty planistycznej jest określana przez radę gminy (miasta) w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Określa się ją procentowo w 

stosunku do wzrostu wartości nieruchomości (różnica pomiędzy wartością nieruchomości 

przed wejściem w życie planu, a wartością na dzień zbycia).  

 

Zgodnie z art. 37 ust.1 cytowanej wyżej Ustawy wzrost wartości nieruchomości stanowi 

różnice pomiędzy wartością nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 

terenu obowiązującego po uchwaleniu planu lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a  jej wartością określoną przy uwzględnieniu 

przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu. 
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Na podstawie analizy wcześniejszego oraz obecnego projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego stwierdzono wzrost wartości nieruchomości dla działek położonych przed 

zmianą planu na obszarach oznaczonych symbolem: 

- ZI – tereny zieleni wysokiej, 

- ZII – tereny dolin i cieków układu fizjograficznego, 

- ZIII – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej (zab. usługowa 

jako przeznaczenie uzupełniające, uwarunkowane szczegółowymi ustaleniami planu). 

Po zmianie planu w/w działki zostały przeznaczone na obszary oznaczone symbolami: 

- 2.MN, 8.MN, 21.MN, 38.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- 1.ZP/U, 2.ZP/U – tereny zieleni urządzonej, zabudowy usługowej, 

- 6.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, 

- U – teren zabudowy usługowej. 

 

Zgodnie z punktem 6 niniejszego opracowania ceny przeciętne kształtują się na poziomie: 

o teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne około 170 zł/m2, 

o teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne około 200 zł/m2, 

o teren usług około 400 zł/m2, 

o teren nieruchomości rolnych około 50 000 zł/ha,  

o tereny przeznaczone pod cele publiczne około 70 zł/m2. 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie gruntów, dla których będzie naliczona opłata 

planistyczna. 

Tabela 2 

Teren 
Przeznaczenie w obecnym 

projekcie planu 

Przeznaczenie w 

obowiązującym 

planie 

Powierzchnia 

[ha] 

1.ZP/U 
teren zieleni urządzonej, 

zabudowy usługowej 

tereny zieleni 

urządzonej z 

dopuszczeniem 

zabudowy usługowej 

0,96 

2.ZP/U 
teren zieleni urządzonej, 

zabudowy usługowej 

tereny zieleni 

urządzonej z 

dopuszczeniem 

zabudowy usługowej, 

tereny zieleni 

wysokiej  

0,96 

U teren zabudowy usługowej 
tereny zieleni 

urządzonej z 
0,17 
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dopuszczeniem 

zabudowy usługowej 

6.MN/U 

teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy usługowej 

tereny dolin i cieków 

układu 

fizjograficznego 

0,19 

2.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

tereny dolin i cieków 

układu 

fizjograficznego 

0,05 

8.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

tereny dolin i cieków 

układu 

fizjograficznego 

0,05 

35.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

tereny zieleni 

wysokiej 
0,48 

38.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

tereny dolin i cieków 

układu 

fizjograficznego 

0,53 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono obliczenie wartości renty planistycznej metodą 

dyskontową dla poszczególnych lat  przy założonej wysokości stopy dyskontowej = 

11 %.  

 

Renta planistyczna została wyznaczona według wzoru:  

                                     (Wb - Wr)  

Rpl = Sp x F x Pz x -------------------  

                                       (1 + r) t  

 

gdzie:  

Rpl - renta planistyczna [zł]  

Sp - stawka procentowa [jako ułamek dziesiętny]  

F - powierzchnia nieruchomości [m2, ha]  

Pz - prawdopodobieństwo zbycia [jako ułamek dziesiętny]  

Wb - wartość gruntu po uchwaleniu lub zmianie planu [zł]  

Wr - wartość gruntu przed uchwaleniem lub zmianą planu [zł]  

r - stopa dyskontowa [jako ułamek dziesiętny]  

t - okres od uchwalenia lub zmiany planu [lata]  

1 /(1 + r)t    - współczynnik dyskontujący.  

