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1. Cel i przedmiot opracowania 

Rada Miejska w Łomiankach w dniu 12 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr V/41/2015 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna. W wyniku 
podjęcia przez Radę Miejską uchwały nr XXIX/343/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
zmiany wspomnianej wcześniej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, 
możliwe było etapowe uchwalanie planu. Niniejsza prognoza dotyczy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II (zwanego dalej „projektem planu”). 

Prognoza ma na celu wykazanie zasadności podejmowania działań planistycznych na 
terenie objętym opracowaniem projektu planu. Podane w prognozie dane mają charakter 
szacunkowy i służą wyłączne do określenia prawdopodobnych wielkości finansowych 
związanych z realizacją planu i ewentualnymi zyskami z tego wynikającymi. 

Projektem planu objęto obszar o powierzchni 23,3 ha, położony w mieście Łomianki, w jego 
południowej części. 

Zgodnie z aktualną polityką przestrzenną wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, zatwierdzonym uchwałą Nr IX/90/2015 
z 13 sierpnia 2015 r.  Rady Miejskiej w Łomiankach, obszar opracowania jest położony w strefie nr 
6 - Mieszkaniowa ekstensywna i średnio intensywna (6.3. Dąbrowa Rajska, Dąbrowa Leśna 
Dąbrowa Zachodnia, Osiedle Równoległa). Dla strefy 6 Studium przewiduje jako przeznaczenie 
dominujące: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej. Jako przeznaczenie dopełniające: tereny zabudowy 
pensjonatowej, tereny zabudowy usługowej  - obiekty użyteczności publicznej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny sportu i rekreacji, istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej, istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny rolnicze, tereny 
lasów, tereny zieleni urządzonej w tym zieleni izolacyjnej. 

Na analizowanym obszarze nie obowiązuje obecnie plan miejscowy. 
Obszar opracowywanego projektu planu obejmuje tereny wchodzące w zasięg obszarów 

zurbanizowanych gminy Łomianki. Tereny zainwestowane zajmują 86% ogólnej powierzchni 
opracowania. Pozostałe grunty to zadrzewienia, grunty rolne i leśne. Zadrzewienia są w zasadzie w 
całości gruntami porolnymi i podobnie jak grunty rolne występują w formie sparcelowanych działek 
przeznaczonych na cele budowlane. 

Funkcją dominującą wśród obszarów zainwestowanych jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Podstawowa forma zabudowy mieszkaniowej to zabudowa wolnostojąca. Budynki 
bliźniacze występują stosunkowo rzadko. Tereny związane z działalnością gospodarczą (usługowe) 
występują w formie plombowej w otoczeniu terenów związanych z zabudową mieszkaniową. 

Projekt planu obejmuje obszar uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej – 
wodociąg, kanalizację sanitarną, gazociąg i energię elektryczną. 

2. Podstawa prawna  

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi art. 17 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

3. Zakres opracowania  

Zakres prognozy wynika z § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Potencjalne obciążenia finansowe (wydatki), które może ponieść gmina w związku 
z uchwaleniem planu będą miały różny charakter i zakres oraz będą się ujawniać w różnym 
czasie i rozmiarze. W szczególności będą to obciążenia finansowe z tytułu: 

a) wykupu terenu pod realizację celów publicznych; 
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b) kosztów budowy infrastruktury drogowej i technicznej; 
c) kosztów obsługi procesów inwestycyjnych; 
d) roszczeń wynikających z ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (zmniejszeniu 

wartości nieruchomości). 
Potencjalne źródła dochodów (wpływy), które może uzyskać gmina w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego mogą być z tytułu: 
a) opłat planistycznych w wysokości procentowej od wzrostu wartości nieruchomości 

w wyniku uchwalenia miejscowego planu; 
b) opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, podziału i scalenia nieruchomości, 

z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, budowy lub modernizacji drogi; 
c) dochodów z podatku od nieruchomości; zmiana podatku rolnego na podatek od 

nieruchomości oraz podatki od budynków wybudowanych na terenach objętych granicami 
planu; 

d) obrotu nieruchomościami stanowiących własność gminy; 
e) innych dochodów – m.in. z podatków od działalności gospodarczej, z podatków od 

czynności cywilno-prawnych dochody związane z obrotem nieruchomościami. 

