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- "faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości" przed uchwaleniem planu– dr 

hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK (UMK)  

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 26 lutego 2020 r., IV SA/Po 1043/19 

W świetle art. 37 ust. 1 ustawy przez "faktyczny sposób wykorzystywania 

nieruchomości" należy rozumieć wyłącznie stan rzeczywisty nieruchomości przed 

uchwaleniem planu, a nie potencjalne możliwości jej zagospodarowania. (…), skoro 

przed uchwaleniem planu nie został w sposób formalny zmieniony status planistyczny 

nieruchomości poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy, to hipotetyczne 

dywagacje w zakresie możliwego sposobu zagospodarowania nieruchomości są 

całkowicie bezprzedmiotowe i nie mogą mieć wpływu na ustalenie tego jaki byłby 

rzeczywisty status nieruchomości. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Przesłankami koniecznymi do ustalenia opłaty z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jest zatem: obiektywny (określony w operacie 

szacunkowym) wzrost wartości nieruchomości; ustalenie, że wzrost wartości nastąpił 

wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co 

oznacza, że musi istnieć związek przyczynowy między uchwaleniem lub zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego a wzrostem wartości obiektywnej - rynkowej 

wartości nieruchomości; zbycie takiej nieruchomości nastąpiło w drodze umowy przed 

upływem 5 lat od dnia, w którym plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana 

stały się obowiązujące. 

 

Jedynym (…) środkiem dowodowym w postępowaniu o ustalenie tzw. renty planistycznej jest 

opinia o wzroście wartości nieruchomości sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia 

rzeczoznawcy. Operat szacunkowy jest opinią biegłego w rozumieniu art. 84 k.p.a. i podlega 

ocenie organu prowadzącego postępowanie lub ocenie sądu. Jak przyjmuje się w 

judykaturze, operat szacunkowy jest opinią biegłego, która podlega nie tylko ocenie pod 

względem formalnym, ale również pod względem materialnym - uwzględnienia wartości 

przyjętych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie tej ustawy. 

 

(…) w przypadku, gdy przed wejściem w życie obowiązującego obecnie planu miejscowego 

uchwalonego po 31 grudnia 2003 r. obowiązywał plan miejscowy uchwalony przed 1 

stycznia 1995 r., który utracił moc obowiązującą z upływem 2003 r., co powoduje, iż 

pomiędzy obowiązywaniem obu planów zaistniała luka czasowa, dopuszczalność pobrania 

renty planistycznej wymaga określenia wartości nieruchomości: - po pierwsze, według jej 

przeznaczenia w nowym planie miejscowym, - po drugie, według przeznaczenia w starym 

planie miejscowym oraz - po trzecie według faktycznego sposobu jej wykorzystywania w 

okresie luki czasowej pomiędzy obowiązywaniem obu planów (…). Dopiero ustalenie tych 

wartości będzie pozwalało na prawidłowe zastosowanie do obliczania wzrostu wartości 

nieruchomości (…).  

 

Wątpliwości w sprawie budzi wyznaczenie wartości nieruchomości według faktycznego 

sposobu jej wykorzystywania w okresie luki czasowej pomiędzy obowiązywaniem obu 

planów. (…) w świetle art. 37 ust. 1 ustawy przez "faktyczny sposób wykorzystywania 

nieruchomości" należy rozumieć wyłącznie stan rzeczywisty nieruchomości przed 

uchwaleniem planu, a nie potencjalne możliwości jej zagospodarowania. (…), skoro przed 

uchwaleniem planu nie został w sposób formalny zmieniony status planistyczny 

nieruchomości poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy, to hipotetyczne dywagacje 
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w zakresie możliwego sposobu zagospodarowania nieruchomości są całkowicie 

bezprzedmiotowe i nie mogą mieć wpływu na ustalenie tego jaki byłby rzeczywisty status 

nieruchomości. Sposób rozumienia art. 37 ust. 1 ustawy prezentowany przez skarżące, które 

wskazują, że skoro nieruchomości jest otoczona przez nieruchomości zabudowane i takie 

jest też jej przeznaczenie w obowiązującym studium, to faktycznym przeznaczeniem jest 

zabudowa jednorodzinna, prowadziłby w istocie do wypaczenia instytucji ulepszenia 

planistycznego. (…) zmierzają bowiem do wykazania, że potencjalne możliwości inwestycyjne 

nieruchomości mają takie znaczenie z punktu widzenia wyceny, jak gdyby nieruchomość 

takie przeznaczenie już miała. W postępowaniu o ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości ustalanie wartości, jaką nieruchomość posiadała przed uchwaleniem planu 

miejscowego, w oparciu o przewidywane przeznaczenia tej nieruchomości według studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zastosowanie ma art. 

