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USTALENIE OPŁATY PLANISTYCZNEJ
Podstawa prawna:
 Art. 36 ust. 4-5, Art. 37 ust 3-7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 Brak- w przypadku postępowania wszczętego z urzędu
 „Wniosek o ustalenie opłaty planistycznej, w związku z zamiarem zbycia nieruchomości”- (WGK-30).

II. OPŁATY:
 Opłata planistyczna- ustalona w drodze decyzji administracyjnej
 Wydanie decyzji w postępowaniu wszczętym z urzędu- nie podlega opłacie skarbowej
 10 zł- opłata skarbowa za wydanie decyzji w postępowaniu wszczętym na wniosek

Ustaloną opłatę można uiścić:
1. Opłatę skarbową:
• gotówką lub przelewem na konto nr : 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
• bez prowizji (wpłata gotówkowa) w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku,
• za pomocą terminala płatniczego (transakcja bezgotówkowa) w Wydziale Geodezji i Katastru pok.313,
• dla osób wpłacających z zagranicy kod: SWIFT/BIC:BREXPLPWKOS.
2. Opłatę planistyczną:
• gotówką lub przelewem na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011
II. TERMIN ODPOWIEDZI:
1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy
Do określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Katastru – Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 208 i nr 313, tel. (59) 84-88-243, (59) 84-88-411
e-mail: wgk@um.slupsk.pl.
V. ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.
VI. UWAGI:
 Opłatę planistyczną ustala się w postępowaniu wszczętym z urzędu, jeżeli w związku z uchwaleniem

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrośnie,
a jednocześnie właściciel bądź użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość w terminie 5 lat, od dnia wejścia
w życie zapisów nowego planu miejscowego.
 O ustalenie opłaty planistycznej może wystąpić również właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości
(wniosek WGK_30), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie opłaty planistycznej na wniosek możliwe jest wyłącznie przed
zbyciem nieruchomości.
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 W przypadku zbycia nieruchomości, przed datą wydania decyzji ustalającej opłatę planistyczną,

w postępowaniu wszczętym na wniosek, należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ
prowadzący postępowanie. W takim przypadku postępowanie zostanie umorzone w drodze decyzji
administracyjnej, a wszelkie koszty wygenerowane w trakcie postępowania ponosi wnioskodawca.
 Stawka opłaty planistycznej ustalana jest indywidualnie dla każdego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przy czym może ona wynieść nie więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, tzn.
różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed i po wejściu w życie zapisów nowego miejscowego
planu.
 Ustalenie opłaty planistycznej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej
wartości nieruchomości według stanu przed oraz stanu po wejściu w życie zapisów nowego miejscowego
planu, bądź jego zmiany.
 W przypadku, gdy operat szacunkowy nie wykaże wzrostu wartości, prowadzone w sprawie postępowanie
administracyjne zostaje umorzone w drodze decyzji administracyjnej.
 Koszt operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego na biegłego, na
potrzeby postępowania wszczętego na wniosek, ponosi wnioskodawca. Nie dotyczy to postępowań
wszczętych z urzędu.
 Opłaty planistycznej nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę, jednak w przypadku zbycia w formie
ekwiwalentnej przez następcę, nieruchomości przekazanych przez rolnika, opłata planistyczna zostanie
ustalona.
 Opłata planistyczna płatna jest w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna.
 W przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika, za dołączone do wniosku pełnomocnictwo do
reprezentowania należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde pełnomocnictwo na konto numer:
35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (Pl. Zwycięstwa 3, 76 -200
Słupsk; e-mail:urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76 -200 Słupsk,
pl._Zwycięstwa3, e-mail:_iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wyłącznie
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji ustalającej opłatę planistyczną z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest – nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym
podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie
z obowiązujących przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
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Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
szczególnymi.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
odmową realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu
dla, którego zostały zebrane.
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