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Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartoĞü
Land’s value depending on its designation
Abstract. The article includes an attempt at analysis of the influence of the local spatial management
plan on the real estate value in the Piaseczno commune in years between 2003 and 2007. The research
results have indicated an appreciation by about 36% of land value by title of change in the local land
development plans in the investigated period.
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Synopsis. Celem podjĊtych badaĔ byáa analiza wpáywu zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na jego wartoĞü. Badania przeprowadzono na terenie gminy
Piaseczno. Zakres czasowy badaĔ obejmowaá lata 2003–2007. Wyniki badaĔ wskazaáy na wzrost
wartoĞci nieruchomoĞci gruntowych z tytuáu zmian planistycznych w badanym okresie Ğrednio o 36%.
Sáowa kluczowe: nieruchomoĞü, wartoĞü nieruchomoĞci, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

WstĊp
ZaleĪnoĞü pomiĊdzy wartoĞcią nieruchomoĞci a planowaniem przestrzennym jest
dwukierunkowa. Przeznaczenie nieruchomoĞci gruntowej okreĞlone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego determinuje sposób jej wykorzystania, w tym
moĪliwoĞci inwestycyjne i przez to jest jednym z czynników kreującym jej wartoĞü
rynkową. Z drugiej strony, wartoĞü gruntu, zarówno ekonomiczna jak i uĪytkowa, stanowi
podstawową informacjĊ uwzglĊdnianą w procesie planowania przestrzennego, które coraz
czĊĞciej utoĪsamiane jest z rozwojem obszarów przez inwestowanie w celu podniesienia
wartoĞci nieruchomoĞci [Cymerman i inni 1999]. Ponadto, na etapie prac planistycznych
niezbĊdne jest opracowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, powodujących np. koniecznoĞü wzajemnych rozliczeĔ
pomiĊdzy gminą i wáaĞcicielem bądĨ uĪytkownikiem wieczystym gruntu, do których
zalicza siĊ m.in. opáaty obciąĪające wáaĞciciela z tytuáu wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci
(tzw. opáata planistyczna) lub odszkodowania wypáacane przez gminĊ w sytuacji spadku
wartoĞci lub braku moĪliwoĞci korzystania z nieruchomoĞci w sposób dotychczasowy2.
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JeĪeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartoĞü nieruchomoĞci wzrosáa, a
wáaĞciciel albo uĪytkownik wieczysty zbywa tĊ nieruchomoĞü, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera
jednorazową opáatĊ, ustaloną w tym planie (tzw. opáatĊ planistyczną), okreĞloną w stosunku procentowym do
wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci. Opáata ta jest dochodem wáasnym gminy. WysokoĞü opáaty nie moĪe byü wyĪsza
niĪ 30% wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci. W przypadku obniĪenia wartoĞci nieruchomoĞci z powodu powyĪszych
zmian planistycznych, gdy wáaĞciciel albo uĪytkownik wieczysty zbywa tĊ nieruchomoĞü, moĪe on Īądaü od
gminy odszkodowania równego obniĪeniu wartoĞci nieruchomoĞci. JeĞli zaĞ korzystanie z nieruchomoĞci lub jej
czĊĞci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem staáo siĊ niemoĪliwe bądĨ istotnie
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Do innych skutków finansowych, związanych ze zmianą wartoĞci nieruchomoĞci w wyniku
decyzji planistycznych, naleĪą wpáywy do budĪetu gminy z tytuáu tzw. opáat adiacenckich3,
podatków od nieruchomoĞci oraz podatków od czynnoĞci cywilno-prawnych, jak równieĪ
wydatki gminy ponoszone na wykup nieruchomoĞci przeznaczonych dla realizacji
inwestycji celu publicznego.
Celem podjĊtych badaĔ byáa analiza wpáywu zmiany przeznaczenia gruntu w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na jego wartoĞü. Analizie poddano
takĪe wpáywy do budĪetu gminy z tytuáu tzw. renty planistycznej, w aspekcie planu i
realizacji budĪetu. Badania przeprowadzono na terenie gminy Piaseczno w latach 20032007.

