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Od Redakcji
Jednym z czynników determinuj¹cych ceny na rynku nieruchomoci, w szczególnoci
na rynku mieszkaniowym  obok dochodów i cen lokali mieszkalnych w relacji do innych dóbr  s¹ preferencje ich nabywców, rozumiane jako odzwierciedlenie gustów konsumentów.
W tym numerze kwartalnika Administratio Locorum przedstawiono wyniki badañ ankietowych opisuj¹cych ujawnione preferencje nabywców nieruchomoci lokalowych
w Poznaniu.
W kolejnym artykule zaprezentowano równie¿ tematykê zwi¹zan¹ z lokalami mieszkalnymi. Autorki analizuj¹ w nim procedurê ustalania stanu prawnego gruntów bêd¹cych
we w³adaniu spó³dzielni mieszkaniowej na potrzeby przeniesienia odrêbnej w³asnoci lokalu.
Nowym w¹tkiem badawczym przedstawionym na ³amach kwartalnika jest w³aciwe
zagospodarowanie terenu, aby stanowi³o ono czynnik stymulacji zmys³owej osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Bardzo wa¿n¹ rolê w rozwi¹zywaniu tego problemu ma do
spe³nienia architektura krajobrazu.
W ostatnim artykule przedstawiono problematykê nieruchomoci w kontekcie gospodarki nieruchomociami prowadzonej przez gminy. Przytoczono równie¿ wyniki badañ
nad struktur¹ podatków od nieruchomoci w gminach woj. zachodniopomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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PREFERENCJE NABYWCÓW NA PIERWOTNYM RYNKU
MIESZKANIOWYM W POZNANIU
Maria Trojanek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Streszczenie. Analiza preferencji nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym
w Poznaniu dostarczy³a informacji o czynnikach, które brano pod uwagê w trakcie podejmowania decyzji o zakupie mieszkania. Jako najwa¿niejsze czynniki uznano kolejno:
lokalizacjê, cenê, posiadanie balkonu/tarasu, dostêpnoæ komunikacyjn¹, koszty utrzymania mieszkania. Uzyskane odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie wskazuj¹ na zró¿nicowanie preferencji nabywców. Systematycznie prowadzone badania preferencji, nie tylko
na rynku pierwotnym, mog¹ m.in. stanowiæ ród³o informacji o niedopasowaniu oferty
do oczekiwañ potencjalnych nabywców oraz staæ siê inspiracj¹ do podejmowania dzia³añ
w sferze regulacji zmierzaj¹cych do zaspokojenia jednej z najwa¿niejszych potrzeb cz³owieka.
S³owa kluczowe: preferencje nabywców, rynek mieszkaniowy

WSTÊP
W badaniach rynku mieszkaniowego istotna jest analiza czynników determinuj¹cych
decyzje zakupu mieszkañ. W odró¿nieniu od motywów dokonywania zakupu, nale¿y je
postrzegaæ jako cechy opisuj¹ce lokal i mo¿na uto¿samiaæ z jego atrybutami. Identyfikacja tych czynników ma istotne znaczenie w procesie zakupu mieszkania, gdy¿ potencjalni
nabywcy kieruj¹ siê nimi, wybieraj¹c konkretny lokal. Inaczej, czynniki te pozwalaj¹ nabywcom na ocenê atrakcyjnoci lokalu z punktu widzenia ich preferencji. Waga wp³ywu
poszczególnych czynników w podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania jest zró¿nicowana. Niektóre z nich maj¹ wiêksze znaczenie i determinuj¹ decyzje nabywców mieszkañ, wp³yw innych jest za marginalny.

Adres do korespondencji  Corresponding autor: Maria Trojanek, Katedra Inwestycji
i Nieruchomoci, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstañców Wielkopolskich 16,
61-895 Poznañ, e-mail: m.trojanek@ue.poznan.pl
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PREFERENCJE W BADANIACH RYNKU
Jednym z czynników determinuj¹cych popyt na rynku mieszkaniowym  obok dochodów i cen mieszkañ w relacji do innych dóbr  s¹ preferencje potencjalnych nabywców.
Przez preferencje klientów najczêciej rozumie siê subiektywne oceny bêd¹ce podstaw¹ wyborów dokonywanych w procesie zakupu [Czarny 2006, Rybicka 2003, Rekowski
2002].
W teorii ekonomii preferencje s¹ odzwierciedleniem gustów konsumenta. Preferuje
on jedne kombinacje (koszyki) dóbr nad innymi, tj. takie, które maksymalizuj¹ jego u¿ytecznoæ (satysfakcjê wynikaj¹c¹ z ich konsumpcji) [Begg i in. 1995, Varian 2002]. Preferencje charakteryzuj¹ siê tym, i¿:
 dotycz¹ konkretnych przedmiotów wyboru, tj. rzeczy materialnych b¹d niematerialnych,
 ujawniaj¹ siê bezporednio przed zakupami lub w ich trakcie,
 ujawniaj¹ siê bardzo czêsto w procesie podejmowania decyzji o zakupie i s¹ jednym
z czynników determinuj¹cych decyzjê o zakupie konkretnego produktu,
 pomiar ich jest uzale¿niony od ich rodzaju (preferencje wewnêtrzne i zewnêtrzne)
[Kaczmarczyk 2006].
Badania preferencji konsumentów przeprowadza siê w celu identyfikacji systemu subiektywnych ocen, na podstawie których konsument dokonuje wyboru [Rybicka 2003].
Analiza preferencji umo¿liwia tak¿e poznanie cech produktu, którymi kieruj¹ siê nabywcy, podejmuj¹c decyzjê o zakupie.
W rozpoznaniu preferencji mo¿na wykorzystaæ dane historyczne b¹d dane o charakterze antycypacyjnym. Rodzaj danych stanowi podstawê rozró¿nienia metod analizy preferencji, odpowiednio metody analizy preferencji ujawnionych i metody preferencji wyra¿anych [G³uszak 2006]. Preferencje ujawnione s¹ odbiciem rzeczywistych wyborów
rynkowych, za preferencje deklarowane dotycz¹ hipotetycznych zachowañ nabywców na
rynku. W pierwszej z opisanych sytuacji, podstaw¹ analizy jest materia³ statystyczny dotycz¹cy danych warunkuj¹cych wybory rynkowe i przeprowadzone wywiady oraz ankiety
(a posteriori). W drugim przypadku w badaniach wykorzystuje siê dane zgromadzone
a priori, tak¿e za pomoc¹ ankiet b¹d wywiadów, dotycz¹ce zachowañ konsumentów
w momencie przeprowadzania ankiety b¹d wywiadu [Rybicka 2003].
W opracowaniu przedstawiono wyniki badañ ankietowych opisuj¹cych preferencje
ujawnione nabywców lokali mieszkalnych (nieruchomoci lokalowych). Badanie przeprowadzono na prze³omie maja i czerwca 2007 r. w Poznaniu, w trzech wybranych lokalizacjach (Osiedle Zielony Taras przy ulicy Milczañskiej, Osiedle nad Wart¹ przy ulicy
Milczañskiej, Osiedle Batorego). By³y to realizacje inwestycji trzech ró¿nych deweloperów, w kolejnoci: Budimexu SA., Wechty SA. oraz UWJ SA. Na pytania zawarte
w ankiecie udzielali odpowiedzi w³aciciele 120 losowo wybranych mieszkañ oddanych
do u¿ytku w 2006 r.
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CHARAKTERYSTYKA ANKIETOWANYCH OSÓB
W przeprowadzonym badaniu wziê³o udzia³ 120 w³acicieli mieszkañ. Prawie wszyscy nabywali nieruchomoæ we w³asnym imieniu, jedynie jedna osoba odpowiedzia³a,
i¿ zakupione mieszkanie stanowi w³asnoæ firmy.
Przeprowadzaj¹c weryfikacjê wiekow¹ ankietowanych, zauwa¿yæ mo¿na, i¿ zdecydowana wiêkszoæ  ponad 75%  ma poni¿ej 35 lat (rys. 1, tab. 1).
1%
23%

20–25
36–69
brak odpowiedzi – no answer

77%

Rys. 1.
Fig. 1.

Wiek ankietowanych
Age of the respondents

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
Tabela 1. Rozk³ad wieku ankietowanych
Table 1. Age distribution among the respondents
Wiek
Age

Odpowiedzi
Answers
[%]

2025

25,00

2630

34,17

3135

17,50

3640

5,00

4145

3,33

4650

3,33

5155

4,17

5660

2,50

6165

2,50

6669

1,67

Brak odp.
No answer

83,00

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
Administratio Locorum 8(1) 2009
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Z przedstawionych danych (rys. 1, tab. 1) wynika, i¿ przebadane osiedla zamieszkiwane s¹ g³ównie przez ludzi m³odych. Osoby poddane badaniu posiadaj¹ w wiêkszoci
wy¿sze wykszta³cenie, co przedstawiono na rys. 2.
4% 1% 2%
23%

podstawowe – elementary
policealne – upper-secondary
średnie – secondary
wyższe – university / higher
brak odpowiedzi – no answer

71%

Rys. 2.
Fig. 2.

Rozk³ad wykszta³cenia ankietowanych
Education distribution among the respondents

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

Zawody wykonywane przez respondentów s¹ g³ównie zwi¹zane z wykszta³ceniem ekonomicznym (25%) i technicznym (20,83%)  tab. 2. Osoby bezrobotne stanowi¹ 1,67%, ale jak
wynika z odpowiedzi, s¹ to g³ównie matki wychowuj¹ce dzieci i zajmuj¹ce siê domem. Najmniejsza liczba osób ankietowanych pracuje na stanowiskach robotniczych  0,83%.
Tabela 2. Rozk³ad wykszta³cenia ankietowanych
Table 2. Education distribution among the respondents
Zawód
Profession
Bezrobotni  The unemployed
Studenci, uczniowie  Students, pupils
Edukacja, ochrona zdrowia, adm. publiczna  Education, healthservice, public
administration
Stanowiska robotnicze  Manual workers
Wolne zawody  Free professions
Rzemielnicy, w³aciciele firm  Craftsmen, businnes owners
Kadra ekonomiczna  Economic personel
Kadra techniczna  Technical personel
Brak odpowiedzi  No answer
Razem  Total

Odpowiedzi
Answers
[%]
1,67
10,83
15,83
0,83
7,50
4,17
25,00
20,83
13,33
100,00

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
Acta Sci. Pol.
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25% przebadanych gospodarstw domowych osi¹ga³o dochód brutto 45015500 z³,
natomiast 20,83% w wysokoci 35014500 z³ (tab. 3).
Tabela 3. Rozk³ad dochodów ankietowanych
Table 3. The income distribution among the respondents
Dochód
Income
[z³]

Odpowiedzi
Answers
[%]

