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z dnia 03.07.2017r

NAZWA USŁUGI
JEDNORAZOWA OPŁATA Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
SPOWODOWANEGO ZMIANĄ LUB UCHWALENIEM MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OPIS USŁUGI
Jeżeli w związku ze zmianą lub uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a
właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość pobiera się jednorazową opłatę określoną
w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wyliczona opłata nie może
przekroczyć 30 % różnicy wartości nieruchomości.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość nieruchomości wzrosła
wskutek zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel
lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od dnia uchwalenia lub zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
CZAS REALIZACJI
Notariusz w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie
nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać Wójtowi Gminy Sicienko
wypis z tego aktu.
Wójt Gminy ustala opłatę w drodze decyzji bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego,
nie później niż do jednego miesiąca od dnia wpływu aktu notarialnego do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
Nie dotyczy. Postępowanie wszczyna się z urzędu po otrzymaniu od notariusza wypisu z aktu
notarialnego.
OPŁATY
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), jeżeli w związku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik
wieczysty zbywa tę nieruchomość, Wójt Gminy Sicienko 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.
Opłatę pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela albo użytkownika
wieczystego nieruchomości w okresie między uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, a dniem
sprzedaży nieruchomości, jeżeli nakłady te miały wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA





Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr
164, poz. 1587);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze. zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 3
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 403, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007







Wzrost wartości nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy.
Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy
uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu
miejscowego, a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego
przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości przed jego
uchwaleniem.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z
2003 r., Nr 164, poz. 1587) ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0 % do 30 % i dotyczyć
wszystkich terenów określonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1
ustawy, jednakże ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn.
zm.) przyjmuje się stan nieruchomości z dnia uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, a ceny
z dnia zbycia nieruchomości.