4. Założenia przyjęte do sporządzenia prognozy 

Pomimo kilkunastoletniej praktyki sporządzania prognoz skutków finansowych 
uchwalenia planów miejscowych, nie została opracowana jednoznaczna metodologia i schematy 
postępowania. Stworzona na potrzeby niniejszego opracowania metodologia analityczna opiera 
się na formalnych wymogach tego typu opracowań wynikających z przepisów prawa, w tym na: 
 ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

121 ze zm.); 
 ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 

zm.); 
 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 

zm.); 
 ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 

1445 ze zm.); 
 ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.); 
 ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze 

zm.); 
 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz. 2109 ze zm.), 
a także na literaturze przedmiotu poruszającej ów temat, w szczególności z: 
 Heldak M., Szczepański J., Stacherzak A. „Prognozowanie skutków finansowych 

uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej”, 
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 1/2011, PAN, oddział w Krakowie, s. 139-
149; 

 Czekiel-Świtalska E. „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy”, Przestrzeń i forma 19/2013, s. 51-62, 

 Jakóbiec E. „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu”, Materiały z konferencji 
Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej, Poznań 2013 r. 

Podstawą sporządzenia prognozy jest przyjęcie horyzontu czasowego. Realnym okresem 
prognozowania jest okres nie krótszy niż 5 lat i nie powinien być dłuższy niż 10 lat. Zbyt długi 
okres prognozy zmniejsza jej wiarygodność. Poza tym niektóre dochody i obciążenia gminy są 
ograniczone w czasie i obwarowane dodatkowymi ustaleniami przez zapisy przepisów 
prawnych, np. : 
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 oplata planistyczna za wzrost wartości i odszkodowania za zmniejszenie wartości są 
ograniczone w czasie do 5 lat od daty uchwalenia planu miejscowego i uwarunkowane 
sprzedażą nieruchomości w poszczególnych latach prognozy,  

 opłaty adiacenckie są ograniczone do 3 lat i w dwóch przypadkach warunkowane udziałem 
środków publicznych: przy podziałach - wykup gruntów pod drogi gminne, a przy realizacji 
inwestycji - budowy infrastruktury,  

 opłaty od czynności cywilno-prawnych wymagają zaistnienia takich czynności.  
Z tego tez powodu w niniejszym opracowaniu przyjęto l0-letni okres prognozy. 

Założenia zawarte w prognozie przyjęto opierając się na aktualnych stawkach 
podatkowych, typowych kosztach jednostkowych budowy infrastruktury itp. Mogą one ulegać 
zmianom w czasie ze względu na koniunkturę gospodarczą, inflację i inne zewnętrzne 
uwarunkowania, na które samorząd lokalny nie ma wpływu. Mogą też być przedmiotem 
rozważań w ramach wariantowych scenariuszy, najczęściej w horyzoncie 5-10 lat od uchwalenia 
planu. Wymaga to jednak ich zaczepienia w planowaniu budżetu i strategii gminy. 

W analizowanym projekcie planu ujęto następujące inwestycje należące do zadań 
własnych gminy, których realizacja obciąży budżet gminy: 
 rozbudowa i modernizacja układu drogowego gminy, 
 rozbudowa i modernizacja systemów infrastruktury technicznej. 

W zakresie przewidywanych zysków prognozę ograniczono do bezpośrednich źródeł 
dochodów, pomijając źródła pośrednie w postaci np. podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Założono, że znaczący wzrost tych dochodów nastąpi w okresie późniejszym. 