Charakterystyka materiaáów Ĩródáowych
Do przeprowadzenia analizy zmian wartoĞci gruntu z tytuáu uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego wykorzystano dane z operatów szacunkowych
sporządzonych do celów naliczania opáaty planistycznej w okresie od II kwartaáu 2003 roku
do I kwartaáu 2007 roku, uzyskane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami UrzĊdu
Miasta i Gminy Piaseczno. UdostĊpnione dane obejmują 122 nieruchomoĞci gruntowe
niezabudowane, których przeznaczenie zmieniáo siĊ po uchwaleniu planu miejscowego z
rolnego na budowlane (budownictwo mieszkaniowe). Obszar badaĔ nie obejmuje terenu
miasta Piaseczna z uwagi na brak zmian planistycznych dotyczących tego obszaru, a co za
tym idzie operatów szacunkowych sporządzanych dla wyĪej opisanego celu. Natomiast w
aspekcie spadku wartoĞci gruntu, wynikającym z decyzji planistycznych, i związanym z
tym odszkodowaniem lub wykupem przez gminĊ, uzyskano informacje o tylko jednym
takim przypadku zaistniaáym na terenie gminy Piaseczno. Ponadto, sprawa ta staáa siĊ
sporną i nie zostaáa sfinalizowana do koĔca 2007 roku. Jest to powód skoncentrowania siĊ
w badaniach na zjawisku wzrostu wartoĞci gruntu i opáatach planistycznych.
Metodyka wyceny dla potrzeb okreĞlenia opáaty planistycznej, jak równieĪ
odszkodowania z tytuáu spadku wartoĞci nieruchomoĞci, wymaga okreĞlenia wartoĞci
nieruchomoĞci, uwzglĊdniającej jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego
lub przed jego zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego
zmianie, przy czym stan nieruchomoĞci w obydwu przypadkach przyjmuje siĊ z dnia
wejĞcia w Īycie planu miejscowego lub jego zmiany, zaĞ ceny z dnia zbycia nieruchomoĞci
[Rozporządzenie... 2004, § 50]. Stąd wykorzystanie w badaniach wartoĞci okreĞlonych w
operatach pozwoliáo na ograniczenie wpáywu czynników zmian cen zaleĪnych od
koniunktury na rynku nieruchomoĞci.
AnalizĊ wpáywów do budĪetu gminy z tytuáu opáat planistycznych w badanym okresie
przeprowadzono na podstawie danych z planów i sprawozdaĔ budĪetowych gminy
Piaseczno za lata 2003-2007.
ograniczone, wáaĞciciel albo uĪytkownik wieczysty nieruchomoĞci moĪe Īądaü od gminy odszkodowania za
poniesioną rzeczywistą szkodĊ albo wykupienia przez nią nieruchomoĞci lub jej czĊĞci. Wnoszenie ww. roszczeĔ
o odszkodowania, jak równieĪ pobranie odpáaty planistycznej, moĪe nastąpiü w terminie 5 lat od dnia, w którym
plan miejscowy albo jego zmiana staáy siĊ obowiązujące [Ustawa... 2003, art. 36 i 37].
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wyniku podziaáu nieruchomoĞci, scalenia nieruchomoĞci oraz udziaáu w kosztach budowy infrastruktury
technicznej [Ustawa... 1997, art. 4 p. 11].
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Wyniki badaĔ i ich dyskusja
W wyniku analizy wartoĞci nieruchomoĞci gruntowych niezabudowanych w gminie
Piaseczno, których przeznaczenie na skutek uchwalenia bądĨ zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zmieniáo siĊ z rolnego (bez prawa zabudowy) na
budowlane (budownictwo mieszkaniowe), i dla których wszczĊto postĊpowanie w celu
naliczenia opáaty planistycznej w okresie od II kwartaáu 2003 roku do I kwartaáu 2007
roku, stwierdza siĊ wzrost wartoĞci z tego tytuáu. Wzrost ten, policzony na podstawie
Ğredniej wartoĞci 1 m2 gruntu w poszczególnych kwartaáach, wyniósá 24 do 55% (rys. 1,
tabela 1). ZróĪnicowanie poziomu wzrostu wartoĞci gruntu moĪe wynikaü teĪ z
indywidualnych cech nieruchomoĞci gruntowych innych niĪ przeznaczenie, np. lokalizacja,
powierzchnia, ksztaát, dostĊp do infrastruktury technicznej, szczegóáowe ustalenia
planistyczne dotyczące intensywnoĞci i charakteru zabudowy terenu itp.
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Rys 1. ĝrednie w poszczególnych kwartaáach wartoĞci 1 m2 gruntu w gminie Piaseczno wedáug przeznaczenia,
przed uchwaleniem miejscowego planu (funkcja rolna) i po jego uchwaleniu (funkcja budowlana)
Fig. 1. Value of 1 m2 of land before (agricultural usage) and after the resolution (residential usage) of local land
development plan in Piaseczno commune, quarterly averages
ħródáo: badania wáasne.