 

Obliczenia przeprowadzono osobno dla: 
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a) Gruntu o powierzchni 11190,3 m2 w poprzednim planie w granicach terenów dolin i 

cieków układu fizjograficznego, terenów zieleni wysokiej, obecnie w granicach terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2.MN, 8.MN, 21.MN, 35.MN, 38.MN) 
 

Tabela 2. Tabela obliczeniowa. 

t Sopl Pz Pow [m2] Wpo Wprzed Wwzrostu 1/(1+r)t Rpl [zł] 

1 0,30 0,2 13283,9 170 70 100 0,901 60488,0 

2 0,30 0,1 13283,9 170 70 100 0,812 27246,1 

3 0,30 0,1 13283,9 170 70 100 0,731 24547,0 

4 0,30 0,05 13283,9 170 70 100 0,659 11056,6 

5 0,30 0,05 13283,9 170 70 100 0,593 9962,2 

SUMA 133300,0 

 

b) Gruntu o powierzchni 19268,2 m2 w poprzednim planie w granicach terenów zieleni 

urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, terenów zieleni wysokiej, obecnie w 

granicach terenów zieleni urządzonej, zabudowy usługowej (1.ZP/U, 2.ZP/U) 
 

Tabela 2. Tabela obliczeniowa. 

t Sopl Pz Pow [m2] Wpo Wprzed Wwzrostu 1/(1+r)t Rpl [zł] 

1 0,30 0,2 19268,2 400 70 330 0,901 343703,0 

2 0,30 0,1 19268,2 400 70 330 0,812 154821,2 

3 0,30 0,1 19268,2 400 70 330 0,731 139478,5 

4 0,30 0,05 19268,2 400 70 330 0,659 62828,2 

5 0,30 0,05 19268,2 400 70 330 0,593 56602,0 

SUMA 757432,9 

 

c) Gruntu o powierzchni 1698,6 m2 w poprzednim planie w granicach terenów zieleni 

urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, obecnie w granicach terenów 

zabudowy usługowej (U) 
 

Tabela 2. Tabela obliczeniowa. 

t Sopl Pz Pow [m2] Wpo Wprzed Wwzrostu 1/(1+r)t Rpl [zł] 

1 0,30 0,2 1698,6 400 70 330 0,901 30299,4 

2 0,30 0,1 1698,6 400 70 330 0,812 13648,4 

3 0,30 0,1 1698,6 400 70 330 0,731 12295,8 

4 0,30 0,05 1698,6 400 70 330 0,659 5538,7 

5 0,30 0,05 1698,6 400 70 330 0,593 4989,8 

SUMA 66772,0 

 

d) Gruntu o powierzchni 1871,2 m2 w poprzednim planie w granicach terenów dolin i 

cieków układu fizjograficznego, obecnie w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy usługowej (6.MN/U) 
 

Tabela 2. Tabela obliczeniowa. 
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t Sopl Pz Pow [m2] Wpo Wprzed Wwzrostu 1/(1+r)t Rpl [zł] 

1 0,30 0,2 1871,2 400 70 330 0,901 33378,2 

2 0,30 0,1 1871,2 400 70 330 0,812 15035,2 

3 0,30 0,1 1871,2 400 70 330 0,731 13545,2 

4 0,30 0,05 1871,2 400 70 330 0,659 6101,5 

5 0,30 0,05 1871,2 400 70 330 0,593 5496,8 

SUMA 73556,9 

 

Łączna wartość opłaty planistycznej wynosi 1 031 061,8  zł 

 

Stawki nie wyznaczono dla terenów, w granicach których wartość nieruchomości nie 

uległa wzrostowi. Są to przeważające w obszarze planu tereny o przeznaczeniu tożsamym 

z obowiązującym dotychczas planem miejscowym, jak również tereny zainwestowane 

zgodnie z ustaleniami nowego planu bez względu na ustaloną formę zagospodarowania 

przyjętą w planie obowiązującym.  

