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ROZSTRZYGNI ĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE DLA TERENU 
POŁOŻONEGO W OBRĘBIE WSI CIE ŚLE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ NALE ŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

 
 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) 
 
1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skutków 

finansowych uchwalenia zmiany planu zawierającą: 
 

♦ Analizę i charakterystykę ustaleń projektu planu 
♦ Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
♦ Analizę dochodów gminy wynikających z: 

− Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 

− Opłat adiacenckich 

− Wzrostu podatku od nieruchomości 

− Sprzedaży gruntów gminnych 

− Opłat od czynności cywilnoprawnych 
♦ Analizę kosztów gminy wynikających z: 

− Wykupu nieruchomości na cele publiczne 

− Kosztów infrastruktury technicznej 

− Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 

− Spadek podatku od nieruchomości. 
 
 

Z w/w prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją zmiany funkcji 
terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnięcie wymiernych korzyści 
ekonomicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną 
 

Prognozowane skutku finansowe 

Opłata planistyczna  6 529 098 
Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 1 194 984 
Opłata adiacencka 5 680 967 
Wzrost podatku od nieruchomości - gruntowych 1 917 020 
Wzrost podatku od nieruchomości - budynki 14 295 059 
Sprzedaż gruntów gminnych 0 

Szacunkowe 
dochody 

Suma dochodów 29 617 128 
Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 0 
Wykup gruntów na cele publiczne 63 
Spadek podatku od nieruchomości 4 590 253 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej i 
infrastruktury technicznej 11 011 

Szacunkowe 
koszty  

Suma kosztów 4 601 327 
Suma kosztów i dochodów 25 015 801 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Cieśle 
zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
rozwój nowych terenów mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej. 
Prognozowane dochody gminy z uchwalenia planu w okresie 10 lat wynoszą 29 617 127,92 zł i w pełni 
pokrywają koszty w wysokości – 4 601 327,14 zł. Większość dochodów wynika ze skutków pośrednich planu – 
czyli zrealizowania konkretnych inwestycji – a nie z tylko ze zmiany ustaleń w planie. Aby umożliwi ć więc 
uzyskanie faktycznych dochodów z niniejszego planu należy prowadzić intensywne działania marketingowe 
obszarów inwestycyjnych ustalonych w planie.  
Stwierdzone koszty wynikają natomiast głównie z nakładów poniesionych na realizację zaprojektowanego 
układu komunikacyjnego wraz z rozbudową układu infrastruktury technicznej. Koszty te jednak nie 
przewyższają prognozowanych dochodów. Dodatkowo gmina może starać się o środki zewnętrzne na realizację 
zaprojektowanej infrastruktury, gdyż prognozowane dochody umożliwi ą wkład własny, niezbędny do starania 
się o środki pomocowe. 
Bardzo duże efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi wzrost podatku od nieruchomości oraz 
opłata planistyczna. Możliwość uzyskania tych dochodów zależna jest jednak od realizacji inwestycji. 
Z każdym rokiem prognozy dochody wynikające ze skutków finansowych rosną. Wzrost dochodów wynika 
głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości. Realizacja infrastruktury na terenie, powoduje zwiększenie 
atrakcyjności nieruchomości. Aby móc uzyskać prognozowany wzrost podatków od nieruchomości niezbędna 
jest inwestycja w infrastrukturę techniczną – może to spowodować w dłuższym okresie pozyskanie środków 
nie tylko równoważących koszty, ale również przynoszących realne dochody, umożliwiające dalszy rozwój 
terenu. 