Do 2500
Up to 2500

12,50

25013000

19,17

30013500

11,67

35014500

20,83

45015500

25,83

Powy¿ej 5500
Above 5500

0,83

Brak odpowiedzi
No answer

9,17

Razem
Total

100,00

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJ¥CYCH WYBÓR MIESZKANIA
NA PIERWOTNYM RYNKU MIESZKANIOWYM
Ka¿dy z przebadanych respondentów zaznacza³ na piêciopunktowej skali istotnoæ
czynnika mog¹cego wp³yn¹æ na wybór mieszkania. Pod uwagê brano takie cechy jak:
1) cena mieszkania;
2) koszty utrzymania mieszkania;
3) lokalizacja;
4) wysokoæ bloku;
5) piêtro, na którym znajduje siê mieszkanie;
6) powierzchnia mieszkania;
7) liczba pokoi, z których sk³ada siê mieszkanie;
8) rozk³ad pokoi;
9) nas³onecznienie mieszkania;
10) posiadanie balkonu/tarasu;
11) poziom wykoñczenia;
12) gara¿/miejsce parkingowe;
13) ochrona;
14) spokojna okolica;
15) dostêpnoæ komunikacyjna;
Administratio Locorum 8(1) 2009
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16) bliskoæ miejsc handlowo-us³ugowych;
17) bliskoæ miejsc rekreacji;
18) bliskoæ miejsc handlu;
19) bliskoæ szkó³ i przedszkoli;
20) bliskoæ obiektów sakralnych;
21) miejsca dla dzieci (place zabaw, piaskownice);
22) tereny zielone (parki, zieleñce).
Najbardziej istotna, z punktu widzenia potencjalnych klientów pierwotnego rynku
mieszkaniowego, okaza³a siê lokalizacja inwestycji (rys. 3). Cechê tê za najwa¿niejsz¹
uzna³o ponad 73% respondentów. Znacz¹cym czynnikiem by³a równie¿ cena mieszkania.
Dla du¿ej czêci odpowiadaj¹cych bardzo wa¿ne okaza³o siê tak¿e posiadanie balkonu
lub tarasu, dostêpnoæ komunikacyjna czy koszty utrzymania mieszkania  wskaza³o je
ponad 40% osób. Rysunek 4 przedstawia zestawienie cech uznanych za najbardziej istotne w czasie wyboru mieszkania.
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0%

Rys. 3.
Fig. 3.

10% 20%

30% 40%

50%

60% 70%

80%

Cechy mieszkania uznane przez ankietowanych za bardzo wa¿ne w trakcie jego wyboru
Features of flats specified by the respondents as very important during its selection

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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%
80
60
40
20
0
cena mieszkania – price
koszty utrzymania mieszkania – flat upkeep costs
lokalizacja – location
posiadanie balkonu / tarasu – possesing the balcony / terrace
dostępność komunikacyjna – communication accessiblity

Rys. 4.
Fig. 4.

Wybrane cechy mieszkania uznane przez ankietowanych za bardzo wa¿ne w trakcie jego
wyboru
Specific characteristics considered significant by the respondents in the process of choosing a flat

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

Pierwsz¹ z nich jest lokalizacja inwestycji, któr¹ to prawie 75% osób wskaza³o jako
kluczow¹ (rys. 5). Tylko dla kilku procent badanych jest to czynnik rednio lub mniej
wa¿ny. Nikt w tym przypadku nie zaznaczy³ natomiast odpowiedzi, i¿ lokalizacja jest dla
niego nieistotna.
1.67% 3.33%
21.66%

mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important

73.34%

Rys. 5.
Fig. 5.

Ocena przez ankietowanych istotnoci lokalizacji w trakcie wyboru mieszkania
Estimation of the significance of location factor in the proces of choosing a flat

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
Administratio Locorum 8(1) 2009
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Cenê równie¿ uznano za niezwykle istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o nabyciu mieszkania (rys. 6). Po³owa ankietowanych stwierdzi³a, ¿e jest ona bardzo wa¿na,
a 1/3  ¿e wa¿na. Podobnie, jak w przypadku lokalizacji, nikt nie wskaza³, ¿e jest to zupe³nie nieistotne w jego hierarchii preferencji.
2.5%

14.17%

mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important
50%

Rys. 6.
Fig. 6.

33.33%

Ocena przez ankietowanych istotnoci ceny mieszkania w trakcie jego wyboru
Respondents assessment of the importance of price factor in the process of choosing a flat

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

Wa¿n¹ cech¹, która okaza³a siê doæ istotna dla ankietowanych, jest posiadanie przez
mieszkanie balkonu lub tarasu. Ponad 46% okreli³a j¹ jako bardzo wa¿n¹, a 1/3 jako
wa¿n¹ (rys. 7).
1.67% 4.17%
46.67%

14.17%
zupełnie nieważne – completly unimportant
mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important
33.33%

Rys. 7.
Fig. 7.

Ocena przez ankietowanych istotnoci posiadania balkonu/tarasu w trakcie wyboru
mieszkania
Respondents' assessment of the importance of presence of balcony/terrace in a flat in the
process of choosing one

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

Dostêpnoæ komunikacyjna jest zwi¹zana z lokalizacj¹ (rys. 8). Uznano j¹ za kolejn¹
cechê bardzo istotn¹ w trakcie wyboru mieszkania. Wiêkszoæ respondentów uznaje j¹ za
bardzo wa¿n¹ lub wa¿n¹. Poznañ, podobnie jak pozosta³e du¿e polskie miasta, boryka siê
z problemami komunikacyjnymi w godzinach szczytu. Szczególnie istotna jest wiêc
w miejscu zamieszkania dostêpnoæ komunikacji miejskiej.
Acta Sci. Pol.
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0.83% 4.17%
12.50%

44.17%

zupełnie nieważne – completly unimportant
mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important
38.33%

Rys. 8.
Fig. 8.

Ocena przez ankietowanych istotnoci dostêpnoci komunikacyjnej w trakcie wyboru
mieszkania
Respondents assessment of the importance of transport accessibility in the process
of choosing a flat

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

Kolejnym czynnikiem odgrywaj¹cym znacz¹c¹ rolê w wyborze mieszkania s¹ koszty
jego utrzymania. Decyduje tu rachunek ekonomiczny, podobnie jak w przypadku ceny,
który sk³ania kupuj¹cych do minimalizacji kosztów. Zakup mieszkania to czêsto wydatek
jednorazowy, koszty jego utrzymania s¹ natomiast naliczane miesiêcznie, wp³ywaj¹ wiêc
w zdecydowany sposób na bud¿et domowy. Na jego obci¹¿enie jeszcze w wiêkszym
stopniu ma wp³yw finansowanie zakupu kredytem hipotecznym.
3.33%
42.50%

20.83%

mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important
33.33%

Rys. 9.
Fig. 9.

Ocena przez ankietowanych istotnoci kosztów utrzymania mieszkania w trakcie jego
wyboru
Respondents assessment of the importance of maintenance costs in the process of choosing a flat

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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Konsekwencj¹ wysokiej oceny lokalizacji jest równie¿ wysoka ocena takich cech jak
bliskoæ terenów zielonych i mieszkanie w spokojnej okolicy. Ponad 80% osób w ka¿dym z tych dwóch przypadków uzna³o, ¿e jest to czynnik co najmniej wa¿ny (rys. 10,
rys. 11, rys. 12).
%
100
80
60
40
ważne – important
bardzo ważne – very important

20
0

spokojna okolica
peaceful neighbourhood

miejsca zielone
green places

Rys. 10. Ocena przez ankietowanych istotnoci spokojnej okolicy oraz bliskoci terenów zielonych
w trakcie wyboru mieszkania
Fig. 10. Respondents assessment of the importance of greenery and tranquil neighbourhood
in the process of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
1.67% 2.50%
40.83%

13.33%
zupełnie nieważne – completly unimportant
mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important
41.67%

Rys. 11. Ocena przez ankietowanych istotnoci bliskoci terenów zielonych w trakcie wyboru
mieszkania
Fig. 11. Respondents assessment of the importance of proximity of greenery in the process
of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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0.83%
19.17%

40.00%

zupełnie nieważne – completly unimportant
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important

40.00%

Rys. 12. Ocena przez ankietowanych istotnoci spokojnej okolicy w trakcie wyboru mieszkania
Fig. 12. Respondents assessment of the importance of tranquil neighbourhood in the process
of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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Nastêpne w kolejnoci czynniki dotyczy³y samego mieszkania i zosta³y uplasowane
na doæ odleg³ym miejscu w hierarchii preferencji, po wszystkich wczeniej opisanych
cechach. Jednak dla ponad 40% respondentów s¹ one bardzo wa¿ne w czasie wyboru
mieszkania (rys. 13).

Rys. 13. Wybrane kryteria uznane przez ankietowanych za wa¿ne w trakcie wyboru mieszkania
Fig. 13. Particular criteria considered significant by the respondents in the process of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

Dla respondentów wa¿ny jest przede wszystkim rozk³ad pokoi  47,5% wskazañ. Jest on
istotniejszy od powierzchni samego mieszkania  45,83% odpowiedzi. Wynika to
z funkcjonalnoci lokalu, która w zale¿noci od zaprojektowanego uk³adu, mo¿e byæ wy¿sza
nawet w przypadku mniejszych powierzchniowo mieszkañ. Liczba pokoi to kolejna z cech
mieszkania, która ma doæ istotne znaczenie dla ankietowanych  41,67% respondentów
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Rys. 14. Cechy mieszkania uznane przez ankietowanych za zupe³nie nieistotne w trakcie jego
wyboru
Fig. 14. Flat characteristics considered entirely irrelevant in the process of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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Rys. 15. Wybrane cechy mieszkania uznane przez ankietowanych za zupe³nie nieistotne w trakcie
jego wyboru
Fig. 15. Flat characteristics considered entirely irrelevant in the process of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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uzna³o ten czynnik za wa¿ny w czasie wyboru mieszkania. Podobnie jak nas³onecznienie
mieszkania, który to czynnik uzyska³ tak¹ sam¹ liczbê wskazañ.
Zupe³nie nieistotne dla potencjalnych klientów pierwotnego rynku mieszkaniowego
okaza³y siê kolejno bliskoæ miejsc sakralnych, szkó³ i przedszkoli oraz miejsc zabaw dla
dzieci (rys. 1418). Wymienione cechy, jako zupe³nie nieistotne, stanowi¹ odzwierciedlenie zmian w stylu ¿ycia. Wiêkszoæ ankietowanych to ludzie m³odzi w wieku do 35 lat,
rozpoczynaj¹cy ¿ycie zawodowe i odk³adaj¹cy decyzjê o potencjalnym potomstwie,
a wiêksze znaczenie przywi¹zuj¹cy do rozwoju kariery.
15.83%
20.00%
17.50%
zupełnie nieważne – completly unimportant
mniej ważne – less important
średnio ważne – middling important
ważne – important
bardzo ważne – very important
20.83%
25.83%