W przypadku terenów, które w obowiązującym planie przeznaczone były pod drogi, a w 

obecnym projekcie przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, również nie wyznaczono 

stawki i nie naliczono opłaty planistycznej, gdyż powierzchnia tych zmian jest niewielka, a 

ceny po jakich grunty takie nabywane są przez gminy są równoznaczne z cenami gruntów 

przyległych.  

 

8.2. Opłata adiacencka 

Ze względu na fakt, iż w Gminie nie stosuje się naliczania opłaty adiacenckiej od budowy 

urządzeń infrastruktury technicznej została ona pominięta.  

Opłata adiacencka z tytułu podziałów nie jest uwzględniona, ponieważ na etapie 

sporządzania planu miejscowego nie ma możliwości zdefiniowania powierzchni, które 

podlegać będą podziałom, i jednocześnie trudno założyć czy takie podziały w ogóle 

wystąpią (ustalenia planu zawierają wyłącznie minimalne powierzchnie dla nowo 

wydzielonych działek, które z dużym prawdopodobieństwem nie będą stanowić 

powierzchni docelowych nieruchomości). 

 

8.3. Przychody z podatku od nieruchomości 

Uchwalenie planu lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

powoduje zmianę sposobu wykorzystania gruntów na części lub całości terenu objętego 
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tym opracowaniem. Konsekwencją tego działania jest zmiana wysokości stawki podatków 

gruntowych. Dodatkowo należy uwzględnić możliwość zabudowy działek których 

przeznaczenie uległo zmianie w miejscowym planie, a tym samym należy uwzględnić 

stawki podatkowe od powstałych budynków. 

 

Przychody z podatku od gruntu: 

Przeznaczenie gruntów przed 

uchwaleniem planu 

Symbol 

gruntów 

po 

uchwaleniem 

planu 

Przeznaczenie gruntów 

po uchwaleniem planu 

Powierzch

nia [m2] 

 Stawka 

podatku od 

gruntu 

zł/m2 

Kwota 

podatku [zł] 

tereny zieleni urządzonej z 

dopuszczeniem zabudowy 

usługowej, tereny zieleni 

wysokiej 

1.ZP/U, 

2.ZP/U 

teren zieleni 

urządzonej, zabudowy 

usługowej 

19268,2 0,83 15992,6 

tereny zieleni urządzonej z 

dopuszczeniem zabudowy 

usługowej 

U 
teren zabudowy 

usługowej 
1698,6 0,83 1409,8 

tereny dolin i cieków układu 

fizjograficznego 
6.MN/U 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

zabudowy usługowej 

1871,2 0,83 1553,1 

tereny dolin i cieków układu 

fizjograficznego, terenów 

zieleni wysokiej 

2.MN, 

8.MN, 

35.MN, 

38.MN 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

11190,3 0,42 4699,9 

   SUMA 23 655,4     

 

Przychody z podatku od budynków: 

Przeznaczenie 

gruntów 

po 

uchwaleniem 

planu 

Powierzchnia 

gruntu [m2] 

Założona 

powierzchnia 

budynku [m2] 

 Stawka 

podatku 

od 

budynku 

zł/m2 

Kwota podatku 

[zł] 

teren zieleni 

urządzonej, 

zabudowy 

usługowej 

19268,2 7707,3 21,06 162315,7 

teren zabudowy 

usługowej 
1698,6 1019,2 21,06 21464,4 

teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

zabudowy 

usługowej 

1871,2 1122,7 21,06 23644,1 
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tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

11190,3 3916,2 0,72 2819,6 

   SUMA 210 243,8 

 