Przedstawione w prognozie wyniki uzyskano za pomocą przestrzennego arkusza 
kalkulacyjnego, umożliwiającego w zintegrowany sposób precyzyjne i sprawne łączenie 
obliczeń dotyczących powierzchni terenów, ich interakcji przestrzennych jak i zmiennych 
nieprzestrzennych. 

Szacunkowe wielkości podane w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do 
wydawania decyzji podatkowych, decyzji związanych z pobieraniem opłat lub wypłacaniem 
odszkodowań związanych ze wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości w skutek 
uchwalenia planu i innych roszczeń finansowych. 

5. Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości 

Pojęcie lokalnego rynku nieruchomości nie jest zdefiniowane, nie ma również 
uniwersalnej zasady jego wyznaczania. Jedynym charakterystycznym wyznacznikiem jest 
położenie, według którego określa się granice lokalnego rynku. 

Pomimo położenia obszaru objętego projektem planu w granicach miasta, dla potrzeb 
realizacji niniejszej prognozy analizą objęto transakcje z obszaru całej gminy Łomianki. Badaniu 
poddano 280 transakcji z lat 2014-2017. Transakcje przyjęte do analizy dotyczyły wyłącznie 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 

Większość transakcji dotyczyło sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Odnotowano zaledwie kilka transakcji dotyczących terenów 
przeznaczonych pod działalność usługową. W okresie badania cen ilość zaobserwowanych 
transakcji związanych ze sprzedażą gruntów pod drogi, które można uznać za nieruchomości 
podobne w podejściu porównawczym, była zbyt mała. Jednocześnie w okresie badania nie 
zaobserwowano transakcji dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej czy 
nieruchomości gruntowych sprzedawanych pod tereny zieleni. 

Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, iż wpływ na cenę jednostkową metra 
kwadratowego działki ma przede wszystkim lokalizacja w poszczególnych osiedlach lub 
sołectwach gminy. W granicach osiedli Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska i Dąbrowa Zachodnia 
ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
mieściły się w granicach od 114 do 673 zł/m2, z ceną średnią w wysokości 407 zł/m2. Natomiast 
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ceny transakcyjne nieruchomości rolnych i leśnych mieściły się w przedziale od 33 do 87 zł/m2, 
z ceną średnią w wysokości 58 zł/m2. 

Z informacji pozyskanych ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
wynikających z operatów szacunkowych opracowywanych na potrzeby wypłat odszkodowań, 
średnia cena gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne 180 zł/m2. 

6. Źródła danych przyjętych do sporządzenia prognozy 

Materiałem wyjściowym jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II - 
tekst i rysunek projektu planu, oraz analizy użytkowania terenu i granic własności. 
Koszty jednostkowe budowy infrastruktury przyjęto na podstawie Biuletynu cen obiektów 
budowlanych  BCO część II – obiekty inżynieryjne, IV kwartał 2017 r., Sekocenbudu. 
Roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XX/244/2016 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki. 

Tab. 1 Roczne stawki podatku od nieruchomości 
OD GRUNTÓW 

1. 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 

0,88 zł od 1m2 

2. 
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

4,54 zł od 1m2 

3. 
pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

0,45 zł od 1m2 

4. 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i 
położonych na terenach, dla których mpzp przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy 

2,98 zł od 1 m2 

powierzchni 

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
5. mieszkalnych lub ich części 0,73 zł od 1m2 

6. 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej: 
 - dla powierzchni użytkowej do 1000 m2 włącznie 
 - dla powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 

 
 
 

22,04 zł od 1m2 

22,66 zł od 1 m2 

7. 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,59 zł od 1m2 

8 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,61 zł od 1m2 

9. 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

4,83 zł od 1m2 

powierzchni 
użytkowej 

OD BUDOWLI 

10 
Wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

0,1% ich wartości określonej na podst. 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych 

11 od pozostałych budowli 
2% ich wartości określonej na podst. art. 

4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych 

 
Do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt., 
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zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 
2019 r. (M.P. poz. 1017). 
58,46 zł  x  2,5 q żyta = 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych, 
58,46 zł  x    5 q żyta  = 292,30 zł za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych. 