Rysunek 2 obrazuje ksztaátowanie siĊ Ğredniorocznej wartoĞci gruntów wedáug
przeznaczenia przed uchwaleniem miejscowego planu (funkcja rolna) i po jego uchwaleniu
(funkcja budowlana) w badanym okresie, zaĞ w tabeli 1 przedstawiono zmiany tych
wartoĞci w ujĊciu procentowym.
Wzrost wartoĞci gruntów obliczony dla poszczególnych lat objĊtych analizą wykazuje
mniejsze zróĪnicowanie niĪ w kwartaáach i ksztaátuje siĊ na poziomie od okoáo 31% (w
latach 2003 i 2006) do okoáo 39-40% w latach pozostaáych, przy czym Ğredni wzrost
wartoĞci gruntu z tytuáu zmiany jego przeznaczenia z rolnego na budowlane na terenie
gminy Piaseczno w badanym okresie wyniósá okoáo 36%. Brak wiĊkszych rozbieĪnoĞci w
uzyskanych wynikach obliczeĔ wzrostu wartoĞci moĪne wiĊc stanowiü przesáankĊ do
okreĞlenia go jako charakteryzującego badany rynek lokalny i uwzglĊdnienia w analizach
sporządzanych dla potrzeb okreĞlania skutków finansowych opracowaĔ planistycznych.
44

70,00
57,80

60,00
49,60

WartoĞc w zá/m2

49,89
50,00
40,00

27,69

30,00

41,77

38,61

38,15

37,50

37,96

27,11

20,00
10,00
0,00
2003

2004

2005

2006

2007

Lata
WartoĞü gruntu przed zmianą przeznaczenia

wartoĞü gruntu po zmianie przeznaczenia

Rys. 2. ĝrednioroczne wartoĞci 1 m2 gruntu przed uchwaleniem miejscowego planu (funkcja rolna) i po jego
uchwaleniu (funkcja budowlana) w gminie Piaseczno w latach 2003-20074
Fig. 2. Value of 1 m2 of land before (agricultural usage) and after the resolution (residential usage) of local land
development plan in Piaseczno commune, annual averages
ħródáo: badania wáasne.

Analiza zmian wartoĞci gruntu z tytuáu zmiany jego przeznaczenia powinna stanowiü
istotny element w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia bądĨ zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednym z takich skutków są
wpáywy do budĪetu gminy z tytuáu opáat planistycznych, które w Gminie Piaseczno
wynoszą w wiĊkszoĞci przypadków 20% od wzrostu wartoĞci gruntu przy zmianie
przeznaczenia z rolnego na tereny zabudowy mieszkaniowej. Opáata planistyczna naliczana
jest w przypadku zbycia nieruchomoĞci w terminie do 5 lat od daty uchwalenia nowego
planu lub jego zmiany, stąd powstaje dodatkowo koniecznoĞü prognozy liczby transakcji w
danym roku, a ta z kolei uzaleĪniona jest m.in. od czynników związanych z ogólną
koniunkturą na rynku nieruchomoĞci.
Rysunek 3 wskazuje na róĪnice pomiĊdzy planowanym a zrealizowanym dochodem
budĪetu gminy Piaseczno z tytuáu naliczenia opáat planistycznych. Wykonanie zaáoĪonego
planu w tym zakresie ksztaátowaáo siĊ w latach 2003, 2005 i 2006 na zbliĪonym poziomie
120-130 %. W roku 2004, w porównaniu z pozostaáymi latami objĊtymi badaniem,
zaplanowano niĪszą kwotĊ wpáywów do budĪetu z tytuáu opáat planistycznych, zaĞ
osiągniĊte dochody byáy najwyĪsze, stąd wykonanie planu osiągnĊáo poziom 208%.
PrzyjĊcie w planie niĪszej kwoty podyktowane byáo mniejszym zakresem zmian
planistycznych w danym roku, jednak okres naliczania opáaty wynoszący 5 lat i trudnoĞci w
prognozowaniu, zarówno obszaru objĊtego transakcjami sprzedaĪy, jak i rozkáadu tego
zjawiska w czasie, byáy powodem rozbieĪnoĞci pomiĊdzy wartoĞciami ujĊtymi w planie i w
jego wykonaniu. Z kolei w roku 2007 wykonanie stanowiáo 67,8 % kwoty przyjĊtej w
planie. Przyczyną tego zjawiska mogáo byü zmniejszenie podaĪy gruntów po okresie
4
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wzmoĪonego obrotu na rynku nieruchomoĞci gruntowych, notowanego w 2006 roku, co z
kolei spowodowaáo mniejszą liczbĊ transakcji, w tym objĊtych opáatą planistyczną.
Tabela 1. Wzrost Ğredniej wartoĞci 1 m2 gruntu, spowodowany zmianami planistycznymi w gminie Piaseczno
Table 1. Increase in the value of 1 m2 of land due to change in land’s designation from agricultural to residential in
the Piaseczno commune
Rok

