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Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach 

1. Wstęp 

Prognoza skutków finansowych powstała w związku z podjęciem uchwały Nr XXV/258/2020 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, uchwały Nr XXXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 

sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Słubicach oraz uchwały Nr L/572/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXV/258/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej 

części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach zmienionej uchwałą  

nr XXXVI/371/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z  dnia 26 sierpnia 2021 r.  

Niniejsza prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowi dokument opracowywany na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wymóg ten określony został w art. 17 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.). 

2. Cel i zakres prognozy 

Celem prognozy skutków finansowych jest ocena skutków ekonomicznych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach. Prognoza ma za zadanie określić, jakie dochody wpłyną do budżetu 

gminy z tego tytułu, a także jakie koszty zostaną poniesione w związku z realizacją zadań własnych gminy.  

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 r. Nr 164, poz. 1587) 

prognoza skutków finansowych powinna zawierać: 

 ocenę wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane 

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

 ocenę wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne  

i wydatki gminy; 

 wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu zmiany planu miejscowego, 

wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. 

3. Wykorzystane akty prawne  

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

503 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.); 

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.); 

4) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1297 ze zm.); 

5) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.); 

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 
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9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); 

10) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.); 

11) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409); 

12) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.); 

13) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.); 

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.); 

15) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 555); 

17) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast  

do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 143, poz. 1614); 

18) Rozporządzenia 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), 

19) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404). 

4. Zakres wykonanych prac i sposób analizy 

Na potrzeby sporządzenia prognozy przeprowadzono wizję terenu objętego niniejszym opracowaniem, 

zgromadzono informację na temat infrastruktury technicznej oraz zapoznano się z aktami prawnymi powiązanymi 

z niniejszym opracowaniem. Ponadto wykonano analizę rynku nieruchomości w celu określenia przybliżonej 

wartości spodziewanego dochodu z tytułu podatków oraz orientacyjnych kosztów związanych ze zmianą 

dotychczasowego przeznaczenia terenu. 

5. Źródła informacji i wykorzystane materiały 

1) Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projekt tekstu ustaleń planu; 

2) Dane uzyskane z Urzędu dotyczące: 

 stanu prawnego gruntów – własności gruntów; 

 stawek podatku od nieruchomości; 

3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice – uchwała Nr 

XXXVIII/398/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice; 

4) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 uchwała Nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem 

funkcjonalnym Świecko dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach 

(opubl. Dz. U. Woj. Gorz. Nr 15/98, poz. 187 z dnia 28.08.1998 r.), 

 uchwała Nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach (opubl. Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. nr 20 poz. 

349). 
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6. Charakterystyka obszaru objętego planem 

6.1. Lokalizacja terenu 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w południowo-wschodniej części miasta Słubice, we wschodniej 

części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach. Od północy graniczy z linią kolejową 

nr 3 Warszawa Zachodnia — Kunowice. Obszar opracowania stanowi w znacznej teren zainwestowany.  

W sąsiedztwie znajdują się kompleksy leśne.  

6.2. Aktualny stan planistyczny 

Obecnie dla przedmiotowego terenu obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 uchwała Nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem 

funkcjonalnym Świecko dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach 

(opubl. Dz. U. Woj. Gorz. Nr 15/98, poz. 187 z dnia 28.08.1998 r.), 

 uchwała Nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach (opubl. Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. nr 20 poz. 

349). 

 

Obszar objęty analizą na podstawie wyżej wymienionych obowiązujących planów przeznaczony jest 

pod:  

 tereny przemysłu, składów budownictwa, tereny usług rzemiosła, tereny usług innych, tereny obsługi 

komunikacji samochodowej (symbole 1 PSB UR UI KS), 

 drogi wewnętrzne (symbole KW2, KW4, KWG1, 4KDW), 

 tereny o funkcji przemysłowej (symbole 1P, 2P), 

 teren komunikacji kolejowej i dróg wewnętrznych (symbol KK, KDW). 
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Ryc. 1. Granice obszarów objętych projektem planu na tle obowiązujących miejscowych planów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie załączników do uchwał 

 

6.3. Ogólne założenia projektu planu miejscowego 

Na obszarze projektu planu zostały wyznaczone: 

Tab. 2. Zestawienie funkcji przewidzianych w projekcie planu 

Bilans terenów z projektu mpzp 

Lp. Symbol Projektowane przeznaczenie terenów 
Powierzchnia Powierzchnia 

Procentowo w 
planie 

[m2] [ha] [%] 

1 1P,U tereny zabudowy produkcyjnej, składów, 
magazynów lub zabudowy usługowej 

370 389 37,0389 82,83 

2 2P,U 39 402 3,9402 8,81 

3 1KDW 

tereny dróg wewnętrznych 

250 0,0250 0,06 

4 2KDW 18 222 1,8222 4,08 

5 3KDW 18 886 1,8886 4,22 

RAZEM w granicach planu: 447 150 44,7150 100,00 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Ocena skutków finansowych uchwalenia planu 

7.1. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na dochody własne i wydatki gminy 

7.1.1. Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości 

Odstąpiono od obliczania podatku od gruntów już zabudowanych oraz istniejących budynków. Dla tych 

części naliczany jest już podatek. 