Do ustalenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wyniosła 194,24 zł za 1 m3., zgodnie 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P. 
poz.1018). 
194,24 zł  x  0,220 m3 drewna = 42,73 zł od 1 ha lasu. 

7. Prognoza wpływu ustaleń projektu planu na wydatki gminy 

7.1. Wykup terenów na cele publiczne 

Większość nieruchomości objętych projektem planu stanowi własność prywatną (osoby 
fizyczne lub firmy). W wyniku uchwalenie projektu planu powstanie zobowiązanie wykupu 
terenów przeznaczonych na inwestycje celu publicznego mieszczące się w zadaniach gminy. 
Dotyczy to w szczególności dróg publicznych, publicznych ciągów pieszych z możliwością 
dojazdu oraz ciągów pieszych. 

Dla potrzeb niniejszej prognozy wysokość kosztu wykupu 1m2 gruntu pod drogi i ciągi 
publiczne przyjęto na poziomie 180 zł. Należy nadmienić, iż ceny transakcyjne dotyczące 
wykupów nieruchomości pod drogi mają tendencję spadkową, a więc ten koszt może faktycznie 
być mniejszy. 

Tab. 2 Koszt wykupu gruntów 

symbol
pow. w liniach 

rozgranicających

[m2]

pow. do wykupu

[m2]
 cena 1m2 

[zł]
koszt wykupu

[zł]

KDL 7754 57 180 10 260

KDD1 5768 874 180 157 320

KDD2 985 238 180 42 840

KDD3 724 724 180 130 320

KDD4 593 769 180 138 420

KPJ1 1328 334 180 60 120

KPJ2 674 317 180 57 060

KPJ3 70 70 180 12 600

KP1 153 152 180 27 360

KP2 416 416 180 74 880

RAZEM 18 465 3 951 711 180  
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7.2. Realizacja dróg i ciągów publicznych 

Tab. 3 Charakterystyka planowanych inwestycji drogowych będących zadaniami gminy 

jezdnia
[m]

chodnik
[m]

ścieżka 
rowerowa

[m]

oświetlenie
[m]

pow. 
biologicznie 

czynna

[m2]

KDL 0 0 0 0 0
KDD1 0 559 - 0 0 modernizacja

KDD2 - 123 0 modernizacja

KDD3 - 91 0 modernizacja

KDD4 - 0 0
KPJ1 - 0 0
KPJ2 - 120 0 modernizacja

KPJ3 - 35 7 budowa

KP1 - 49 15 budowa

KP2 - 138 42 budowa

0

39

0

49
138

uwagi
symbol 
terenu

elementy drogi do realizacji

35

0
0

 

Zgodnie z Biuletynu cen obiektów budowlanych Sekocenbudu w prognozie uwzględniono 
następujące koszty jednostkowe budowy: 
 ulicy w ciągu drogi lokalnej jednojezdniowej z jednostronnym chodnikiem (obiekt 5331) – 

1 580 727 zł/km, 
 chodnika (ciągu) pieszo-rowerowego na obszarze miejskim (obiekt 5335) – 163 zł/m2, 
 linia oświetlenia zewnętrznego - wewnątrzosiedlowa – 145 904 zł/km, 
 trawnika w terenie płaskim na terenach miejskich (obiekt 8392) – 18 zł/m2. 

Z uwagi na projektowaną szerokość pasa drogowego niektóre z dróg muszą być realizowane w postaci 
ciągów pieszo-jezdnych, to jest bez wyodrębnionego chodnika dla ruchu pieszego. Biuletyn cen 
Sekocenbudu nie uwzględnia kosztu budowy tego typu obiektu, z tego też powodu w prognozie 
uwzględniono koszt jednostkowy budowy ciągu pieszo-jezdnego w wysokości 1 120 000 zł/km. 