ĝredni wzrost wartoĞci gruntu z tytuáu zmiany przeznaczenia w
planie miejscowym, %

Kwartaá

w kwartale
2003

2004

2005

2006

2007

II

26,80

III

27,83

IV

38,12

I

49,68

II

24,38

III

45,79

IV

55,02

I

53,23

II

28,18

III

36,95

IV

33,00

I

25,39

II

23,48

III

31,50

IV

36,35

I

38,38

ĝredni wzrost wartoĞci w badanym
okresie, %
ħródáo: badania wáasne.
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Rys. 3. Dochód planowany i dochód wykonany z tytuáu opáat planistycznych w budĪecie Gminy Piaseczno
Fig. 3 Planned and actual budget revenue from planification fees in the Piaseczno commune
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ z wykonania budĪetu Gminy Piaseczno za lata 2003-2007.
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Tabela 2 zawiera analizĊ udziaáu wpáywów z tytuáu opáat planistycznych w
planowanych i zrealizowanych dochodach wáasnych budĪetu Gminy Piaseczno. Udziaá ten,
zarówno w dochodzie planowanym, jak i wykonanym nie przekracza 0,5%. RóĪnica
pomiĊdzy planem a jego wykonaniem potwierdza trudnoĞci związane z prognozowaniem
skutków finansowych zmian planistycznych w postaci opáaty z tytuáu wzrostu wartoĞci
gruntu. Na uwagĊ zasáuguje zbliĪony poziom zaplanowanych kwot z tytuáu opáat
planistycznych w latach 2005-2006, co moĪe sugerowaü, Īe nie uwzglĊdniono trendu
wzrostowego cen nieruchomoĞci gruntowych, notowanego w tym okresie. W roku 2007
uwzglĊdniono w planie mniejszy udziaá dochodu z opáat planistycznych w dochodach
wáasnych gminy, jednak w stopniu niewystarczającym. Zaplanowane dochody z tego tytuáu
w roku 2008 oraz ich udziaá w dochodach wáasnych uwzglĊdniają ich wzrost. Przesáanką do
prognozy byáo podjĊcie w 2007 roku przez RadĊ Miejską w Piasecznie 16 uchwaá
dotyczących zmiany istniejących lub uchwalenia nowych planów miejscowych5.
Tabela 2. Udziaá wpáywów z tytuáu opáat planistycznych w planowanych i zrealizowanych dochodach wáasnych
budĪetu gminy Piaseczno
Table. 2. Share of revenue from planification fees in the total budget revenue in the Piaseczno commune

Rok

Dochody wáasne* gminy,
tys. zá

Wpáywy z tytuáu opáat
planistycznych, tys. zá

Udziaá wpáywów z tytuáu opáat
planistycznych w dochodach wáasnych
gminy, %

planowane

zrealizowane

planowane

zrealizowane

planowane

zrealizowane

róĪnica

2003

105 134,7

102 481,1

400

484,5

0,38

0,47

0,09

2004

118 308,2

124 582,4

300

624,8

0,25

0,50

0,25

2005

162 138,7

135 746,0

400

491,8

0,25

0,36

0,12

2006

142 831,2

154 794,4

400

523,6

0,28

0,34

0,06

2007

228 657,3

239 661,6

400

271,2

0,17

0,11

-0,06

2008

261 435,9

600

0,23

* dochody gminy bez dotacji i subwencji.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie uchwaá Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budĪetu Gminy Piaseczno [Uchwaáa... 2003-2007] oraz planu budĪetu gminy
Piaseczno na rok 2008.