Rys. 16. Ocena przez ankietowanych istotnoci bliskoci szkó³ i przedszkoli w trakcie wyboru
mieszkania
Fig. 16. Respondents assessment of the importance of convenient access to schools and kindergartens in the process of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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Rys. 17. Ocena przez ankietowanych istotnoci miejsc dla dzieci w trakcie wyboru mieszkania
Fig. 17. Respondents assessment of the importance of proximity of places for children in the
process of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data
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Rys. 18. Ocena przez ankietowanych istotnoci bliskoci miejsc sakralnych w trakcie zakupu
mieszkania
Fig. 18. Respondents assessment of the importance of proximity of sacred places in the process
of choosing a flat
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ankietowych
Source: Own study based on poll data

ZAKOÑCZENIE
Analizie poddano preferencje w³acicieli nowo nabytych nieruchomoci mieszkaniowych w Poznaniu. Przebadano 120 nabywców mieszkañ, uwzglêdniono ró¿ne lokalizacje, pod k¹tem preferencji dotycz¹cych zakupu mieszkania. Respondentami byli g³ównie
ludzie m³odzi, w wieku do 35 lat, oraz posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie. Wykonywane
przez nich zawody by³y zwi¹zane g³ównie z wykszta³ceniem ekonomicznym i technicznym, a dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej waha³y siê pomiêdzy 3501 a 5500 z³
brutto dla ca³ego gospodarstwa domowego.
Badania wykaza³y, i¿ wiêkszoæ ankietowanych po raz pierwszy kupi³a mieszkanie,
a ci, którzy zrobili to ju¿ wczeniej, najczêciej wybrali tego samego inwestora, co poprzednio. Prawie ¾ respondentów przeprowadzi³o siê do obecnego mieszkania z innego,
tylko nieliczni z domu jednorodzinnego. Decyduj¹c siê na zakup konkretnego mieszkania, respondenci kierowali siê przede wszystkim lokalizacj¹ inwestycji. Drugorzêdna by³a
informacja o marce inwestora czy cenie nieruchomoci. Pomimo i¿ zakup by³ na w³asne
potrzeby, nabywcy upatrywali w nim tak¿e inwestycje w postaci lokaty kapita³u.
Lokalizacja okaza³a siê najistotniejszym czynnikiem tak¿e w przypadku decyzji o zakupie mieszkania w ogóle. Kolejno wymieniano takie czynniki jak cena mieszkania, posiadanie balkonu lub tarasu, koszty utrzymania nieruchomoci czy dostêpnoæ komunikacyjn¹. Inne w³aciwoci mieszkania by³y nieco mniej istotne. Na uwagê zas³uguje
natomiast oznaczenie dwóch z nich  miejsc dla dzieci (piaskownice, place zabaw) oraz
bliskoci miejsc sakralnych jako zupe³nie niewa¿nych dla ankietowanych. Wybór taki
zdecydowanie zwi¹zany jest z przemianami zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie oraz obraniem nowego stylu ¿ycia.
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THE CUSTOMERS PREFERENCES ON THE PRIMARY RESIDENTIAL
MARKET IN POZNAÑ
Abstract. The analysis of customers preferences on the primary residential market
in Poznan supplied information on factors that affected customers in the process of choosing
a flat to buy. These considered the most significant were respectively: localisation, price,
presence of balcony / terrace, transport accessibility and maintenance costs. The findings
derived from a survey show a notable diversity of the prospective customers preferences.
Carrying out systematic research on customers preferences not only on primary market may
among others. be the source of information about the incompatibility of offers and
customers expectations and could initiate changes in regulations, as well as real sphere,
whose goal is meeting the basic demands of humans.
Key words: customers preferences, residential market
Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 15.04.2009
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PROCEDURA USTALANIA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW
W SPÓ£DZIELNIACH MIESZKANIOWYCH NA POTRZEBY
PRZENIESIENIA ODRÊBNEJ W£ASNOCI LOKALU
MIESZKALNEGO
Agnieszka Napiórkowska-Bary³a, Martyna Michalska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Rozpoczêcie procesu przekszta³ceñ w³asnociowych zasobów mieszkaniowych w spó³dzielniach mieszkaniowych uzale¿nione jest od stanu prawnego gruntów,
na których wybudowano budynki. W wielu przypadkach stan ten jest okrelany jako nieuregulowany, co uniemo¿liwia dalsze procedury zwi¹zane z przenoszeniem odrêbnej w³asnoci. Przedmiotem opracowania jest opis procedur podjêtych przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Kormoran w celu uporz¹dkowania sytuacji prawnej gruntów. Proces rozpoczêto
w 2001 r. By³y to czynnoci zwi¹zane z rozgraniczeniem oraz scaleniem nieruchomoci,
a tak¿e ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków w celu oznaczenia przedmiotu odrêbnej w³asnoci lokali po³o¿onych na nieruchomoci gruntowej zabudowanej. Proces zakoñczy³ siê w styczniu 2005 r. podpisaniem ostatnich aktów notarialnych, na mocy których
dokonano przekszta³cenia gruntów bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym na w³asnoæ.
S³owa kluczowe: spó³dzielnia mieszkaniowa, prawa do gruntów w spó³dzielniach
mieszkaniowych, odrêbna w³asnoæ lokalu