Tab. 4 Koszt przebudowy układu drogowego 

jednostkowy ogółem

KDD1 chodnik (szer. 2 m) 559 163 91 117
ciąg pieszo-jezdny 0,039 1 120 000 43 680
oświetlenie 0,123 145 904 17 946

KDD3 oświetlenie 0,091 145 904 13 277
PKPJ2 oświetlenie 0,12 145 904 17 508

ciąg pieszo-jezdny 0,035 1 120 000 39 200
oświetlenie 0,035 145 904 5 107
powierzchnia biologicznie czynna 7 18 126
ciąg pieszo-rowerowy 49 163 7 987
oświetlenie 0,049 145 904 7 149
powierzchnia biologicznie czynna 15 18 270
ciąg pieszo-rowerowy 138 163 22 494
oświetlenie 0,138 145 904 20 135
powierzchnia biologicznie czynna 42 18 756

265 862
10% kosztów 

budowy
26 586

5% kosztów 
budowy

13 293

292 448

Prace nieprzewidziane

SUMA KOSZTÓW BUDOWY

RAZEM

symbol
koszt budowy [zł]

KDD2

elementy drogi do realizacji

KP1

[km/m2]

KPJ3

KP1

Dokumentacja i nadzór
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7.3. Realizacja infrastruktury technicznej 

Projekt planu obejmuje obszar uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej – 
wodociąg, kanalizację sanitarną, gazociąg i energię elektryczną. 

Z tego powodu w prognozie nie przewiduje się kosztów wynikających z realizacji 
infrastruktury technicznej. 

7.4. Odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości 

Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściciel 
nieruchomości, która w skutek uchwalenia planu miejscowego nie może być użytkowana 
w sposób dotychczasowy lub korzystanie z której stało się niemożliwe, bądź istotnie 
ograniczone, może żądać odszkodowania lub wykupienia. Gmina może również zaoferować 
zamianę nieruchomości. Jeżeli taka nieruchomość zostaje sprzedana, właściciel (który nie 
skorzystał z powyższych rekompensat) może żądać od gminy odszkodowania równego 
obniżeniu wartości nieruchomości. 

Ustalenia projektu planu nie skutkują spadkiem wartości nieruchomości, a także 
ograniczeniem bądź uniemożliwieniem korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy. 
Z tego też powodu w prognozie nie przewiduje się kosztów wynikających z wypłaty 
odszkodowań. 

8. Prognoza wpływu ustaleń projektu planu na dochody gminy 

8.1. Opłata planistyczna 

Istnieją dwa przypadki naliczania opłaty planistycznej – gdy następuje zmiana 
przeznaczenia terenów niezurbanizowanych na zurbanizowane lub gdy następuje zmian 
przeznaczenie terenów zurbanizowanych na funkcje bardziej intensywne. 

W wyniku uchwalenia projektu planu część gruntów zostanie przekwalifikowana 
z gruntów rolnych na grunty budowlane. Nastąpi więc wzrost wartości nieruchomości, na skutek 
czego możliwe będzie naliczenie opłaty planistycznej. 

Zgodnie z ustaleniami planu wysokość opłaty planistycznej wynosi 30% wzrostu wartości 
nieruchomości. 

Z przeprowadzonej analizy lokalnego rynku nieruchomości wynika, że jednostkowy 
wzrost wartości nieruchomości wyniesie 350 zł/ m2. 

Tab. 5 Wpływy z tytułu pobrania opłaty planistycznej. 

ogółem
grunty 

zmieniające 
przeznaczenie 

jednostkowy 

[zł/m2]

ogółem
[zł]

MN1 37465 6084 350 2 129 400 30 638 820
MN2 83150 18512 350 6 479 200 30 1 943 760
MN3 33919 4363 350 1 527 050 30 458 115
U1 3669 975 350 341 250 30 102 375

RAZEM 158 203 29 934 10 476 900 3 143 070

symbol 
terenu

powierzchnia [m2] wzrost wartości

wielkość opłaty
[zł]

wysokość stawki
procentowej opłaty 

planistycznej
[%]

