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Informacja o zgloszonych iqdaniach wynikajqcych z ograniczenia bqdi uniemoiliwienia 
korzystania z nieruchomoici lub obniienia wartoici nieruchomoici w zwiqzku 
z uchwaleniem plan6w miejscowych oraz informacja dotyczqca wydanych decyzji 
w sprawie ustalenia jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartoici nieruchomoici 
spowodowanego uchwaleniem plan6w miejscowych, uwzglqdniajqce okres 
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 1945 ze zm.): ,,wbjt, burmistrz 
albo prezydent miasta przedstawia okresowo - odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej 
raz w roku - nu sesji rady gminy informacjg o zgloszonych zqdaniach, o ktbrych mowa 
w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o ktdrych mowa w ust. 6 i 7". 

W zwiqzku z powyzszym, dokonano analizy zgloszonych zqdd, o kt6rych mowa 
wart. 36 ust. 1-3 i wydanych decyzji, o kt6rych mowa wart. 37 ust. 6 i 7, w celu 
przedstawienia tej informacji Radzie Miejskiej w Eodzi. Analiza obejmuje okres 
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

Zgloszone iqdania 

Podstawe zqdania stanowi art. 36 wlw ustawy: 

Art. 36 1. Jezeli, w zwipku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, 
korzystanie z nieruchomoSci lub jej czeSci w dotychczasowy spos6b lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem stdo siq niemozliwe bqdi istotnie ograniczone, wlaiciciel 
albo uiytkownik wieczysty nieruchomoSci moie, z zastrzezeniem ust. 2, zqdaC od grniny: 

1) odszkodowania za poniesiona, rzeczywista, szkodq albo 

2) wykupienia nieruchomoSci lub jej czqSci. 

la. Przepisu ust. 1 nie stosuje siq, jezeli treS6 planu miejscowego powodujqca skutek, 
o kt6rym mowa w ust. 1, nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminq 



spoleczno-gospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika 
z: 

1) uwarunkowari hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych 
dotyczqcych wystqpowania powodzi i zwipanych z tym ograniczeri, okreilonych 
na podstawie przepisdw odrqbnych; 

2) decyzji dotyczqcych lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez 
inne nii organy gminy, organy administracji publicznej lub Paristwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie; 

3) zakaz6w lub ograniczeri zabudowy i zagospodarowania terenu, okredlonych w przepisach 
ustaw lub aktbw, w tym akt6w prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie. 

2. Realizacja roszczen, o kt6rych mowa w ust. 1, moie nastqpiC r6wniei w drodze 
zaoferowania przez gminq wlaicicielowi albo uiytkownikowi wieczystemu nieruchomoici 
zamiennej . Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasajq. 

3. Jeieli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, wartoiC 
nieruchomodci ulegla obnizeniu, a wlaiciciel albo uiytkownik wieczysty zbywa 
tq nieruchomoiC i nie skorzystal z praw, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, moze iqdaC od gminy 
odszkodowania rdwnego obnizeniu wartoici nieruchomoici. W okresie od 01 .01.2018 r. 
do 3 1.12.20 18 r. zgloszono 2 1 zqdari. 

W okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.2018 r. zgloszono 21 iqdari, w tym: 

- 10 odnosilo siq do odszkodowania za poniesionq rzeczywistq szkodq, 

- 9 dotyczylo wykupu nieruchomodci przez Miasto E6di, 

- 2 wnioski wplynqly w zwipku z odszkodowaniem r6wnym obniieniu wartoSci 
nieruchomoici w zwiqzku z uchwaleniem miejscowego planu albo jego zmianq zai wlaiciciel 
nieruchomoici zbyl tq nieruchomoiC i nie skorzystal z praw tj. odszkodowanie za poniesionq 
rzeczywistq szkodq bqdi wykup. 

Roszczenia nie zostaly uznane, poniewai wnioskodawcy nie udowodnili, i i  w wyniku 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie 
z nieruchomoici lub jej czqici w dotychczasowy spos6b lub zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem stalo siq niemozliwe bqdi istotnie ograniczone. 