WSTÊP
Ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spó³dzielniach mieszkaniowych [Dz.U. nr 4, poz. 27,
2001 r.], obok istniej¹cych praw  spó³dzielczego lokatorskiego oraz w³asnociowego
spó³dzielczego prawa do lokalu, wprowadzi³a odrêbn¹ w³asnoæ lokalu mieszkalnego.
Wi¹¿e to siê z przeniesieniem odrêbnej w³asnoci na rzecz cz³onków spó³dzielni wraz
z prawem do czêci wspólnych budynku, jak równie¿ do gruntu na którym wybudowano
budynek. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ przy przenoszeniu na rzecz cz³onków odrêbnej w³asnoci lokali jest uregulowanie stanu prawnego gruntów w spó³dzielniach mieszkaniowych.
Adres do korespondencji  Coressponding author: Agnieszka Napiórkowska-Bary³a, Katedra
Ekonomiki Przestrzennej i rodowiskowej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Micha³a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, e-mail: agnieszka.baryla@uwm.edu.pl
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S³u¿yæ temu ma miêdzy innymi przyznanie spó³dzielniom prawa roszczenia o zmianê warunków umowy u¿ytkowania wieczystego, w celu ujednolicenia terminów trwania u¿ytkowania wieczystego, a tak¿e umo¿liwienie ujednolicenia tytu³u prawnego, gdy budynek
po³o¿ony jest na dzia³kach ewidencyjnych, do których spó³dzielnia ma ró¿ne tytu³y prawne. Wiele samorz¹dów lokalnych podjê³o tak¿e inicjatywê zastosowania wysokich bonifikat w czasie przekszta³cania gruntów bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni
w prawo w³asnoci.
Proces przekszta³ceñ w³asnociowych wywo³uje nie tylko du¿e zainteresowanie spó³dzielców (szczególnie po nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 14 lipca
2007 r.), ale równie¿ du¿o niejasnoci oraz wiele dyskusji. W opracowaniu wykorzystano
metodê studium przypadku. Na podstawie Spó³dzielni Mieszkaniowej Kormoran w Olsztynie przedstawiono proces (procedura, koszty) regulowania stanu prawnego gruntów.
PRAWA SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWYCH DO GRUNTÓW
W zwi¹zku z realizacj¹ ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
wyst¹pi³a potrzeba prawnego uregulowania praw spó³dzielni mieszkaniowych do gruntów. Mo¿liwoæ ustanawiania odrêbnej w³asnoci lokali w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ spó³dzielni mieszkaniowych powoduje, zgodnie z ustaw¹ z 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali [Dz.U. nr 85, poz. 388, 1994 r.], koniecznoæ okrelenia udzia³u w³aciciela lokalu w czêciach wspólnych budynku oraz udzia³u we w³asnoci lub prawie
u¿ytkowania wieczystego dzia³ki budowlanej, na której usytuowany jest budynek. Dzia³ka budowlana musi byæ wyranie okrelona geodezyjnie i mieæ w pe³ni uregulowany stan
prawny. Dotyczy to równie¿ pozosta³ych, poza dzia³kami budowlanymi, gruntów, które
w ca³oci pozostaj¹ w³asnoci¹ lub przedmiotem prawa u¿ytkowania wieczystego spó³dzielni mieszkaniowej. W praktyce doæ czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, w których spó³dzielni wprawdzie przys³uguje prawo w³asnoci lub prawo u¿ytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego budynkami lub innymi urz¹dzeniami, jednak¿e ustanowienie
i przeniesienie odrêbnej w³asnoci lokalu na rzecz cz³onków lub innych osób uprawnionych wymaga uprzedniego przeprowadzenia okrelonych czynnoci o charakterze geodezyjnym [Pietrzykowski 2004].
Porz¹dkowanie stanu prawnego gruntów w spó³dzielniach mieszkaniowych mo¿e polegaæ na:
 nabyciu w³asnoci dzia³ki budowlanej,
 nabyciu w³asnoci dzia³ki budowlanej bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni,
 nabyciu przez spó³dzielniê prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki budowlanej,
 oddaniu w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki budowlanej na rzecz spó³dzielni mieszkaniowej [Bojar 2004].
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Nabywanie przez spó³dzielnie mieszkaniowe dzia³ek budowlanych bez tytu³ów
prawnych
Mimo istnienia przepisów prawnych daj¹cych podstawê do nabywania gruntów przez
spó³dzielnie mieszkaniowe przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego w licznych przypadkach zdarza siê, ¿e wybudowane przez spó³dzielnie budynki mieszkaniowe lub inne
urz¹dzenia znajduj¹ siê w ca³oci b¹d czêciowo na cudzych gruntach.
Podejmowane w latach ubieg³ych próby uregulowania stanu prawnego tych gruntów
nie rozwi¹za³y omawianego problemu. W ustawie z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce
gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoci [Dz.U. nr 30, poz.127, 1991 r.], jak te¿ w obowi¹zuj¹cej ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami [Dz.U.
nr 115, poz. 741, 1997 r.] zawarty jest przepis, na podstawie którego spó³dzielniom
mieszkaniowym przys³ugiwa³o roszczenie o ustanowienie u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami, w granicach niezbêdnych do prawid³owego korzystania
z budynku. Przys³ugiwa³o ono pod warunkiem, ¿e grunt zabudowany zosta³ przed 5 grudnia 1990 r. ze rodków w³asnych spó³dzielni, z zezwoleniem w³aciwego organu nadzoru
budowlanego. Wymienione przepisy nie by³y wystarczaj¹ce, gdy¿ dotyczy³y jedynie
gruntów Skarbu Pañstwa lub gminy. Obecnie odnosz¹ siê jedynie do wniosków z³o¿onych w tej sprawie do koñca 1996 r. Niezbêdna okaza³a siê w tej sprawie odrêbna regulacja w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Reguluje to art. 35 ustawy dotycz¹cy usytuowania spó³dzielczych budynków i innych
urz¹dzeñ na cudzych gruntach. Przepis ten umo¿liwia nabycie tych gruntów przez spó³dzielnie mieszkaniowe od ka¿dego rodzaju w³aciciela i w ka¿dej sytuacji, zapewniaj¹c
przy tym pozycjê dominuj¹c¹ spó³dzielni w momencie ¿¹dania przeniesienia na jej w³asnoæ praw do dzia³ki budowlanej. Warunki zawarte w omawianym przepisie s¹ na ogó³
spe³nione przez wszystkie spó³dzielnie mieszkaniowe, gdy¿ wymaga siê jedynie, aby
spó³dzielnia mieszkaniowa:
 by³a posiadaczem cudzych gruntów 5 grudnia 1990 r.;
 przed 5 grudnia 1990 r. wybudowa³a sama lub jej poprzednicy prawni, budynki lub
urz¹dzenia trwale zwi¹zane z gruntem.
Spó³dzielnia mieszkaniowa jest zobowi¹zana wyp³aciæ w³acicielowi wynagrodzenie
za przeniesienie w³asnoci dzia³ki budowlanej, w wysokoci równej jej wartoci rynkowej, z ewentualnym wykorzystaniem drogi s¹dowej. Nie ma przeszkód w nabyciu dzia³ki
budowlanej przez spó³dzielniê mieszkaniow¹, nawet wtedy gdy nie mo¿na ustaliæ jej w³aciciela, ze wzglêdu na brak ksiêgi wieczystej albo innych dokumentów stanowi¹cych dowody w³asnoci. Wówczas spó³dzielnia nabywa nieruchomoæ przez zasiedzenie, po
spe³nieniu ogólnych kryteriów wymaganych przy nabyciu nieruchomoci za wynagrodzeniem [Bojar 2005].
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Wyodrêbnienie gruntów spó³dzielni mieszkaniowej z gruntów niezbêdnych do korzystania z budynków, w których mo¿e byæ ustanowiona odrêbna w³asnoæ lokali
Mo¿liwoæ ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokali w budynkach spó³dzielczych wywo³uje nie tylko koniecznoæ uporz¹dkowania stanu prawnego nieruchomoci, ale równie¿ potrzebê rozdzielenia gruntów bêd¹cych w³asnoci¹ spó³dzielni mieszkaniowej lub
pozostaj¹cych w jej u¿ytkowaniu wieczystym od gruntów zabudowanych, na których
mo¿e byæ ustanowiona odrêbna w³asnoæ lokali. Zagadnienie to reguluje art. 40 ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych. Przepis ten zawiera ogóln¹ formu³ê w tym wzglêdzie,
wedle której spó³dzielnia pozostaje w³acicielem lub wspó³w³acicielem nieruchomoci
i u¿ytkownikiem lub wspó³u¿ytkownikiem wieczystym gruntu w zakresie, w jakim nie
narusza to odrêbnej w³asnoci lokali lub praw z ni¹ zwi¹zanych przys³uguj¹cych cz³onkom i w³acicielom lokali niebêd¹cym cz³onkami spó³dzielni. W szczególnoci mieniem
spó³dzielni pozostaj¹:
 nieruchomoci s³u¿¹ce prowadzeniu przez spó³dzielniê dzia³alnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej, us³ugowej, spo³ecznej, owiatowo-kulturalnej, administracyjnej
i innej, zabudowane budynkami i innymi urz¹dzeniami,
 nieruchomoci zabudowane urz¹dzeniami infrastruktury technicznej, w tym urz¹dzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu zwi¹zanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, jednak z zastrze¿eniem Kodeksu Cywilnego, gdy¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce do odprowadzania lub doprowadzania wody, pary, gazu, pr¹du elektrycznego oraz
inne urz¹dzenia nie nale¿¹ do czêci sk³adowych gruntu lub budynku, je¿eli wchodz¹
w sk³ad przedsiêbiorstwa lub zak³adu.
 nieruchomoci niezabudowane [Boñczak-Kucharczyk 2003].
Dzia³ki budowlane jako nieruchomoci, z których wyodrêbnia siê w³asnoæ lokali, s¹
wiêc wynikiem wyodrêbniania gruntów stanowi¹cych w³asnoæ spó³dzielni mieszkaniowej. Spó³dzielnia jest zobowi¹zana wyst¹piæ z wnioskiem w sprawie po³¹czenia lub podzia³u nieruchomoci, jeli jest to niezbêdne do wydzielenia nieruchomoci pozostaj¹cych w ca³oci w³asnoci¹ spó³dzielni, oraz podj¹æ czynnoci wi¹zane z rozgraniczeniem
oraz po³¹czeniem nieruchomoci, a tak¿e z ewidencj¹ gruntów i budynków, je¿eli bez
tych czynnoci oznaczenie przedmiotu odrêbnej w³asnoci by³oby niemo¿liwe, albo
dzia³ka wydzielona pod budynkiem nie spe³nia³aby wymogów dla dzia³ek budowlanych
zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych [Dz.U. nr 4,
poz. 27, 2001 r.].
Nieruchomoæ wspóln¹ stanowi grunt oraz czêci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aciciela lokalu. Wspó³w³asnoci¹ w³acicieli wyodrêbnionych lokali i dotychczasowego w³aciciela nieruchomoci objête s¹ tylko te czêci budynku i inne urz¹dzenia, które nie s¹ odrêbnymi lokalami (mieszkalnymi lub
u¿ytkowymi) nale¿¹cymi do w³acicieli wyodrêbnionych lokali i dotychczasowego w³aciciela nieruchomoci i które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku tych w³acicieli ze wzglêdu
na nale¿¹ce do nich lokale [wyrok SN z 2 grudnia 1998 r., I CKN 903/97, OSNC 1999,
nr 6, poz. 113]. Chodzi tu przede wszystkim o grunt, ogródki, dachy, kominy, fundamenty oraz wszelkie urz¹dzenia s³u¿¹ce do u¿ytku wszystkich w³acicieli lokali lub pewnych
grup w³acicieli, jak np. strychy, piwnice, klatki schodowe, korytarze, bramy, pralnie,
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suszarnie, urz¹dzenia kanalizacyjne, wodoci¹gowe, ogrzewania centralnego, owietlenia itp.
Nieruchomoæ wspólna mo¿e byæ zabudowana jednym lub kilkoma budynkami, a powierzchnia gruntu musi zapewniaæ w niezbêdnym zakresie mo¿liwoæ korzystania z budynku. Nieruchomoæ musi tak¿e mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej [Dziczek 2008].
Ustanawiaj¹c odrêbn¹ w³asnoæ lokali w spó³dzielniach mieszkaniowych, nie mo¿na
zapomnieæ o tym, ¿e ca³oæ spó³dzielczego osiedla stanowi¹ osoby bêd¹ce cz³onkami
spó³dzielni mieszkaniowej oraz osoby, które cz³onkami nie s¹. W zwi¹zku z tym nale¿y
przyj¹æ, ¿e obiekty infrastruktury technicznej, takie jak: parkingi, tereny zielone, place
zabaw itp. nale¿¹ do wszystkich mieszkañców osiedla, na którym znajduje siê spó³dzielnia mieszkaniowa i maj¹ oni prawo z tych obiektów i urz¹dzeñ ogólnoosiedlowych korzystaæ. Jednak, aby wszyscy mieszkañcy osiedla mogli korzystaæ z tych obiektów, musi
byæ spe³niony warunek, aby grunty, na których znajduj¹ siê te obiekty by³y w ca³oci
w³asnoci¹ spó³dzielni mieszkaniowej. Wi¹¿e siê to równie¿ z art. 4 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych [Dz.U. nr 4, poz.27, 2001 r.]. Z przepisu tego wynika, ¿e wydatki
zwi¹zane z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoci wspólnych, nieruchomoci stanowi¹cych mienie spó³dzielni, czyli nieruchomoci, z których korzystaj¹ mieszkañcy budynku lub osiedla, ponosz¹ wszyscy mieszkañcy, zarówno cz³onkowie spó³dzielni, jak
i w³aciciele lokali mieszkalnych, którzy nie s¹ cz³onkami spó³dzielni mieszkaniowej.
Podzia³ nieruchomoci mo¿e nast¹piæ niezale¿nie od istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustaleñ w nim zawartych. Nie mo¿na go przeprowadziæ, jeli projektowane do wydzielenia dzia³ki gruntu nie maj¹ dostêpu do drogi publicznej, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Spó³dzielnia
wystêpuje z wnioskiem do w³aciwego organu, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w sprawie po³¹czenia lub podzia³u nieruchomoci. Decyzja o podziale nieruchomoci jest
podstaw¹ do wpisów w ksiêgach wieczystych oraz ujawnienia nowego stanu w ewidencji
gruntów i budynków.
STAN PRAWNY GRUNTÓW W SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ
KORMORAN W OLSZTYNIE
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Kormoran za³o¿ono 24 marca 1987 r. Zasoby Spó³dzielni zlokalizowane s¹ na terenie miasta Olsztyn, na Osiedlu Genera³ów.
Spó³dzielnia na koniec grudnia 2007 r. w³ada³a 13,56 ha gruntów, z czego 9,86 ha
by³o jej w³asnoci¹, 2,0 ha by³o w u¿ytkowaniu wieczystym, 1,0 ha spó³dzielnia mia³a
w bezp³atnym u¿yczeniu, a 0,7 ha gruntów dzier¿awi³a. Szczegó³owe zestawienie posiadanych gruntów w latach 20012007 przedstawia tabela 1.
Ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokali, wraz z wejciem w ¿ycie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, wymog³o na spó³dzielniach rozpoczêcie procesu porz¹dkowania
stanu prawnego gruntów. Zgodnie z ustaw¹ Spó³dzielnia Mieszkaniowa Kormoran
w 2001 r. podjê³a czynnoci zwi¹zane z rozgraniczeniem oraz po³¹czeniem nieruchomoci, a tak¿e ewidencj¹ gruntów i budynków w celu oznaczenia przedmiotu w³asnoci lokali po³o¿onych na nieruchomoci. Procedury realizacji procesu s¹ nastêpuj¹ce:
 wyst¹pienie z wnioskiem o podzia³, scalenie i rozgraniczenie nieruchomoci,
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 podjêcie czynnoci zwi¹zanych z rozgraniczeniem nieruchomoci oraz po³¹czeniem
w taki sposób, aby nieruchomoci zabudowane objête by³y jedn¹ ksiêg¹ wieczyst¹,
 wyodrêbnienie pomieszczeñ przynale¿nych do lokali mieszkalnych w piwnicach i strychach oraz czêci wspólnych nieruchomoci.
Tabela 1. Stan prawny gruntów w SM Kormoran w latach 20012007
Table 1. Legal status of land of Kormoran Housing Cooperative during the years 20012007
Wyszczególnienie Item
Stan gruntów we w³adaniu spó³dzielni z tego [ha]:
Status of land administered by the cooperative,
including [ha]:
W³asnoæ [ha]
Ownership [ha]
U¿ytkowanie wieczyste [ha]
Perpetual usufruct [ha]

