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Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (druk senacki nr 215)

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z pismem z dnia 20 listopada 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.35.2020) 

z prośbą o opinię w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 215), pozytywnie opiniuję 

przedmiotowy projekt. 

Przedstawiona Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii propozycja stanowi 

nowelizację przepisów w stosunku, do których Trybunał Konstytucyjny, w wyroku 

z 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16), orzekł, że są niezgodne z art. 64 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym opisuje sposób naliczania wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia 

wartości nieruchomości oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości. Kwoty te 

ustala się jako różnicę wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu miejscowego 

lub jego zmiany. Wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego lub jego 

zmianą oblicza się uwzględniając ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego tracącego moc lub, w przypadku jego braku, na podstawie faktycznego 

sposobu wykorzystywania nieruchomości.



  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Przepisy te nie uwzględniają złożoności sytuacji wystąpienia tzw. „luki 

planistycznej”, czyli powstania okresu pomiędzy wygaśnięciem starego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a przyjęciem nowego, co zauważył Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt P 58/08), w którym za 

niekonstytucyjne uznał naliczanie opłaty planistycznej w sytuacji, gdy nowy plan ustala 

takie samo przeznaczenie terenu jak stary plan, ale pomiędzy obowiązywaniem planów 

wystąpiła luka planistyczna. W konsekwencji wyroku, z inicjatywy ustawodawczej Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta została ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2011 Nr 153 poz. 901), 

wprowadzająca do ustawy art. 87 ust. 3a, który określał sposób naliczania opłaty 

planistycznej w przypadku wystąpienia luki planistycznej jako różnicę pomiędzy wartością 

nieruchomości obliczoną na podstawie ustaleń starego i nowego planu miejscowego. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. dotyczy analogicznego 

problemu wystąpienia luki planistycznej w kontekście obniżenia wartości nieruchomości 

w wyniku ustalenia w nowym planie miejscowym innego przeznaczenia terenu niż to 

uczyniono w starym. Z orzeczenia jednoznacznie wynika, że w tej sytuacji występują 

przesłanki do wypłacenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, 

co wcześniej było kwestionowane, właśnie z uwagi na wystąpienie luki planistycznej.

Projektowany art. 87 ust. 3b stanowi logiczną kontynuację podejścia do problemu 

obliczania wartości nieruchomości w przypadku wystąpienia luki planistycznej, 

wyrażonego w art. 87 ust. 3a i w sposób prawidłowy realizuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu
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