Projekt planu na obszarze dotychczas przeznaczonym pod tereny o funkcji przemysłowej rozszerza funkcję 

o możliwość sytuowania zabudowy usługowej – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów lub 

zabudowy usługowej. W związku z tym, że funkcja nie została zmieniona, a jedynie rozszerzona i w dalszym 

ciągu możliwa jest zabudowa przemysłowa dopuszczona obowiązującymi planami, to odstąpiono od naliczania 

podatku od nieruchomości dla tych gruntów. 

Projekt planu wprowadza zmianę funkcji z terenu komunikacji kolejowej i dróg wewnętrznych (symbol KK, 

KDW) na tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, składów, magazynów lub zabudowy usługowej.  

Zakładany podatek od gruntów inwestycyjnych po uchwaleniu projektu planu: 

podatek od gruntów dla  terenu: P, U  =  7 060 x 0,98 zł  =  6 918,80 zł 

podatek od gruntów dla  terenu: KDW  =  288 x 0,54 zł  =  155,52 zł 

Razem  =  7 074,32 zł 

 

Zakładany podatek od budynków po uchwaleniu projektu planu: 

podatek od budynków dla terenu: P, U  =  4 067 x 24,34 zł  =  98 980,07 zł 

Razem  =  98 980,07 zł 

 

Suma podatku od gruntów oraz podatku od budynków wyniesie około 106 054 zł. 

 

Założono, iż: 

 W obliczeniach uwzględniono prognozę maksymalnych do osiągnięcia wpływów z tytułu podatku  

od nieruchomości, jednakże przyjmuje się, że w pięcioletnim okresie funkcjonowania planu wpływy  

z tego tytułu wynosić będą około 10%.  

 Wzór obliczeń:  

 podatek od gruntów = powierzchnia terenów inwestycyjnych w m2 x stawka podatku od gruntu  

za 1m2, 

 podatek od budynków = prognozowana nowa pow. użytkowa w m2 x stawka podatku od pow. 

użytkowej za 1m2 (przy założeniu maksymalnej powierzchni zabudowy oraz liczby kondygnacji 

zgodnych z projektem uchwały planu, wskaźnika: pow. użytkowa = 0,72 x pow. całkowita). 

 Stawka podatku: uchwała Nr XXXVIII/390/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 października 

2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Słubice. 

 Podatek od budynków obliczono przy maksymalnych założeniach zgodnych z uchwałą projektu. 
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7.1.2. Prognozowane wpływy z opłaty planistycznej 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, tzw. opłatę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest ona naliczana  

w przypadku, kiedy wartość nieruchomości wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu,  

a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa daną nieruchomość w terminie 5 lat od dnia, w którym plan 

miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Jej wysokość nie może być większa niż 30% wzrostu 

wartości nieruchomości. 

Projekt planu określa stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 1% dla wszystkich terenów 

wyznaczonych w projekcie planu.  

Projekt planu na obszarze dotychczas przeznaczonym pod tereny o funkcji przemysłowej rozszerza funkcję 

o możliwość sytuowania zabudowy usługowej – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów lub 

zabudowy usługowej. W związku z tym, że funkcja nie została zmieniona, a jedynie rozszerzona i w dalszym 

ciągu możliwa jest zabudowa przemysłowa dopuszczona obowiązującymi planami, to odstąpiono od naliczania 

opłaty planistycznej dla tych terenów. 

Projekt planu wprowadza zmianę funkcji z terenu komunikacji kolejowej i dróg wewnętrznych (symbol KK, 

KDW) na tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, składów, magazynów lub zabudowy usługowej.  

Zakładany wpływ z opłaty planistycznej: 

opłata planistyczna dla terenu: P, U = 0,01 x 105 zł x 7 060 = 7 413,00 zł 

Razem  =  7 413,00 zł 

 

Założono, iż: 

 W obliczeniach uwzględniono prognozę maksymalnych do osiągnięcia wpływów z tytułu opłaty 

planistycznej, jednakże przyjmuje się, że w pięcioletnim okresie funkcjonowania planu wpływy z tego 

tytułu wynosić będą około 20%.  

 Wzór obliczeń: opłata planistyczna = procentowa stawka wg uchwały projektu x wzrost wart. 

nieruchomości po uchwaleniu planu w przeliczeniu na 1 m2 x pow. nieruchomości w m2. 