Ze względu na szacunkowy charakter opracowania przyjęto zgodnie z projektem planu:                                                

a) dla gruntów położonych w granicach terenów oznaczonych symbolami 2.MN, 8.MN, 

21.MN, 35.MN, 38.MN powierzchnia zabudowy nie większa niż 35% powierzchni 

działki,   

b) dla gruntów położonych w granicach terenów oznaczonych symbolami: 6.MN/U, U 

powierzchnia zabudowy  nie większa niż 60% powierzchni działki, 

c) dla gruntów położonych w granicach terenów oznaczonych symbolami: 1.ZP/U, 

2.ZP/U powierzchnia zabudowy  nie większa niż 40% powierzchni działki, 

 

Ze względu na fakt, iż nie można zakładać, że wszystkie tereny zostaną zabudowane, 

uwzględnić należy stopień ryzyka związanego z niepełnym zagospodarowaniem terenu. 

Stopień ryzyka założono w wymiarze 50%. Zatem przychody z podatku od budynków 

przyjąć należy w wysokości 105 121,9 zł. 

Całkowity dochód z podatku od nieruchomości jest sumą podatku od gruntu i podatku od 

budynków i wynosi 128 777,3 zł 

 

8.4. Dochody ze sprzedaży gruntów 

Gmina będzie sukcesywnie sprzedawać tereny będące jej własnością. Grunty 

przeznaczone do sprzedaży znajdujące się w zasobach gminy, w związku z uchwaleniem 

nowego planu, są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 

wielorodzinną. Ze względu na fakt, iż tego rodzaju grunty cieszą się zainteresowaniem, 

można założyć wariant 100% sprzedaży w/w nieruchomości komunalnych.  

Poniżej przedstawiono kalkulację dotyczącą sprzedaży gruntów komunalnych. 

 

Tabela. Prognozowane dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych. 

Przeznaczenie gruntów po 

uchwaleniu planu 

Powierzchnia 

[m2] 

Cena za m2 

[zł] 

Cena 

całkowita [zł] 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
4503,2 170,0 765544,0 
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zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 
11477,7 200,0 2295540,0 

  SUMA 3 061 084,0 

 

8.5. Przychody z podatku od czynności cywilnoprawnych 

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży nieruchomości zgodnie 

z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% 

wartości nieruchomości. 

W związku z powyższym PCC= 2% * 3 061 084,0 = 61 221,68 zł 
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9. Prognoza wpływu uchwalenia planu na wydatki Gminy 

 

9.1. Obciążenia finansowe za negatywne skutki wywołane uchwaleniem planu 

Nie odnotowano takich obciążeń. 

 

9.2. Obciążenia finansowe za nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe 

W związku z potrzebą realizacji planowanych inwestycji komunikacyjnych, niezbędne 

staje się nabycie nieruchomości pod te inwestycje.  

Poniżej przedstawiono kalkulację dotyczącą nabycia nieruchomości pod inwestycje 

drogowe wynikające z ustaleń przedmiotowego planu. 

 

Tabela. Prognozowane  wydatki dotyczące nabycia nieruchomości pod inwestycje drogowe. 

Przeznaczenie gruntów po 

uchwaleniu planu 

Symbol gruntów 

po uchwaleniem 

planu 

Powierzchnia 

[m2] 

Cena za m2 

[zł] 

Cena 

całkowita [zł] 

ciąg pieszo - jezdny 2.KPJ 233,0 70,0 16310,0 

droga publiczna 

dojazdowa 
13.KDD 1911,9 70,0 133833,0 

   SUMA 150 143,0 

 

9.3.  Obciążenia finansowe związane z kosztami budowy infrastruktury 

technicznej 

Gmina w związku z uchwaleniem nowego planu będzie musiała wybudować drogę 

(13.KDD w części) i ciąg pieszo – jezdny (1.KPJ) o powierzchni 1948,9 m2, o łącznej 

długości 308 m. 

Koszty budowy proponowanych elementów infrastruktury technicznej obliczono wg 

Sekocenbud Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO według cen II kwartału 2014 r. 

oraz kosztów jednostkowych zrealizowanych zadań o podobnym charakterze i zakresie. 