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

11,86 11,86 11,86 11,86 13,56 13,56 13,56






11,86 11,86 11,86

9,86

9,86

9,86

9,86

2,0

2,0

2,0

2,0

Bezp³atne u¿yczenie [ha]
Free off charge use [ha]









1,0

1,0

1,0

Dzier¿awa [ha]
Lease [ha]









0,7

0,7

0,7

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych SM Kormoran
Source: own work based on the data of Kormoran Housing Cooperative

W drodze przetargu, w oparciu o przepisy ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych [Dz.U. nr 7, poz. 664, 2002 r.], wybrano biuro geodezyjne, które podzieli³o grunty na poszczególne nieruchomoci. Gmina Olsztyn wyda³a stosowne decyzje zatwierdzaj¹ce przedstawione projekty podzia³ów, a VI Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych
S¹du Rejonowego w Olsztynie dokona³ stosownych wpisów w ksiêgach wieczystych.
Z uwagi na to, ¿e budynki stanowi¹ce w³asnoæ spó³dzielni po³o¿one by³y na kilku
dzia³kach gruntu, a w umowach o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste ustalono ró¿ne terminy u¿ytkowania wieczystego, po otrzymaniu odpisów ksi¹g wieczystych
uwzglêdniaj¹cych dokonany podzia³ dzia³ek, spó³dzielnia zawar³a z Gmin¹ Olsztyn umowy ujednolicaj¹ce terminy u¿ytkowania wieczystego, po czym biuro geodezyjne po³¹czy³o dzia³ki w celu stworzenia odrêbnych nieruchomoci. Uzyskano decyzje zatwierdzaj¹ce
projekty scalenia dzia³ek, a VI Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego w Olsztynie za³o¿y³ nowe ksiêgi wieczyste dla tych nieruchomoci. Wymienione czynnoci niezbêdne by³y do oznaczenia nieruchomoci obejmuj¹cej budynek lub budynki, w których
ustanawia siê odrêbn¹ w³asnoæ lokali.
16 marca 2003 r. Rada Miasta Olszyn podjê³a Uchwa³ê nr VII/82/03 w sprawie udzielenia 90% bonifikaty przy sprzeda¿y na w³asnoæ spó³dzielniom mieszkaniowym gruntu bêd¹cego w u¿ytkowaniu wieczystym, w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych. Warunkiem skorzystania z mo¿liwoci
ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych by³o podjêcie i dostarczenie do Urzêdu Miasta przez spó³dzielniê uchwa³ zarz¹du okrelaj¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci
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lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w danej nieruchomoci. Zdaniem Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Kormoran, w oparciu o przepisy Prawa Spó³dzielczego
[Dz.U. nr 30, poz. 210, 1982 r.], do wyst¹pienia o kupno na w³asnoæ gruntów niezbêdna
by³a tak¿e Uchwa³a Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni.
Uchwa³¹ nr 15/2003 z 27 czerwca 2003 roku Zebranie Przedstawicieli Cz³onków
Spó³dzielni upowa¿ni³o Zarz¹d Spó³dzielni do kupna od Gminy Olsztyn gruntów niezabudowanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi i u¿ytkowymi bêd¹cymi w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni na warunkach okrelonych w Uchwale nr VII/82/03
Rady Miasta z dnia 16 marca 2003 r. Upowa¿niono zarz¹d spó³dzielni do zaci¹gniêcia
niezbêdnego kredytu na kupno gruntu z odpowiedni¹ bonifikat¹. Spó³dzielnia z³o¿y³a do
Urzêdu Miasta Olsztyn stosowne dokumenty dotycz¹ce kupna gruntu na w³asnoæ. Jednoczenie Uchwa³¹ nr 3 Rady Nadzorczej Spó³dzielni z 29 stycznia 2004 r. upowa¿niono
jej Zarz¹d do kupna od Skarbu Pañstwa gruntów bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym
Spó³dzielni na warunkach okrelonych w Zarz¹dzeniu nr 203 z 15 grudnia 2003 r. Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzeda¿y Spó³dzielniom Mieszkaniowym gruntu bêd¹cego w ich u¿ytkowaniu wieczystym.
Koszt przekszta³cenia wieczystego u¿ytkowania gruntu na w³asnoæ Gmina Olsztyn
ustali³a na postawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy maj¹tkowego. Jako metodê
sporz¹dzenia operatu przyjêto ustalenie wartoci nieruchomoci niezabudowanej jako
przedmiotu prawa w³asnoci, a nastêpnie przemno¿ono j¹ przez obliczony dla tej nieruchomoci wspó³czynnik koryguj¹cy. W czasie ustalania kosztu przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego brano pod uwagê op³aty wniesione przez spó³dzielniê,
tj. 25% jako pierwsz¹ wp³atê oraz 1% za ka¿dy rok u¿ytkowania wieczystego, zwaloryzowane do wartoci rynkowej u¿ytkowania wieczystego. Przyjêto do wyceny cenê 1 m2
gruntu pod zabudowê mieszkaln¹ w wysokoci 100 z³, a dla pozosta³ych gruntów  50 z³.
Obliczon¹ w ten sposób wartoæ 11 057 600 z³ pomniejszono o wartoæ pierwszej wp³aty
oraz coroczne op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego (83 000 z³ rocznie, co stanowi³o
oko³o 1/5 wyliczonej op³aty za przekszta³cenie) i otrzymano kwotê 4 038 259 z³. Po odliczeniu 90% bonifikaty, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miasta Olsztyn, kwota do zap³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego we w³asnoæ wynios³a 403 825,90 z³, co daje
oko³o 5 z³ na 1m2 lokalu. Dla poszczególnych nieruchomoci koszt ten by³ ró¿ny w zale¿noci od powierzchni danej nieruchomoci i powierzchni znajduj¹cych siê na niej lokali.
Szczegó³owe zestawienie kosztów prac zwi¹zanych z porz¹dkowaniem stanu prawnego
nieruchomoci oraz okreleniem przedmiotu odrêbnej w³asnoci przedstawiono w tabeli 2.
Ca³kowite koszty poniesione przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Kormoran w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych wynios³y 580 943,57 z³. Za prace geodezyjne zwi¹zane z oznaczeniem nieruchomoci, obejmuj¹ce budynki lub budynek, zap³acono 63 992,88 z³, a za prace zwi¹zane z okreleniem przedmiotu odrêbnej
w³asnoci  516 950,69 z³.
Do 12 stycznia 2005 r. spó³dzielnia wykupi³a wszystkie grunty (wiêkszoæ aktów notarialnych zawarto 830 kwietnia 2004 r.), zgodnie z uchwa³ami zarz¹du okrelaj¹cymi
przedmiot odrêbnej w³asnoci. Wnioski spó³dzielni, zawarte w spisanych z Urzêdem
Miasta aktach notarialnych, wraz z kompletem dokumentów, przekazano do Wydzia³u
Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego w Olsztynie w celu dokonania stosownych wpisów.
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Jednoczenie spó³dzielnia wyst¹pi³a do s¹du o przyspieszenie za³o¿enia ksi¹g wieczystych na poszczególne nieruchomoci i dokonania wpisów. Istnia³a bowiem obawa, ¿e
niezakoñczenie procesu regulowania stanu prawnego gruntów uniemo¿liwi z³o¿enie do
wojewody wniosku o refundacjê kosztów zwi¹zanych z pracami.
Tabela 2. Koszty poniesione przez SM Kormoran w zwi¹zku z oznaczeniem nieruchomoci
i przenoszeniem odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych
Table 2. Costs incurred by Kormoran Housing Cooperative related to designation of real
property and transfer of separate ownership of housing units
Wyszczególnienie kosztów /Cost item

Koszty w z³
Cost in PLN

Koszty wykupu gruntu  Land purchase costs

393 084,24

Wpis w³asnoci dzia³ek  Registration of lots ownership

47 449,60

Stwierdzenie samodzielnoci lokali  Determination of separateness of housing units

34 629,20

Op³ata notarialna zwi¹zana z wykupem gruntu na w³asnoæ  Notary fees related to
purchases of land

27 520,20

Wykrelenie hipoteki  Repealing of mortgage

25 992,10

Geodezyjne podzia³y i po³¹czenia dzia³ek  Land survey division and mergers of lots

24 700,00

Koszty zakupu gruntów na poprawê warunków u¿ytkowania  Costs of land purchase for
improvement of the conditions of use

7 957,00

Przetarg na podzia³ dzia³ek  Tender for division of lots

5 818,42

Za³o¿enie Ksiêgi Wieczystej  Establishing of the Registers of Land and Mortgages

2 000,00

Opis i mapa dzia³ek do wyrównania okresów wieczystego u¿ytkowania  Description and
map of lots for balancing the perpetual usufruct periods

1 945,51

Ujawnienie budynków  Revealing of buildings

1 710,00

Sporz¹dzenie kartotek budynków  Preparation of the register of buildings

1 551,50

Koszty notarialne  Notary costs

1 476,80

Op³ata notarialna za wyrównanie okresów u¿ytkowania wieczystego oraz powiadczenia 
Notary fee for balancing the perpetual usufruct periods

1 416,42

Wypis z rejestru budynków  Registration with the register of buildings

1 268,40

Wycena nieruchomoci  Valuation of real property

1 025,00

Sporz¹dzenie wykresów zmian gruntowych  Preparation of graphs of land changes

464,68

Wpis po³¹czenia, podzia³u, przy³¹czenia dzia³ek  Registration of merger, division or
connection of lots