 Przyjęto, że na terenie gminy wartość gruntu przeznaczonego jako: 

 tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oraz usług wynosi średnio ok. 190 zł/m2, 

 tereny komunikacyjne (drogi wewnętrzne i inne) wynosi średnio ok. 85 zł/m2. 

7.1.3. Prognozowane wpływy z opłaty adiacenckiej 

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, bądź budowy infrastruktury 

technicznej z wykorzystaniem środków publicznych wzrośnie wartość nieruchomości, to zgodnie z ustawą z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić w drodze 

decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Gmina czy miasto może wszcząć postępowanie administracyjne w celu 

określenia opłaty adiacenckiej do 3 lat od momentu, kiedy: 

 stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury 

technicznej, 

 stworzono warunki do korzystania z wybudowanej drogi, 

 decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się 

prawomocne. 

 Według ww. ustawy stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może przekroczyć: 

 30% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem, 
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 50% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej scaleniem i podziałem, 

 50% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwały dotyczące stawek opłaty adiacenckiej: 

 Uchwała Nr V/41/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym – stawka wynosi 25% 

różnicy wartości; 

 Uchwała Nr XLIV/434/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 

wartości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Słubice 

– stawka wynosi 30% różnicy wartości; 

 

Analizowany teren wyposażony jest w infrastrukturę techniczną, zatem nie prognozuje się wpływów z tytułu 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.  

Projekt planu nie proponuje podziału nieruchomości. Ponadto w związku z tym, iż obszar objęty projektem planu 

jest częściowo zagospodarowany i zabudowany, a także fakt, iż teren przeznaczony jest pod zabudowę 

produkcyjną, składów, magazynów lub zabudowy usługowej, istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia 

sytuacji podziału geodezyjnego nieruchomości, zatem odstąpiono od obliczeń wpływów z tego tytułu. 

7.1.4. Prognozowane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych 

Na analizowanym terenie brak gruntów będących własnością gminy.  

7.1.5. Prognozowane koszty związane z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań za 

spadek wartości działek, które objęte są zmianą przeznaczenia funkcji terenu 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części 

w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 

ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, żądać od gminy: 

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 

 

Prognoza wydatków związanych z wykupem nieruchomości 

Nie prognozuje się wydatków związanych z wykupem nieruchomości. W projekcie planu nie zakłada się 

zadań własnych gminy. 

Prognoza wydatków związanych z obniżeniem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

miejscowego planu 

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu,  

a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, może żądać odszkodowania równego obniżeniu 

wartości nieruchomości.  

Projekt planu na obszarze dotychczas przeznaczonym pod tereny o funkcji przemysłowej rozszerza funkcję 

o możliwość sytuowania zabudowy usługowej – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oraz usług. 

W związku z tym, że funkcja nie została zmieniona, a jedynie rozszerzona i w dalszym ciągu możliwa jest 

zabudowa przemysłowa dopuszczona obowiązującymi planami, zatem nie nastąpi spadek wartości 

nieruchomości na tych terenach. 
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Na obszarze gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr 

LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla potrzeb 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, projekt planu wyznacza teren 1KDW. 

Obowiązujący miejscowy plan dopuszcza orientacyjny przebieg dróg wewnętrznych, zatem nie prognozuje się 

spadku wartości nieruchomości z tego tytułu.  

Zgodnie z projektem planu na niewielkim fragmencie działki 74/140, obręb nr 3 – m. Słubice nastąpiła 

zmiana funkcji z terenów przemysłowych (1P) na tereny dróg wewnętrznych (2KDW). Dla fragmentu tego 

naliczono spadek wartości nieruchomości. 

 

Spadek wartości dla terenu: KDW = 0,3 x 105,00 zł x 288  =  9 072,00 zł 

Razem  =  9 072,00 zł 

 

Założono, iż: 

 W obliczeniach uwzględniono prognozę maksymalnych wydatków związanych ze spadkiem wartości 

nieruchomości. Spadek wartości nastąpi na fragmencie nieruchomości przeznaczonej pod trójkąt 

widoczności 2KDW, a prawdopodobieństwo sprzedaży tej części jest niskie, zatem przyjmuje się,  

że w pięcioletnim okresie funkcjonowania planu wydatki z tego tytułu wynosić będą 0%. 

 Wzór obliczeń: opłata planistyczna = procentowa stawka wg uchwały projektu x wzrost wart. 

nieruchomości po uchwaleniu planu w przeliczeniu na 1 m2 x pow. nieruchomości w m2. 

 Przyjęto, że na terenie gminy wartość gruntu przeznaczonego jako: 

 tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oraz usług wynosi średnio ok. 190 zł/m2, 

 tereny komunikacyjne (drogi wewnętrzne i inne) wynosi średnio ok. 85 zł/m2. 

