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1. Cel i przedmiot opracowania 

Rada Gminy Spytkowice podjęła uchwałę Nr XIX/98/20 z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy (zwanej dalej 
„projektem zmiany 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 zmiany planu objęto obszar o powierzchni 3103,8 ha, na którym obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice w granicach 
administracyjnych uchwalony Uchwałą Nr XXII/155/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 
8 czerwca 2004 r. - obszar gminy w granicach administracyjnych z wyłączeniem 65 obszarów, 
w granicach których obowiązują inne plany miejscowe. 

Zgodnie z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany planu, zakres 
zmian ograniczony został do zmiany brzmienia § 6 ust. 16a (zakaz lokalizacji strzelnic). 

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 2021 r. poz. 741). 

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; 
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 
Mając na uwadze fakt, że przedmiotem analiz jest projekt zmiany planu, w prognozie 

oszacowane zostały wyłącznie wpływy i wydatki będące skutkiem finansowym zmiany ustaleń 
planu w odniesieniu do obowiązującego planu miejscowego. 
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Z uwagi na ograniczony zakres zmian, jakie wprowadza analizowany dokument, 
stwierdzić należy, że w wyniku uchwalenia projektu zmiany planu: 
 gmina nie poniesie kosztów wykupu gruntów pod realizację inwestycji celu publicznego, 
 gmina nie poniesie kosztów budowy infrastruktury drogowej i technicznej, 
 gmina nie będzie musiała wypłacać roszczeń wynikających z ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości, 
 nie zostanie pobrana opłata planistyczna, 
 nie zostanie pobrana opłata adiacencka z tytułu podziału, 
 nie zostanie pobrana opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej, 
 nie zmieni się wysokość podatku gruntowego ani podatku od powierzchni użytkowej 

zabudowy. 

5. Wnioski 
Podsumowując przeprowadzoną analizę skutków finansowych, stwierdzić należy, że 

uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w 
granicach administracyjnych gminy nie pociągnie za sobą żadnych skutków finansowych.  

 