440,00

Znaczki skarbowe  Stamp tax stamps

387,50

Kontrola iloci kondygnacji  Control of the number of floors

107,00

Razem  Total

580 943,57

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych SM Kormoran
Source: own work based on the data of Kormoran Housing Cooperative
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Po za³o¿eniu przez s¹d ksi¹g wieczystych na poszczególne nieruchomoci, co nast¹pi³o w 2005 roku, spó³dzielnia przyst¹pi³a do zawierania umów o przeniesienie i ustanawianie w³asnoci lokali na gruntach wykupionych na w³asnoæ. Do grudnia 2007 r. zrealizowa³a 202 wnioski o ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokalu. Dla nieruchomoci
po³o¿onej przy ul. gen. Grota-Roweckiego, bêd¹cej w wieczystym u¿ytkowaniu, spó³dzielnia ustanowi³a natomiast w³asnoæ lokali w 2004 r. Jest to jedyna nieruchomoæ
gruntowa w u¿ytkowaniu wieczystym, której nie wykupi³a ona na w³asnoæ. Budynek ten
oddano do u¿ytku z tzw. nowych inwestycji, dlatego w ci¹gu 3 miesiêcy po przekazaniu
go do eksploatacji, spó³dzielnia by³a zobowi¹zana ustanowiæ odrêbn¹ w³asnoæ lokali na
rzecz nabywaj¹cych lokale mieszkalne w tym budynku.
PODSUMOWANIE
Proces regulowania stanu prawnego gruntów w SM Kormoran polega³ na przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci. Mimo tego przebieg
procedury by³ skomplikowany i czasoch³onny (trzy lata). SM Kormoran by³a jedn¹
z pierwszych w Olsztynie, która wykona³a czynnoci niezbêdne do przekszta³cania spó³dzielczych praw do lokali mieszkalnych w odrêbn¹ w³asnoæ. Nie bez znaczenia dla tego
procesu pozostaje fakt, ¿e jest ona spó³dzielni¹ o redniej wielkoci. Na koniec 2007 r.
posiada³a w swoich zasobach 1495 lokali mieszkalnych (dla porównania SM Jaroty
 12 158 lokali mieszkalnych). Wnioski o ustanowienie odrêbnej w³asnoci spó³dzielnia
zaczê³a realizowaæ od koñca 2004 r. 31.12.2007 r. odrêbnych lokali by³o 304 (20,33%),
mieszkañ z w³asnociowym spó³dzielczym prawem do lokalu  884 (59,13%), mieszkañ
lokatorskich  273 (18,26%), innych  34 (2,27%). Prawo odrêbnej w³asnoci budzi du¿e
zainteresowanie cz³onków spó³dzielni, szczególnie posiadaj¹cych spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Najwiêcej przekszta³ceñ przypad³o na rok 2007
(64 akty notarialne), po nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca
2007 r., która wprowadzi³a korzystne warunki finansowe dla spó³dzielców. Mniejsze zainteresowanie przekszta³ceniami wykazuj¹ cz³onkowie posiadaj¹cy spó³dzielcze w³asnociowe
prawo do lokalu. Mo¿na to interpretowaæ jako wynik niewystarczaj¹cej wiadomoci spó³dzielców w kwestii ró¿nicy miêdzy ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest w³asnociowe spó³dzielcze prawo do lokalu, a odrêbn¹ w³asnoci¹ lokalu.
Regulacja stanu prawnego nieruchomoci w spó³dzielniach mieszkaniowych jest niezbêdna dla procesu przekszta³ceñ spó³dzielczych praw do lokali mieszkalnych w odrêbn¹
w³asnoæ. Proces przekszta³ceñ w³asnociowych w spó³dzielniach mieszkaniowych jest
wa¿nym problemem spo³ecznym i ekonomicznym. W zasobie spó³dzielczym pozostaje
3,5 mln lokali mieszkalnych. Nie uda³o siê dotychczas wypracowaæ jednolitych zasad
przekszta³ceñ obejmuj¹cych wszystkich cz³onków spó³dzielni. Powracaj¹c¹ kwesti¹ s¹
warunki finansowe tzw. wykupu, które kilkakrotnie siê zmienia³y i zwi¹zany z tym ró¿ny
udzia³ cz³onków w kosztach przekszta³ceñ dokonywanych w czasie obowi¹zywania ró¿nych przepisów prawa. Rodzi to pewne niezadowolenie wród cz³onków spó³dzielni,
którzy przekszta³cali prawa spó³dzielcze na mniej korzystnych warunkach finansowych,
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jak równie¿ zarz¹dów spó³dzielni obawiaj¹cych siê o dalsze funkcjonowanie spó³dzielni.
Nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e jest to proces nieodwracalny, na podsumowanie którego jest
jednak za wczenie.
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PROCEDURE FOR DETERMINING THE LEGAL STATUS OF LAND
IN HOUSING COOPERATIVES FOR THE PURPOSE OF TRANSFER
OF SEPARATE HOUSING UNITS OWNERSHIP
Abstract. Commencement of the ownership transformation process concerning the housing
resources of housing cooperatives depends on the legal status of land on which the buildings
were built. In many cases that status is described as not determined, which makes further
procedures related to transfer of separate ownership impossible. The study deals with the
description of procedures undertaken by Kormoran Housing Cooperative for the
purpose of setting the legal status of land in order. The process was started in 2001. This
involved division and merger of real properties as well as changes in the register of land
and building for the purpose of identification of the object of separate ownership of housing
units situated on built up land real property. The process was completed in 2005 by signing
the final notary deeds according to which perpetual usufruct rights to the land were
covered into ownership.
Key words: housing cooperative, rights to land in housing cooperative, separate
ownership of a housing unit
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU JAKO CZYNNIK
STYMULACJI ZMYS£OWEJ OSÓB
NIEPE£NOPSRAWNYCH INTELEKTUALNIE
Kamila Adamczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. Problematyka osób niepe³nosprawnych jest coraz czêciej obecna w momencie podejmowania dzia³añ projektowych oraz w dyskusjach spo³ecznych. Architektura krajobrazu, obok innych dziedzin zajmuj¹cych siê kreowaniem przestrzeni, odgrywa bardzo
wa¿n¹ rolê w integracji spo³eczeñstwa. Celem pracy jest zagospodarowanie terenu otaczaj¹cego orodek dla osób niepe³nosprawnych intelektualnych, tak by stanowi³ czynnik rekreacyjny, rehabilitacyjny, integracyjny i edukacyjny.
S³owa kluczowe: architektura krajobrazu, zagospodarowanie terenu, integracja, zmys³y,
bezpieczeñstwo

WSTÊP
Ograniczenia, na które napotykaj¹ osoby niepe³nosprawne, spowodowa³y powstawanie równolegle funkcjonuj¹cego wiata. Idee integracji proponuj¹ przekraczanie szeroko
rozumianych barier miêdzy sprawnymi a niepe³nosprawnymi [Bendych 1974, Clarke
1969, Hall 1976, Kirejczyk 1957, Klajs i in. 1998, Kruk-Lasocka 1998, Kury³owicz
1996, Mayer-Bohe 1998, Maas 1998, Witkowski 1993, Zasêpa 2003].
Architektura krajobrazu, obok architektury, urbanistyki i wielu innych dziedzin, ma
wp³yw na kszta³towania przestrzeni, decyduje o charakterze miejsca i jego dostêpnoci.
Odpowiednio zaprojektowana przestrzeñ mo¿e staæ siê elementem integracyjnym, rozwijaj¹cym i otwartym na ró¿ne mo¿liwoci fizyczne i psychiczne u¿ytkowników. Stanowiæ
o podniesieniu jakoci ¿ycia, byæ pod³o¿em do dzia³añ osób bez wzglêdu na ich przynale¿noæ do grup spo³ecznych [Bell i in. 2004, Kury³owicz 1996].
Zagospodarowanie terenu otaczaj¹cego orodek dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie wymaga uwzglêdnienia wielu aspektów. Od tych najbardziej ogólnych dotycz¹cych
Adres do korespondencji  Corresponding autor: Kamila Adamczyk, Instytut Architektury
Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wroc³aw,
e-mail: kamila.adamczyk.up@gmail.pl
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potrzeb kontaktu z przyrod¹ ka¿dego cz³owieka, poprzez potrzeby osób opónionych intelektualnie, z koncentracj¹ na potrzebach podopiecznych wybranej placówki.
Celem pracy jest ukazanie czynników stymulacji zmys³owej mo¿liwych do uzyskania
po odpowiednim zagospodarowaniu terenu otaczaj¹cego orodek dla doros³ych osób niepe³nosprawnych intelektualnie. W szczególnoci uwzglêdniono walory rekreacyjne oraz
rehabilitacyjne terenów zielonych i projektowanych elementów ma³ej architektury.
MATERIA£ I METODA
Jako materia³ badawczy pos³u¿y³o otoczenie orodka przy ul. Okulickiego we Wroc³awiu. Pe³ni on wraz z otoczeniem nastêpuj¹ce funkcje:
 rodowiskowego Domu Samopomocy (DS) typu B  placówki opiekuñczo-wychowawczej, w ramach której prowadzone s¹ pracownie: ceramiczna, kulinarna, plastyczna,
stolarska, rehabilitacji ruchowej, rozwijaj¹ce podstawowe umiejêtnoci podopiecznych,
 Zespo³u Mieszkañ Chronionych (ZMCh)  przewidziano 25 miejsc pobytu sta³ego.
Ta czêæ obiektu nie jest jeszcze oddana do u¿ytku (trwaj¹ prace wykoñczeniowe).
Ze wzglêdu na ró¿norodn¹ etiologiê i poziom niepe³nosprawnoci pos³u¿ono siê nastêpuj¹cym podzia³em wystarczaj¹cym do podejmowania dzia³añ projektowych:
 niepe³nosprawnoæ w zakresie ruchowym,
 niepe³nosprawnoæ w zakresie pamiêci i uwagi,
 niepe³nosprawnoæ w sferze mowy,
 niepe³nosprawnoæ w sferze percepcji,
 niepe³nosprawnoæ w sferze rozwoju spo³ecznego [Kruk-Lasocka 1998].
Zgodnie z g³ównymi za³o¿eniami placówki, w trakcie prowadzonych zajêæ, realizowane s¹ cele rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej zmierzaj¹ce do ogólnego rozwoju
wszystkich podopiecznych, poprawy sprawnoci, niezbêdnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego ¿ycia, na miarê ich indywidualnych mo¿liwoci [Rozporz¹dzenie 2002].
Bior¹c pod uwagê specyfikê dwóch równolegle dzia³aj¹cych funkcji orodka, otaczaj¹cy go teren powinien zaspokoiæ potrzeby wszystkim podopiecznych zarówno pobytu
sta³ego, jak i dziennego. Za³o¿ono, ¿e teren powinien staæ siê kameralnym ogrodem przydomowym oraz rodzajem ogrodu przyszkolnego, gdzie odbywaæ siê maj¹ zajêcia codzienne oraz imprezy okolicznociowe.
Do sporz¹dzenia u¿ytych w pracy rysunków i wizualizacji pos³u¿ono siê programami
Corel Draw oraz SketchUp.
ANALIZY
W celu uzyskania odpowiednich wniosków, potrzebnych do prawid³owego zagospodarowania terenu, przeprowadzono analizy:
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Us³onecznienie
Ze wzglêdu na intensywne zadrzewienie terenu objêtego opracowaniem problemem
s¹ przewa¿aj¹ce obszary zacienione. Najlepiej owietlona jest po³udniowa czêæ dzia³ki,
o niewielkiej szerokoci, granicz¹ca z ulic¹, wykorzystana na strefê komunikacyjn¹. Pozosta³e czêci ogrodu, owietlane s¹ w okrelonych porach dnia, co wp³ywa na sposób
rozmieszczenia stref aktywnoci w ogrodzie oraz na dynamikê zjawisk wietlnych, które
mo¿na zaobserwowaæ (rys. 1).

strefa nasłoneczniona
sun exposure area
strefa zacieniona
shade area

Rys. 1.
Fig. 1.