 

Przyjmując założenie, że w okresie 5 lat od uchwalenia planu przedmiotem zbycia byłyby 
wszystkie tereny zmieniające przeznaczenie, prognozowane wpływy do budżetu gminy z tytułu 
pobrania opłaty planistycznej kształtowałyby się na poziomie maksymalnym wynoszącym 
ok. 3,15 mln. zł. Jednak z uwagi na aktualny sposób zagospodarowania oraz analizę rynku 
lokalnego stwierdzić należy, że jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny. Dlatego też do 
celów niniejszej prognozy przyjęto, iż przedmiotem zbycia będzie jedynie 25% terenów 
zmieniających przeznaczenie. Realne wpływy dla gminy z tytułu pobrania opłaty planistycznej 
będą kształtowały się więc na poziomie ok. 785 700 zł. 
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8.2. Opłaty adiacenckie z tytułu podziałów 

Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej 
służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
podziału. W związku z tym, że wysokość stawki nie została określona opłaty nie są pobierane, 
więc nie przewiduje się wpływów z tej opłaty adiacenckiej. 

8.3. Opłaty adiacenckie z tytułu wybudowania infrastruktury 

Zgodnie z uchwałą nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2007 r. 
w sprawie: ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu 
warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury 
technicznej, wysokość stawki została określona na 0%, więc nie przewiduje się wpływów z tej 
opłaty adiacenckiej. 

8.4. Obrót nieruchomości stanowiącymi własność gminy 

W granicach obszaru objętego projektem planu gmina nie posiada nieruchomości 
inwestycyjnych, które mogłyby stać się przedmiotem sprzedaży bądź użytkowania wieczystego, 
zatem nie przewiduje się wpływów z tytułu obrotu nieruchomościami. 

8.5. Wpływy z tytułu podatku gruntowego 

Potencjalnie największe wpływy z podatku gruntowego uzyskuje podatek od 
nieruchomości. Warunkiem zaistnienia takiego podatku jest wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej lub leśnej i doprowadzenie zapisów w ewidencji gruntów do zgodności z planem 
miejscowym, zgodnych z nowym sposobem korzystania z nieruchomości. 

Mając na uwadze ruch budowlany z ostatnich 10 lat oraz wydane pozwolenia na budowę, 
dla celów sporządzenia niniejszej prognozy przyjęto następujące założenia: 
 w ciągu pięciu lat po uchwaleniu projektu planu: 

 nie zostaną zagospodarowane nowe grunty w granicach terenów MN1, MN3 i MN5, 
 zagospodarowana zostanie połowa niezabudowanych gruntów w granicach terenów MN2 

i MN4, 
 tereny U1 i U2 zostaną zagospodarowane w całości; 

 w ciągu kolejnych pięciu lat od uchwalenia projektu planu: 
 nie zostaną zagospodarowane nowe grunty w granicach terenów MN3, MN5, 
 zagospodarowana zostanie połowa niezabudowanych gruntów w granicach terenu MN1, 
 tereny MN2 i MN4 zostaną zagospodarowane w całości. 

Do oszacowania wpływów z podatku gruntowego przyjęto współczynnik ściągalności 
podatku w wysokości 90%. 

 
 

 



Tab. 6 Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 

atkualna docelowa atkualna docelowa atkualna docelowa
B B 25 482 0,45 0,45 11 466,90 11 466,90 57 334,50 57 334,50

Bp B 3 607 0,88 0,45 3 174,16 1 623,15 15 870,80 8 115,75
RV B 284 zwolnione 0,45 0,00 127,80 0,00 319,50
RVI B 5 800 zwolnione 0,45 0,00 2 610,00 0,00 6 525,00
dr dr 2 292 zwolnione zwolnione 0,00 0,00 0,00 0,00
B B 54 661 0,45 0,45 24 597,45 24 597,45 122 987,25 122 987,25
Bi B 918 0,88 0,45 807,84 413,10 2 065,50 2 065,50
Bp B 3 581 0,88 0,45 3 151,28 1 611,45 11 906,83 8 057,25