Podsumowanie
Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
którego skutkiem jest zmiana przeznaczenia gruntu, moĪe spowodowaü wzrost lub spadek
jego wartoĞci rynkowej. OkreĞlenie zmiany wartoĞci gruntu staje siĊ niezbĊdne w
przypadku naliczenia opáaty planistycznej, jak równieĪ wczeĞniej tj. na etapie
prognozowania skutków finansowych opracowaĔ planistycznych, a nawet przed
przystąpieniem do opracowania planistycznego. „WartoĞü rynkowa przestrzeni
planistycznej musi byü nierozerwalnym elementem ocen i waloryzacji poprzedzających
opracowanie kaĪdego planu. Nie moĪna racjonalnie gospodarowaü przestrzenią

5
Dla porównania liczba uchwaá podjĊtych w poszczególnych latach to: 2003 r. 14, 2004 r. 7, 2005 r. 5, 2006 r. 5
[Zestawienie... 2008].
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planistyczną, nie znając kierunku jej rozwoju, a tym samym jej przyszáej wartoĞci”
[Zarządzanie... 2008, s. 65].
W celu ustalenia zmian wartoĞci gruntu przy zmianie jego funkcji naleĪy zbadaü rynek
gruntów o przeznaczeniu pierwotnym i projektowanym. WartoĞü nieruchomoĞci
gruntowych przed i po zmianie najczĊĞciej ustala siĊ na podstawie Ğrednich cen
transakcyjnych dotyczących nieruchomoĞci o podobnym przeznaczeniu na terenie objĊtym
zmianami planistycznymi [àaguna i inni 2004; Cymerman 2008]. W prognozowaniu
zmiany wartoĞci moĪna stosowaü metody statystyczne, przykáadowo: regresjĊ prostą lub
wieloraką, metody z zakresu taksonomii numerycznej, czy metody z wykorzystaniem
drzew decyzyjnych lub sieci neuronowych [Zarządzanie... 2008]. Wykorzystanie metod
statystycznych wymaga jednak odpowiednio licznej bazy danych o transakcjach z danego
rynku lokalnego, co niekiedy staje siĊ problemem, zwáaszcza w przypadku transakcji
gruntami rolnymi czy leĞnymi. Ponadto, w sytuacji zmian koniunkturalnych na rynku
nieruchomoĞci naleĪy je okreĞliü i uwzglĊdniü, korygując ceny transakcyjne
wspóáczynnikiem zmian cen w badanym okresie (tzw. wspóáczynnik korygujący ceny z
uwagi na upáyw czasu). Innym problemem, który pojawia siĊ przy analizie cen
transakcyjnych jest identyfikacja i sposób uwzglĊdnienia cen istotnie odbiegających od
poziomu Ğredniej, bĊdących wynikiem zachowaĔ uczestników rynku tzw. amatorskich lub
o charakterze spekulacyjnym.
W kontekĞcie powyĪszego oraz wyników przeprowadzonych badaĔ, analiza zmian
wartoĞci gruntu wskutek zmiany jego funkcji w opracowaniu planistycznym na podstawie
wartoĞci okreĞlonych w operatach szacunkowych, sporządzonych dla potrzeb naliczania
opáaty planistycznej, moĪe stanowiü przesáankĊ do charakterystyki lokalnego rynku
nieruchomoĞci gruntowych. W przypadku gminy Piaseczno wyniki badaĔ wskazaáy na
36% wzrost wartoĞci gruntu przy przeksztaáceniu jego funkcji z rolnej na budowlaną,
obliczony jako Ğredni w okresie od 2003 do 2007 roku. Ponadto, wyniki przeprowadzonych
badaĔ potwierdzają trudnoĞci w prognozowaniu skutków finansowych zmian
planistycznych, do których naleĪą m.in. wpáywy do budĪetu gminy z tytuáu opáat
planistycznych. Stąd zaproponowany w artykule sposób analizy zmian wartoĞci gruntów
moĪe byü przydatny do zrozumienia specyfiki danego rynku lokalnego, przez co moĪe
wpáynąü na zwiĊkszenie skutecznoĞci prognoz.
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