Analiza us³onecznienia  lato, ok. godz. 12 (opr. K. Adamczyk)
Solar analysis  summer, around midday

Przewietrzanie
Na projektowanym obszarze przewa¿a wiatr o kierunku pó³nocno-zachodnim i zachodnim [G³owicki 2005]. Dziêki doæ zwartemu drzewostanowi oraz wysokiej zabudowie Browaru Zakrzów projektowany ogród jest os³oniêty przed niekorzystnymi warunkami wietrznymi, a jednoczenie dobrze przewietrzany (rys. 2).
Komunikacja
Komunikacja ko³owa, jak i piesza odbywa siê wokó³ budynku placówki.
Do wejcia g³ównego od pó³nocnej strony prowadzi rampa umo¿liwiaj¹ca osobom
niepe³nosprawnym ruchowo swobodny dostêp do budynku (rys. 3).
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przeważający kierunek wiatru
mail wind direction

Rys. 2.
Fig. 2.

Analiza przewietrzania (opr. K. Adamczyk)
Analysis of wind

Opis rozwi¹zañ projektowych
Podzia³ na strefy funkcjonalno-przestrzenne. Podstaw¹ do okrelenia programu
funkcjonalno-przestrzennego terenu otaczaj¹cego orodek jest specyfika placówki i z³o¿one potrzeby podopiecznych. W tym celu postawiono trzy podstawowe funkcje, które
ma spe³niaæ teren objêty opracowaniem (nazywany w dalszej czêci pracy ogrodem):
 ze wzglêdu na podopiecznych mieszkaj¹cych na sta³e w orodku jest on rodzajem
ogrodu przydomowego,
 ze wzglêdu na podopiecznych dochodz¹cych jest on rodzajem ogrodu przyszkolnego,
 ze wzglêdu na placówkê i odbywaj¹ce siê imprezy okolicznociowe ogród ma byæ rodzajem wizytówki orodka, stanowiæ atrakcyjne miejsce spotkañ dla goci i domowników.
W wyniku podzia³u funkcji terenu wyodrêbniono nastêpuj¹ce strefy:
 komunikacyjn¹,
 gospodarczo-u¿ytkow¹,
 rekreacyjno-u¿ytkow¹,
 wypoczynkow¹ (w dwóch miejscach),
 rehabilitacyjno-wypoczynkow¹,
 wystawow¹ (rys. 4).
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komunikacja kołowa
car communication
komunikacja piesza
pedestrian communication

Rys. 3.
Fig. 3.

Analiza komunikacji (opr. K. Adamczyk)
Analysis of communication

Podzia³ stref aktywnoci
Funkcje otoczenia placówki rozmieszczono, tak by podopieczni w pe³ni mogli cieszyæ siê z walorów ogrodu. Strefy: rekreacyjno-u¿ytkowa, gospodarczo-u¿ytkowa oraz
rehabilitacyjno-wypoczynkowa znajduj¹ siê we wschodniej czêci ogrodu. Bior¹c pod
uwagê zajêcia w orodku, obszary te bêd¹ u¿ytkowane w przedpo³udniowych godzinach
dnia. Pozosta³e strefy rozmieszczono w rodkowej i zachodniej czêci. Szczególnie istotny wydaje siê aspekt nas³onecznienia strefy wypoczynkowej, gdzie znajduje siê altana
i miejsce na ognisko, a program przewidziany jest na popo³udniowy i wieczorny czas
u¿ytkowania.
Opis elementów projektowanych
Strefa u¿ytkowa  grz¹dki podniesione i kompostownik. Obiekty ma³ej architektury zaprojektowane w strefie u¿ytkowej ogrodu maj¹ wymiar terapeutyczny. Podopieczni
dziêki nim mog¹ czynnie uczestniczyæ w pracach ogrodniczych, co bardzo pozytywnie
wp³ywa na samopoczucie, a dziêki uzyskanym plonom widz¹ efekty i cel swojej pracy.
Czêæ u¿ytkowa ogrodu ma pomagaæ im w identyfikacji z tym miejscem. Zw³aszcza dla
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LEASURE AREA

REHABILITATION AREA

LEASURE AREA
WYSTAWOWA
EXHIBITON AREA

UTILITY AREA

RECREATION AREA

COMMUNICATION AREA

Rys. 4.
Fig. 4.

COMMUNICATION AREA

Podzia³ na strefy funkcjonalno-przestrzenne (opr. K. Adamczyk)
Division into functions areas

podopiecznych mieszkaj¹cych na sta³e w orodku szczególnie wa¿ne jest poczucie bliskoci z tym ogrodem, który jest dla nich przydomowym (rys. 5).
Strefa rekreacyjno-u¿ytkowa
Pawilon ogrodowy. Obiekt ma³ej architektury dziêki otwartej formie mo¿e spe³niaæ
kilka funkcji. Pawilon ogrodowy mo¿e s³u¿yæ jako sala lekcyjna. Podczas ciep³ych dni
daje mo¿liwoæ przeniesienia z budynku zajêæ np. z pracowni plastycznej czy ceramicznej. Zaprojektowana forma umo¿liwia odbywanie siê równolegle dwóch spotkañ.
Budynek mo¿e pe³niæ role amfiteatru dla przedstawieñ przygotowanych przez podopiecznych lub zaproszonych goci. cianka dzia³owa umo¿liwia stworzenie mini kulis
dla aktorów. Podczas odbywaj¹cych siê spotkañ pawilon ma szansê staæ siê równie¿ sal¹
wystawow¹. ciany pozwalaj¹ na zawieszenie prac podopiecznych, a ich ustawienie
umo¿liwia swobodne ogl¹danie (rys. 6).
Teren przed pawilonem. Jest to wolna przestrzeñ poroniêta traw¹ o powierzchni
ok. 180 m2, wzmocniona siatk¹ plastikow¹. Gdy panuj¹ korzystne warunki atmosferyczne, umo¿liwia przeprowadzanie grupowych zajêæ ruchowych. Podczas przedstawieñ
przestrzeñ ta jest natomiast przeznaczona na widowniê.
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1

a

2
3
4
5

b

Rys. 5.
Fig. 5.

Grz¹dki podniesione: a  przekrój: 1  ¿yzna warstwa próchniczna, 2  ga³êzie, konary,
3  warstwa filtruj¹ca, 4  drewniane okr¹glaki Æ 150 mm, 5  stalowa rurka Æ 70 mm,
b  wizualizacja (opr. K. Adamczyk)
Higher level bed: a  section: 1  layer of humus, 2  branches, limbs, 3  filtering layer,
4  wooden beam Æ 150 mm, 5  steel pipe Æ 70 mm, b  visualization

Strefa wypoczynkowa
Altana i miejsce na ognisko. Typowo wypoczynkowa czêæ ogrodu rozlokowana jest
w pó³nocno-zachodniej jego czêci. Podstawowymi jej elementami s¹ altana i miejsce na
ognisko daj¹ce mo¿liwoæ spêdzania czasu poza godzinami zajêæ w orodku.
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Urz¹dzenia dwiêkotwórcze. Urz¹dzeniami dwiêkotwórczymi nazwano dzwonki,
grzechotki czy wszelkie inne instrumenty, które mog¹ byæ wykonane w pracowniach
orodka z takich materia³ów, jak pêdy bambusa, sznurki, ³upiny orzecha kokosowego
i elementów ceramiki. Instrumenty wydaj¹ce pod wp³ywem wiatru dwiêki, utworz¹ muzyczny zak¹tek wp³ywaj¹cy na zmys³ s³uchu i orientacji przestrzennej.

Rys. 6.
Rys. 6.

Pawilon ogrodowy  wizualizacja (opr. K. Adamczyk)
A garden pavilion  visualization

Plastry. Podstawowym urz¹dzeniem tej strefy s¹ drewniane tarasy umieszczone na
ró¿nych wysokociach, których forma przypomina kszta³tem plastry miodu (rys. 7).
Kszta³t ten umo¿liwia do³¹czanie kolejnych czêci, zbudowanych z ró¿nych materia³ów
dostosowanych do potrzeb orodka.
Zaprojektowany uk³ad tarasów-plastrów sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêci:
 siedmiu komórek o drewnianej powierzchni w podstawowym wymiarze, znajduj¹ca siê
najwy¿ej jest dwa razy wiêksza od pozosta³ych;
 dwóch komórek zbudowanych z drewnianych bali o sta³ej rednicy 16 cm i ró¿nych
wysokociach;
 jednej komórki wype³nionej piaskiem;
 jednej komórki paj¹czka; na obrêczy okalaj¹cej komórkê rozpiêta jest siatka przypominaj¹ca hamak;
 jednej komórki wype³nionej plastikowymi pi³eczkami o rednicy 10 cm, utrzymywanymi przez swobodnie le¿¹c¹ siatkê;
 dwóch komórek z rolinnoci¹ w rodku.
Podstawowym przeznaczeniem tarasów jest pomoc w prowadzeniu zajêæ rehabilitacyjnych. Drewniane elementy tworz¹ dogodne pod³o¿e do æwiczeñ, a ich ró¿na powierzchnia
ma usprawniaæ koordynacjê ruchow¹, orientacjê przestrzenn¹, uczyæ w przyjazny sposób
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Rys. 7.
Fig. 7.