37 ust. 1 ustawy, jako przepis szczególny. Tym samym wyłącza on zastosowanie art. 154 

ust. 2 i 3 u.g.n. - nakazując w przypadku braku planu od razu uwzględniać przy wycenie 

faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości. Nie można zatem dokonać wyceny 

nieruchomości przy uwzględnieniu zapisów planu. 

 

Podobnie oceny powyższej nie mogą zmienić przedstawione przez skarżące dowody w postaci 

zaświadczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w (...) 

z dnia (...) czerwca 1969 r., zgodnie z którym działki stanowiące przedmiot niniejszego 

postępowania już w roku 1969 były działkami budowlanymi. Jak mi twierdzenie skarżących, 

że powyższe znajduje także w przedłożonej do akt opinii biegłego sądowego (…) z dnia (...) 

października 2008 r., która została sporządzona na potrzeby postępowania o podział 

majątku wspólnego i dział spadku. (…), pierwszy z powyższych dowodów odnosi się do stany 

faktycznego z lat 60-tych ubiegłego wieku i jest rzeczą oczywistą, że nie może on świadczyć o 

przeznaczeniu nieruchomości w 2012 r. Natomiast drugi z wymienionych dowodów - co 

istotne, nie znajdujący się w aktach sprawy - odnosi się do wyceny dokonanej w 2008 r., a 

więc w okresie luki planistycznej. Jest to o tyle ważne, że operat powyższy został zapewne 

oparty na treści art. 154 ust. 2 i 3 u.g.n., nakazujących dokonanie wyceny nieruchomości 

nie objętych planem miejscowym na podstawie zapisów studium. Tymczasem, jak powyżej 

wskazano, w realiach przedmiotowej sprawy regulacja powyższa, na mocy art. 37 ust. 

1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wyłączona w sprawie. 

 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok TK z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt P 58/08 (OTK seria A 2010, Nr 2, poz. 9). 

Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2018 r., II OSK 409-414/18 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 

jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) 

Art. 36 ust. 4 Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 

nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, 

określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest 

dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości 

nieruchomości.  

Art. 37 ust. 1 Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o 

którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie 

oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości 

określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub 
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zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 

terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania 

nieruchomości przed jego uchwaleniem. 

Art. 37 ust. 6 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym 

mowa w ust. 5. 

Art. 37 ust. 11 W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad 

określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w 

odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych 

stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami 

 

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 153, poz. 901),  

do art. 87 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodano ust. 3a w 

brzmieniu: jeżeli uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r. w 

związku z utratą mocy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 

przed dniem 1 stycznia 1995 r., przepisu art. 37 ust. 1 zdanie drugie niniejszej ustawy, w 

odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości, nie stosuje się, o ile wartość nieruchomości 

określona przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest większa, 

niż wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu faktycznego sposobu jej 

wykorzystywania po utracie mocy tego planu. W takim przypadku wzrost wartości 

nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4, stanowi różnicę między wartością 

nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po 

uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 

terenu ustalonego w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. 
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Główne problemy 

1. Określono sposób rozumienia pojęcia użytego w art. 37 ust. 1 upzp. Przez "faktyczny 

sposób wykorzystywania nieruchomości" należy rozumieć wyłącznie stan rzeczywisty 

nieruchomości przed uchwaleniem planu, a nie potencjalne możliwości jej 

zagospodarowania.  

2. Skoro przed uchwaleniem planu nie został w sposób formalny zmieniony status 

planistyczny nieruchomości poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy, to 

hipotetyczne dywagacje w zakresie możliwego sposobu zagospodarowania 

nieruchomości są całkowicie bezprzedmiotowe i nie mogą mieć wpływu na ustalenie 

tego jaki byłby rzeczywisty status nieruchomości.  

3. W postępowaniu o ustalenie renty planistycznej, ustalanie wartości, jaką 

nieruchomość posiadała przed uchwaleniem planu miejscowego, w oparciu o 

przewidywane przeznaczenia tej nieruchomości według studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ma zastosowanie art. 37 ust. 

1 ustawy, jako przepis szczególny. Tym samym wyłącza on zastosowanie art. 154 

ust. 2 i 3 u.g.n. - nakazując w przypadku braku planu od razu uwzględniać przy 

wycenie faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości.   