7.2. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej;  

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

… 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;  

11) targowisk i hal targowych; 

12) zieleni gminnej i zadrzewień; 

13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego”. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne: „do zadań własnych gminy 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in: 

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; 



 

11 

 

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach 

2)  planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 

a) miejsc publicznych, 

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich”. 

 

Przedmiotowy plan nie przewiduje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby  

do zadań własnych gminy. Analizowany obszar jest wyposażony w infrastrukturę techniczną.  

8. Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu 

miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń na potrzeby niniejszej prognozy uzyskano następujące wyniki 

dotyczące skutków finansowych, przedstawione w poniższych tabelach.  

Tab. 3. Zestawienie maksymalnych prognozowanych dochodów i zobowiązań w związku z uchwaleniem planu 

Źródło Dochód Wydatki 

podatek od nieruchomości – podatek od gruntów (maksymalnie rocznie) 7 074 zł   

podatek od nieruchomości – podatek od budynków (maksymalnie 
rocznie) 

98 980 zł 
  

opłata planistyczna od wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem planu (jednorazowo w przeciągu 5 lat od uchwalenia 
planu) 

7 413 zł 
  

opłata adiacencka od wzrostu wartości nieruchomości (jednorazowo, 
rozłożona w czasie) 

0 zł 
  

wpływ ze sprzedaży nieruchomości gminnych (jednorazowo, rozłożony w 
czasie) 

0 zł 
  

odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem planu (jednorazowo w przeciągu 5 lat od uchwalenia 
planu)   

9 072 zł 

wykup gruntów (jednorazowo, rozłożony w czasie)   0 zł 

koszt zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne   

0 zł 

inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej (jednorazowo, rozłożone 
w czasie)   

0 zł 

Suma 113 467 zł 9 072 zł 

Różnica miedzy dochodami a wydatkami* 104 395 zł 

*bez uwzględnienia rozłożenia w czasie 

Założenia do oceny efektywności planu, rozłożonej w czasie: 

 Przyjęto 10 letni okres funkcjonowania planu. 

 Spadek wartości nastąpi na fragmencie nieruchomości przeznaczonej pod trójkąt widoczności 2KDW,  

a prawdopodobieństwo sprzedaży tej części jest niskie, zatem przyjmuje się, że w pięcioletnim okresie 

funkcjonowania planu wydatki z tego tytułu wynosić będą 0%. 

 Na potrzeby prognozy założono dochód z poboru podatku od gruntów i budynków na poziomie: 5% 

prognozowanej wartości od czwartego roku funkcjonowania planu a od ósmego roku po uchwaleniu 

planu na poziomie 10%. 

 Na potrzeby prognozy założono dochód z poboru opłaty planistycznej: założono, iż w czasie 5 lat od 

uchwalenia planu sprzedane zostaną nieruchomości na poziomie 20%. 

 

Określając powyższe założenia i prawdopodobieństwo sprzedaży wzięto pod uwagę atrakcyjność działek,  

w tym ich kształt. 

 

 



 
 

Tab. 4. Ocena efektywności uchwalenia planu i realizacji jego założeń 

prognozowana wartość ze źródła 

dochodu i wydatków 

rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WYDATKI 

odszkodowania z tytułu 

obniżenia wartości 

nieruchomości w związku z 

uchwaleniem planu  9 072 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

wykup gruntów na cele 

publiczne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

koszt zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i 

nieleśne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

inwestycje w zakresie 

infrastruktury technicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

RAZEM 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

DOCHODY 

podatek od nieruchomości – 

podatek od gruntów 7 074 zł 0 zł 0 zł 0 zł 354 zł 354 zł 354 zł 354 zł 707 zł 707 zł 707 zł 

podatek od nieruchomości – 

podatek od budynków 98 980 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 949 zł 4 949 zł 4 949 zł 4 949 zł 9 898 zł 9 898 zł 9 898 zł 

opłata planistyczna od 

wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z 

uchwaleniem planu 7 413 zł 0 zł 371 zł 371 zł 371zł 371 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

opłata adiacencka od 

wzrostu wartości 

nieruchomości 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

wpływ ze sprzedaży 

nieruchomości gminnych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

RAZEM 0 zł 371 zł 371zł 5 673 zł 5 673 zł 5 303 zł 5 303 zł 10 605 zł 10 605 zł 10 605 zł 

RÓŻNICA 0 zł 371 zł 371 zł 5 673 zł 5 673 zł 5 303 zł 5 303 zł 10 605 zł 10 605 zł 10 605 zł 

SUMA 54 510 zł 
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Bilans ekonomiczny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach jest 

dodatni. W związku z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania oraz zagospodarowaniem 

obszaru stwierdza się, iż uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach nie 

spowoduje zwiększenia kosztów.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1.1 – RYSUNEK PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

 