Przyjęte koszty jednostkowe to: 

· Wykonanie 1 m2 drogi asfaltowej – 234,34 zł 

· Wykonanie 1 km oświetlenia drogi - 126 272,0 zł  

Koszt budowy infrastruktury technicznej wynosi: 

Kinf = 1948,9 m2 * 234,34 zł + 126272,0 zł * 0,308  = 495 597,0 zł 
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W związku ze kwotą jaką Gmina musiałaby przeznaczyć na budowę wszystkich dróg wraz 

z infrastrukturą, które przewiduje miejscowy plan, należy złożyć, że w okresie jaki 

obejmuje prognoza tj. okres 5 lat, Gmina zrealizuje w/w budowę w zakresie max. 50%. 

Zatem obciążenie finansowe związane z budową dróg należy przyjąć w wysokości: 

 

Wbd = 50% * 495 597,0 zł = 247 798,5 zł 
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10. Wnioski i zalecenia  

Poniżej przedstawiono bilans: 

  Dochody Koszty (wydatki)   

opłata planistyczna 1 031 061,80   247 798,50 
nieruchomości pod 

inwestycje drogowe 

podatek od 

nieruchomości 
128 777,30 150 143,00 

budowa infrastruktury 

technicznej 

sprzedaż gruntów 3 061 084,00    

podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
61 221,68    

 4 282 144,78 397 941,50  

 

 

Celem niniejszej prognozy finansowej skutków uchwalenia planu była próba określenia 

potencjalnych kosztów uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Morgi w Mysłowicach. 

Przedstawiony bilans wykazał dodatni wynik finansowy przedsięwzięcia na poziomie 

dochodu około 3,9 mln złotych.  

W powyższym opracowaniu nie zostały uwzględnione możliwe wpływy z podatku 

dochodowego, które mogą być skutkiem opracowania planu miejscowego. W prognozie 

posłużono się stałymi, obowiązującymi w 2017 roku stawkami podatku gruntowego i od 

nieruchomości. Prognozowany dodatni wynik finansowy związany z uchwaleniem mpzp, 

został wskazany dla 5 letniego okresu i w związku z powyższym mogą w przyszłości 

wystąpić pewne różnice między wielkościami prognozowanymi. Wyniku bilansu nie 

należy traktować jako wartości pewnej, gdyż może być on obarczony błędem, z uwagi na 

nieprzewidywalność cen rynkowych i zmienność uwarunkowań w czasie. Prognoza 

skutków uchwalenia miejscowego planu jest wskazówką do przyjęcia pewnych kierunków 

w polityce finansowania inwestycji, ma również przybliżyć skalę problemów i podać 

przybliżone wielkości kwot, które mogą potencjalnie pojawić się po stronie dochodów jak 

i wydatków miasta w przypadku uchwalenia planu miejscowego. 
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11. Klauzule i zastrzeżenia  

 Prognoza skutków finansowych nie jest aktem prawnym, nie stanowi integralnej 

części planu miejscowego i nie podlega wyłożeniu. Pełni funkcję informacyjną dla 

Prezydenta i Radnych na etapie projektu planu.  

 Prognoza skutków finansowych stanowi szacunkową ocenę finansową przyjętych 

w projekcie planu rozwiązań.  

 Niniejsze opracowanie ma charakter opinii o wartościach i kosztach i nie jest 

operatem szacunkowym. Podane wartości w odniesieniu do powierzchni, długości i 

wartości są szacunkowe.  

 Wzrost lub spadek wartości nieruchomości oszacowany został na podstawie 

zmiany przeznaczeń w stosunku do obowiązującego prawa miejscowego lub stanu 

faktycznego, nie przesądza się jednak, iż w wyniku innych przesłanek, które 

zostaną wskazane w operacie szacunkowym, sporządzonym dla konkretnej 

nieruchomości może nastąpić zmiana wartości nieruchomości. 

 Przyjęte w prognozie stawki są aktualne na moment wykonania opracowania  

 

 

 

 

 

 

 

 