LsV B 5 724 42,73 0,45 24,46 2 575,80 6 500,65 12 879,00
RV B 7 908 zwolnione 0,45 0,00 3 558,60 8 896,50 17 793,00
RVI B 4 880 zwolnione 0,45 0,00 2 196,00 5 490,00 10 980,00
dr dr 5 478 zwolnione zwolnione 0,00 0,00 0,00 0,00
B B 26 881 0,45 0,45 12 096,45 12 096,45 60 482,25 60 482,25
Bi B 34 0,88 0,45 29,92 15,30 149,60 149,60
Bp B 2 278 0,88 0,45 2 004,64 1 025,10 10 023,20 10 023,20
Lz B 722 zwolnione 0,45 0,00 324,90 0,00 0,00

RIVb B 1 030 146,15 0,45 12,04 463,50 60,21 60,21
RV B 2 611 zwolnione 0,45 0,00 1 174,95 0,00 0,00
dr B 362 zwolnione zwolnione 0,00 0,00 0,00 0,00
B B 30 776 0,45 0,45 13 849,20 13 849,20 69 246,00 69 246,00

Bp B 9 141 0,88 0,45 8 044,08 4 113,45 30 393,83 20 567,25
dr B 2 654 zwolnione zwolnione 0,00 0,00 0,00 0,00
B B 3 089 0,45 0,45 1 390,05 1 390,05 6 950,25 6 950,25

Bp B 386 0,88 0,45 339,68 173,70 1 698,40 1 698,40

wpływy z 
podatku w latach 

6-10 od 
uchwalenia 

wysokość podatku
[zł]

podstawa opodatkowania
stawka podatku

[zł/m2]
symbol 
terenu

powierzchnia

[m2]

MN5

MN2

wpływy z 
podatku w latach 

1-5 od 
uchwalenia 

MN4

MN3

MN1
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Bi Bi 2 694 0,88 0,88 2 370,72 2 370,72 11 853,60 11 853,60
RVI Bi 975 zwolnione 0,88 0,00 858,00 4 290,00 4 290,00

B Bi 3 796 0,45 0,88 1 708,20 3 340,48 16 702,40 16 702,40
Bi Bi 2 839 0,88 0,88 2 498,32 2 498,32 12 491,60 12 491,60

210 883 87 565,39 94 474,37 455 393,36 461 571,51

U2

U1

SUMA



8.6. Wpływy z tytułu podatku od powierzchni użytkowej zabudowy 

Do oszacowania wpływów z podatku od powierzchni użytkowej zabudowy przyjęto 
następujące założenia: 
 w ciągu pięciu lat po uchwaleniu projektu planu: 

 nie powstaną nowe budynki w granicach terenów MN1, MN3 i MN5, 
 zabudowana zostanie połowa niezabudowanych gruntów w granicach terenów MN2 i 

MN4, 
 tereny U1 i U2 zostaną zabudowane w całości; 

 w ciągu kolejnych pięciu lat od uchwalenia projektu planu: 
 zabudowana zostanie połowa niezabudowanych gruntów w granicach terenu MN1, 
 tereny MN2 i MN4 zostaną zabudowane w całości; 

 wskaźnik intensywności zabudowy przyjęto na maksymalnym poziomie określonym planem 
dla danego przeznaczenia terenu, z pominięciem ewentualnego podpiwniczenia; 

 wskaźnik intensywności zabudowy ustalony w planie odnoszony jest do powierzchni 
całkowitej, dlatego też do obliczenia powierzchni użytkowej zastosowano współczynnik 
zmniejszający w wysokości 25%; 

 przyjęto współczynnik ściągalności podatku w wysokości 90%. 