W 2018 r. lqcznie 20 spraw toczylo siq przed sqdami powszechnymi. Jednq sprawq 
przegrano na etapie pierwszej instancji. Wyplata kwoty odszkodowania wraz z odsetkarni 
w wysokoici 1 14 774,27 zl nastqpila 05.10.20 18 r. Ponadto dw6ch wnioskodawc6w 
wystqpilo z zawezwaniem do pr6by ugodowej, jednakie odrn6wiono ich zawarcia wskazujqc 
na bezpodstawnoiC iqdania. 



Wydane decyzje 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy: ,jezeli w miqzku z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianq wartoit nieruchomoici wzrosla, a wlaiciciel lub uiytkownik wieczysty 
zbywa tg nieruchomoit, wdjt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowq oplatg 
ustalonq w tym planie, okres'lonq w stosunku procentowym do wzrostu wartoici 
nieruchomoici. Oplata ta jest dochodem wlasnym gminy. Wysokoit. optaty nie moie 
byk wyzsza niz 30% wzrostu wartoici nieruchomoici". 

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy: ,,wdjtJ burmistrz albo prezydent miasta ustala oplatg, 
o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4, w drodze decyzji, bezmlocznie po otrzymaniu wypisu z aktu 
notarialnego, o ktdrym mowa w ust. 5" (postqpowania wszczynane z urzqdu). 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy: ,,wlaiciciel albo uiytkownik wieczysty nieruchomoSei, 
ktdrejwartoit wzrosta w miqzku z uchwaleniem lub zmianq planu miejscowego, 
przedjejzbyciem moze iqdat od wbjta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, 
w drodze decyzji, wysokoici optaty, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4". Z uwagi na brak 
przeslanki zbycia, decyzja wydana na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy ma charakter 
informacyjny (postqpowania wszczynane na wniosek). 

Do naliczenia jednorazowej oplaty z tytuh wzrostu wartoici nieruchomoici 
spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania pnestrzennego 
(art. 37 ust. 6 ustawy), niezbqdne jest lqczne spelnienie trzech podstawowych przeslanek: 

zmiana lub uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz okreilenie stawki procentowej oplaty planistycznej, 

zbycie nieruchomo6ci, rozumiane zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, w okresie 
5 lat od dnia, w kt6rym uchwalenie lub miana planu miejscowego 
staly siq obowipjqce, 

wyst~pienie wzrostu wartodci nieruchomodci, spowodowanego uchwaleniem 
lub miansl, rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Informacja o wydanych decyzjach w 2018 r., o kt6rych mowa w art. 37 ust. 6 i art. 37 ust. 7 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Liczba wydanych decyzji 

w sprawie ustalenia 

oplaty na podstawie 

art. 37 ust. 7 ustawy 

0 

(decyzja o charakterze 

informacyjnym, bez obowiqzku 

platno5 ci) 

Liczba wydanych decyzji w sprawie ustalenia oplaty, o ktdrej mowa 

art. 37 ust. 6 ustawy 

Liczba decyzji naliczajqcych oplatq 

planistycznq 

43 

, ,  . , . - .  

Liczba decyzji o umorzeniu 

postqpowania 

11 

(brak wzrostu wartoSci 

nieruchomoSci na skutek wejScia 

w iycie planu rniejscowego) 



Zgodnie zart. 36ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w razie stwierdzenia niewainoici uchwaly rady gminy 
w sprawie planu miejscowego, w czqici lub w caloici, odszkodowanie, o kt6rym mowa 
w ust. 1 pkt 1, albo oplata, o kt6rej mowa w ust. 4, podlegajq zwrotowi odpowiednio na rzecz 
gminy lub na rzecz aktualnego wlaiciciela albo uiytkownika wieczystego nieruchomoici. 
Informujq, ze w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. nie wystqpil zwrot 
odszkodowania, o kt6ryrn mowa wart. 36 ust. 1 pkt 1 oraz oplaty, o kt6rej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy. 


