
OPŁATA PLANISTYCZNA i 
OPŁATY ADIACENCKIE 

trudna grupa wycen związanych ze zmianą wartości nieruchomości 

Czy wiesz… 

• kto i kiedy może naliczać opłaty planistyczne i adiacenckie? 
• czy muszą być spełnione konkretne warunki , jeśli tak, to jakie? 
• jak określić wagę zmian w stanie nieruchomości przed i po 

uchaleniu planu miejscowego? 
• jak określić wagę zmian w stanie nieruchomości przed i po 

wybudowaniu urządzeń technicznych? 
• jak budować zbiory nieruchomości do porównań dla określenia 

różnicy w wartości nieruchomości w różnych stanach? 

 Korzyści ze szkolenia: 

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć wiedzy w kilku co najmniej 
obszarach: 

odnośnie opłat planistycznych: 

� czym różni się renta planistyczna od opłaty planistycznej 
� czy i kiedy następuje zmiana wartości w toku prac planistycznych 
� czy i jak można takie zmiany skwantyfikować 
� czy pobór opłaty planistycznej wpływa, a jeśli tak, to w jaki sposób, na proces inwestycyjny w gminie 

a także wskazać podstawy formalne tworzenia i naliczania płat planistycznych oraz przedstawić warsztat wyceny na 
potrzeby naliczania opłaty planistycznej. 

odnośnie opłat adiacenckich: 

� jakie są podstawy formalne określania i naliczania opłat adiacenckich 
� sposób szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu wybudowania urządzeń 

technicznych 
� sposób szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości. 

  

Opłaty planistyczne i adiacenckie wymagają szczegółowej wiedzy, 
zarówno z obszaru przepisów związanych z planowaniem przestrzennym, 

jak i gospodarką nieruchomościami. Znajomość zagadnień służy 
wszystkim branżom nieruchomościowym (rzeczoznawcom, pośrednikom 

i zarządcom) oraz osobom odpowiedzialnym za przygotowanie 
nieruchomości do sprzedaży czy podziału. Nieroztropne działania mogą 

narazić inwestora/właściciela nieruchomości na nieprzewidziane 
obciążenia. Także osoby współpracujące z planistami (urzędnicy gminni) 

powinny legitymować się wiedzą w tym zakresie, bo do prawidłowej 
gospodarki przestrzennej konieczna jest znajomość zależności między 

potencjalnymi wpływami do kasy gmin a faktycznie naliczanymi 
opłatami. 



 PROGRAM SZKOLENIA 

A) OPŁATA PLANISTYCZNA 

1) podstawy formalne 

• różnica między rentą a opłatą planistyczą 
• zapisy w mpzp 
• wysokość opłaty 
• przesłanki do ustalenia opłaty 
• wszczęcie postępowania : z urzędu i na wniosek 

2) analiza rynku na potrzeby wyceny do opłaty planistycznej 

• określenie stanów nieruchomości przed/po uchwaleniu planu miejscowego 
• dobór nieruchomości do porównań 
• metodyka szacowania do określenia różnicy w wartości nieruchomości przed/po uchwaleniu planu 

miejscowego 

3) konflikty wokół opłat planistycznych i praktyka kwestionowania wyceny 

4) faktyczne wpływy do budżetów gmin z tytułu naliczania opłat planistycznych i zależności między 
lokalną aktywnością inwestycyjną a wysokością opłat planistycznych. 

B) OPŁATY ADIACENCKIE 

1) podstawy formalne 

• uchwała rady gminy 
• warunki podłączenia 
• wysokość opłaty 
• przesłanki do ustalenia opłaty 

2) analiza rynku na potrzeby wycen do opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń technicznych 

• określenie stanów nieruchomości przed/po wybudowaniu urządzeń technicznych 
• dobór nieruchomości do porównań 
• metodyka szacowania do określenia różnicy w wartości nieruchomości przed/po wybudowaniu 

urządzeń technicznych 

3) analiza rynku na potrzeby wycen do opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 

• określenie stanów nieruchomości przed/po podziale nieruchomości 
• sposób określenia wartości działek drogowych w granicach nieruchomości dzielonej 
• dobór nieruchomości do porównań 
• metodyka szacowania do określenia różnicy w wartości nieruchomości przed/po podziale 

nieruchomości. 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w 
sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami 

oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475). 