Tab. 7 Prognozowane wpływy z tytułu podatku od powierzchni użytkowej nowopowstałej zabudowy. 

zabudowana niezabududowana
istniejąca 
zabudowa

nieistniejaca 
zabudowa

MN1 28675 8790 0,6 0,73 9 420 2 888 47 098,69 54 317,48
MN2 61057 22093 0,7 0,73 23 400 8 467 138 168,33 159 336,19
MN3 27277 6642 0,6 0,73 8 960 2 182 44 802,47 44 802,47
MN4 33430 9141 0,7 0,73 12 812 3 503 72 818,46 81 576,68
MN5 3089 386 0,6 0,73 1 015 127 5 073,68 5 073,68
U1 2693 975 0,8 22,04 35 612 12 893 242 528,16 242 528,16
U2 6635 0,8 22,04 87 741 0 438 706,20 438 706,20

SUMA 162 856 48 027 178 961 989 195,99 1 026 340,86
RAZEM (po zastosowaniu współczynnika ściągalności podatku) 1 813 983,16

wpływy z podatku w 
latach 6-10 od 

uchwalenia planu

powierzchnia

[m2]symbol 
terenu

wskaźnik 
intensy-wności 

zabudowy

stawka 
podatku

[zł/m2]

wpływy z podatku w 
latach 1-5 od 

uchwalenia planu

wysokość podatku
[zł]

 

 
 



9. Zestawienie końcowe 

Tab. 8 Podsumowanie prognozy. 

wyszczególnienie
potencjalne dochody i wydatki przy 
realizacji zagospodarowania terenu 

według projektu mpzp

WYDATKI 1 003 628

wykup gruntów 711 180
budowa dróg 292 448
budowa infrastruktury technicznej 0
odszkodowania za utratę wartości nieruchomości 0

DOCHODY 3 516 648
opłata planistyczna 785 700
opłata adiacencka z tytułu podziałów 0
opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury 0
obrót nieruchomościami 0
podatek od nieruchomości 916 965
podatek od powierzchni użytkowej zabudowy 1 813 983

SALDO 2 513 020  

10. Wnioski 

Oszacowane zostały wydatki z budżetu gminy: odszkodowanie z tytułu spadku wartości 
nieruchomości, odszkodowanie za wykup nieruchomości pod ulice i teren zieleni, koszty 
związane z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej, a także koszt realizacji 
parku osiedlowego. 

Jako przychody do budżetu gminy wynikające z uchwalenia planu oszacowano: opłaty 
z tytułu podatku gruntowego, opłaty z tytułu podatku od powierzchni użytkowej zabudowy, 
rentę planistyczną naliczaną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości oraz opłaty 
adiacenckie z tytułu podziałów i wybudowania infrastruktury. 

Dodatkowym przychodem, nie ujętym w niniejszym opracowaniu ze względu na trudność 
w prognozowaniu, będzie także podatek od dochodów osobistych mieszkańców (PIT) oraz 
podatek od przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze objętym planem (CIT). W niniejszej 
prognozie skutków finansowych nie ujęto wpływów z tytułu podatku dochodowego ze względu 
na trudność w prognozowaniu ile faktycznie przybędzie mieszkańców oraz na jakim poziomie 
będą się kształtowały ich dochody. 

Podsumowując przeprowadzoną analizę skutków finansowych, uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II, pociągnie za sobą nieznaczne skutki finansowe (z uwagi 
na wysoki stopień zagospodarowania obszaru oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę 
techniczną), a ostateczne saldo wydatków i dochodów jest kwotą dodatnią. Od władz lokalnych 
zależy sformułowanie powiązań realizacji planu z budżetem i gospodarką komunalną.  

Skutki planów są oddalone w czasie, niepewne, jednak nieuchronne i w znacznym stopniu 
analizowalne. Pełna ich ocena będzie jednak możliwa dopiero za kilka lat, po zagospodarowaniu 
terenu. Dlatego ważnym zagadnieniem jest monitoring i okresowa rewizja prognoz skutków 
uchwalenia planu. 