 



Szkolenie poprowadzi: 

dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek - Jest architektem, z trzyletnim epizodem 
sprawowania funkcji architekta gminnego (gm. Lesznowola, pow. piaseczyński). 
Doktorat z obszaru wpływu planów miejscowych, w tym opłat planistycznych, oraz 
innych uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych na zmianę wartości nieruchomości 
obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2011 roku. Od 20 lat 
jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym. Aktualnie prowadzi własną firmę i 
zajmuje się szacowaniem nieruchomości, w tym na potrzeby opłat planistycznych, opłat 
adiacenckich i odszkodowań z różnych tytułów, w tym spod dekretów „bierutowskich”. 

 

Odbiorcy szkolenia: 

Szkolenie jest skierowane do zawodów nieruchomościowych oraz do urzędników gminnych 
odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną (opłaty planistyczne) czy gospodarkę nieruchomościami 
(naliczanie opłat adiacenckich) oraz do deweloperów planujących inwestycje na terenach 
niezurbanizowanych, porolnych. 

 

 

Termin	szkolenia:	

4.10.2012	w	godz.	10-16	

	 	

Koszt	uczestnictwa:	

290	zł/osoba	

	

Lokalizacja	szkolenia:	

Warszawa,	ul.	Towarowa	22	

	 	 	 	

Organizator:	

Portal	Edukacja-Nieruchomosci.pl	

Więcej	informacji	na	stronie	internetowej: www.edukacja-nieruchomosci.pl	

	

Kontakt	z	koordynatorem	ds.	szkoleń:	

Paulina	Gajownik	

e-mail:pgajownik@edukacja-nieruchomosci.pl	

tel.	22-378-32-40			tel.	kom.	600	551	365	

 

  

 



Zgłoszenie prosimy przesłać faksem: (22) 257-86-90 lub  

e-mail: pgajownik@edukacja-nieruchomosci.pl 

 

Miejscowość...............................data......................... 

 

OPŁATA PLANISTYCZNA i OPŁATY ADIACENCKIE 

4 października  2012 roku 

Firma/ Imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

nr  NIP: ................................................................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................................................................... 

Przedstawiciel do kontaktów z Organizatorem: .................................................................................... 

tel: .........................................................fax:.......................................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................................... 

L.P. Imię i Nazwisko Nr licencji 
zawodowej 

1   

2   

3   

 

Ilość osób ………..x 290 zł x 23% VAT =………….. zł 

Odwołania uczestnictwa w szkoleniu nale ży dokona ć najpó źniej na 3 dni robocze przed dniem szkolenia, po tym  terminie 
Zgłaszaj ący zostanie obci ążony pełnymi kosztami szkolenia. 
 
Kilka dni przed szkoleniem na adres mailowy podany przy zgłoszeniu zostanie przesłany rachunek proform a na 
podstawie, którego nale ży dokona ć płatno ści: 
MERSON Karol Długozima 

ul. Górczewska 181/818M 

01-459 Warszawa 

 Nr konta m-Bank 47 1140 2004 0000 3902 7191 8885 

 
 
Szkolenie stanowi podstawę do rozliczenia przez Ministerstwo Infrastruktury w zakresie przyznawania godzin w ramach ustawicznego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę, aby dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych portalu Edukacja-nieruchomosci.pl i 
były wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu oraz uaktualniania umieszczonych 
danych. 
 

 

...................................................  

podpis i pieczęć Zamawiającego 

 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w wypadku zebrania się zbyt małej liczby uczestników. 

W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora dokonywany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej 
na poczet szkolenia przez Zgłaszającego.  