Plastry: a  przekrój przez piaskownicê: 1  piasek 30 cm, 2  ¿wir 20 cm; b  przekrój
przez basen z pi³eczkami: 1  metalowa siatka, 2  pi³eczki plastikowe Æ 10 cm,
3  siatka plastikowa, 4  ¿wir 20 cm, c  wizualizacja (opr. K. Adamczyk)
Combs: a  sandpit section: 1  sand 30 cm, 2  gravel 20 cm, b  basen with balls section:
1  metal netting, 2  plastic balls Æ 10 cm, 3  plastic netting, 4  graval 20 cm,
c  visualization
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radzenia sobie z barierami architektonicznymi takimi jak schody. Dziêki zastosowaniu ró¿nych powierzchni i materia³ów, strefa wypoczynkowa stymuluje i pobudza zmys³y podopiecznych.
Strefa wystawowa
Punkty wystawowe. G³ównym za³o¿eniem organizacji tej strefy jest rozmieszczenie
w równej odleg³oci od siebie (5 m × 5 m) szecianów na mo¿liwie ca³ej powierzchni
ogrodu, oprócz stref komunikacyjnych. Obiekty te przenikaj¹ do ró¿nych stref ogrodu, s¹
elementem spajaj¹cym i wprowadzaj¹ pewien rytm organizacji przestrzeni.
Podstawowym przeznaczeniem szecianów jest stworzenie powierzchni wystawowej
prac podopiecznych. W warsztatach orodka powstaj¹ prace z ró¿nych materia³ów, których wystawianie na siatce ma stymulowaæ zmys³ dotyku czy powonienia. Jednoczenie
te obiekty staj¹ siê pomocne w orientacji przestrzennej, pomagaj¹ oswajaæ ogród, daj¹
mo¿liwoæ podopiecznym osobistego zaanga¿owania w kreowanie wystawianych obiektów. Siatka mo¿e równie¿ byæ bardzo pomocna w przypadku prezentacji prac w szerszym
gronie, podczas imprez i spotkañ odbywaj¹cych siê w orodku.
PODSUMOWANIE
Jednym z najbardziej naturalnych zjawisk, z jakim mamy do czynienia w wiecie, jest
odmiennoæ i ró¿norodnoæ natury ludzkiej. Obecnie otoczeniu stawia coraz wiêcej wymagañ, wymuszaj¹c doskonalenie siê, ci¹g³¹ specjalizacjê, rywalizacjê. Architektura krajobrazu, obok innych dziedzin zajmuj¹cych siê kreowaniem przestrzeni, odgrywa bardzo wa¿n¹
rolê w integracji spo³eczeñstwa  dostosowania przestrzeni dla mo¿liwie wszystkich.
Na podstawie zebranych materia³ów mo¿na stwierdziæ, i¿ zagospodarowanie terenu
i aktywizacja podopiecznych w kreowaniu przestrzeni wp³ywa na nastêpuj¹ce zjawiska:
organoleptyczny kontakt z przyrod¹, uwiadamia celowoæ pracy, identyfikuje z miejscem, umo¿liwia spotkania plenerowe w ramach arteterapii, poprawia komunikacjê
pacjent  otoczenie, pomaga we wspó³tworzeniu charakteru ogrodu. Przestrzeñ staje siê
miejscem integracji podopiecznych pobytu tymczasowego i sta³ego, ma wp³yw na
usprawnianie zmys³ów s³uchu, dotyku, orientacji przestrzennej, zagospodarowanie terenu
pomaga w przezwyciê¿aniu barier architektonicznych.
Dziêki zastosowanym rozwi¹zaniom uzyskano czynniki stymulacji zmys³owej. Praca
jest na etapie projektu, zatem praktyczne udowodnienie postawionych tez jest jeszcze
niemo¿liwe.
Na podstawie pracy mo¿na sformu³owaæ dwa stwierdzenia koñcowe:
1. Odpowiednie zagospodarowanie terenu i umo¿liwienie uczestnictwa w tworzeniu
ogrodu osobom niepe³nosprawnym ma du¿e znaczenie w stymulacji i usprawnianiu ich
zmys³ów.
2. Ogród pe³ni funkcjê terapeutyczn¹ i rehabilitacyjn¹, mo¿e byæ pod³o¿em do dzia³añ integracyjnych zarówno miêdzy podopiecznymi, jak i zdrowymi goæmi orodka.
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A LAND DEVELOPMENT PLAN AS AN INITIATOR OF SENSORY
STIMULATION FOR INTELLECTUALY DISABLED PEOPLE
Abstract. A disabled issue are often taken into consideration in design process and
in public discussions. Landscape architecture just like different fields of design plays
an important role in the process of public integration.The aim of this work is to create
a development plan around a center for intellectualy disabled adult people, so the area
could be an initiator of recreation, rehabilitation, integration and education.
Key words: landscape architecture, land plan, integration, senses, safety
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SYSTEM OPODATKOWANIA NIERUCHOMOCI
W POLSCE JAKO ELEMENT GOSPODARKI
NIERUCHOMOCIAMI GMINY  SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH PROBLEMÓW
Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciñski w Szczecinie
Streszczenie. W artykule przedstawiono rolê i miejsce problematyki opodatkowania nieruchomoci w kontekcie gospodarki nieruchomociami prowadzonej przez gminy. Omówiono podstawowe problemy przeprowadzania zmian systemu opodatkowania nieruchomoci. Przytoczono równie¿ wyniki badañ nad struktur¹ podatków od nieruchomoci
w gminach woj. zachodniopomorskiego.
S³owa kluczowe: nieruchomoci, gminy, podatki

WSTÊP
Prowadzona przez gminy gospodarka nieruchomociami odgrywa rolê dualn¹.
Po pierwsze  pe³ni wiele funkcji natury techniczno-administracyjnej, które odnosz¹ siê
do porz¹dkowania i obs³ugi spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem zasobów nieruchomoci na obszarze gminy. Po drugie  dostarcza istotn¹ czêæ dochodów do gminnych bud¿etów, dziêki którym gminy uzyskuj¹ zdolnoæ realizacji ustawowo na³o¿onych na nie
zadañ. Wype³nianie tych obydwu ról jest mo¿liwe poprzez operowanie przez gminy zestawem instrumentów. Ogóln¹ klasyfikacjê instrumentów gospodarki nieruchomociami
przedstawiono na rys. 1.
Opodatkowanie nieruchomoci, a cilej mówi¹c opodatkowanie faktu w³adania nimi,
jest elementem, a w sytuacji kiedy w odniesieniu do danej gminy przyjmuje konkretne
rozwi¹zania  instrumentem gospodarki nieruchomociami o charakterze finansowym.
W praktyce funkcjonowania struktur organizacyjnych gminnych i miejskich urzêdów
kwestie dotycz¹ce opodatkowania nieruchomoci najczêciej s¹ oddzielone od jednostek
Adres do korespondencji  Corresponding author: Sebastian Kokot, Katedra Ekonometrii
i Statystyki, Uniwersytet Szczeciñski w Szczecinie, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin,
e-mail: sebastian.kokot@wneiz.pl
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NIERUCHOMOŚCIAMI
REAL PROPERTY MANAGEMENT
INSTRUMENTS

PLANISTYCZNE
PLANNING

STRATEGICZNE
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strategia rozwoju
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strategy of commune
development
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i kierunków
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REALIZACYJNE
REALIZATIONAL

OPERACYJNE
OPERATIONAL

ADMINISTRACYJNE
ADMINISTRATIVE
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FINANSIAL

miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego
local spatial
management plans

zbywanie i nabywanie
selling and purchasing
pierwokup
pre-emption
wywłaszczenie
expropriation
ograniczone prawa
rzeczowe
limited laws

podatki związane
z posiadaniem
nieruchomości
real property
possesing taxes

prawa zobowiązaniowe
obligational laws

kary za niezagospodarowanie
nieruchomości
w terminie
penalties for not
arranging the real
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the time
opłaty planistyczne
planning charges

koncepcje i studia
programowo-przestrzenne
spatial conceptions
and studies
programy gospodarcze
economic programmes
decyzje o warunkach
zabudowy
i zagospodarowania
terenu
development order

opłaty roczne
za wieczyste
użytkowanie
perpetual usufruct
annual charges

opłaty adiacenckie
other charges

Rys. 1.
Fig. 1.

Klasyfikacja instrumentów gospodarki nieruchomociami
Classification of economy real-estate instruments

ród³o  Source: Opracowanie w³asne na podstawie: Topczewska T., Siemiñski W., 2003. Gospodarka gruntami w gminie. Difin Warszawa, s. 12-25.

odpowiedzialnych za gospodarkê nieruchomociami sensu stricte, czyli od jej sfery planistycznej i administracyjnej, a czêciowo te¿ finansowej. Z regu³y techniczna obs³uga
opodatkowania nieruchomoci le¿y w gestii jednostek odpowiedzialnych za ca³okszta³t
tzw. podatków i op³at lokalnych. Powoduje to roz³¹cznoæ zagadnieñ opodatkowania nieruchomoci od pozosta³ych instrumentów gospodarki nieruchomociami, czego naturaln¹
konsekwencj¹ jest brak wewnêtrznej spójnoci miêdzy nimi i trudnoæ podporz¹dkowania ca³okszta³tu gospodarki nieruchomociami gminy okrelonym celom o charakterze
nadrzêdnym.
Powiêcenie uwagi zagadnieniom opodatkowania nieruchomoci w kontekcie gospodarki nieruchomociami gminy, jest o tyle zasadne, ¿e to w³anie dochody gminnych
Acta Sci. Pol.

System opodatkowania nieruchomoci w Polsce jako element gospodarki...

45

bud¿etów z tego tytu³u wskazywane s¹ zarówno w teorii, jak i w praktyce jako najwa¿niejsze, a tak¿e sta³e i stabilne ród³o dochodów w³asnych gmin [Belniak 2001, Nieruchomoci 2002]. Celem artyku³u jest ukazanie roli, któr¹ ten instrument gospodarki
nieruchomociami odgrywa w funkcjonowaniu gmin.
Obowi¹zuj¹cy w Polsce ustrój opodatkowania nieruchomoci ma swoj¹ autonomiczn¹
historiê. Balansowa³ miêdzy dwoma systemami. Jeden z nich za podstawê opodatkowania przyjmowa³ wartoæ nieruchomoci (jakkolwiek rozumian¹), drugi  ich parametry
fizyczne, w szczególnoci powierzchniê [Europejskie 2003]. Obecny system jest wynikiem ci¹g³ych zmian przepisów, które siê na niego sk³adaj¹. Powsta³ w efekcie
permanentnego ich dostosowywania do bie¿¹cej sytuacji politycznej. Ex post, w procesie jego budowy wskazuje siê zasadnicze kierunki tych zmian. Nale¿¹ do nich [Etel
2001]:
 stopniowe ujednolicenia podatków dotycz¹cych nieruchomoci prowadz¹ce do stworzenia grupy wiadczeñ, w których podstaw¹ opodatkowania jest powierzchnia nieruchomoci;
 d¹¿enie do uproszczenia konstrukcji poszczególnych podatków;
 ci¹g³e ulepszanie istniej¹cych regulacji, bez próby realizacji gruntownej reformy systemu.
Pierwsze polskie regulacje dotycz¹ce opodatkowania nieruchomoci (po I wojnie
wiatowej) wskazywa³y jako podstawê wymiaru podatku wartoæ nieruchomoci,
w szczególnoci okrelan¹ jako wartoæ czynszow¹, obiegow¹, amortyzacyjn¹ czy bilansow¹, przyjmuj¹c zbli¿one rozwi¹zania w zakresie opodatkowania i gruntów i budynków
[Ustawa z dnia 11 sierpnia... Dz.U nr 94, poz. 747, Rozporz¹dzenie Dz.U. nr 51, poz. 523,
Dekret Prezydenta... Dz.U. nr 3, poz. 14, Dekret z dnia 20 marca... Dz.U. z 1947 r. nr 40,
poz. 198, Ustawa z 26 lutego... Dz.U. nr 14, poz. 110]. Po raz pierwszy przyjêto powierzchniê jako podstawê opodatkowania gruntów (wartoæ nadal stanowi³a podstawê
opodatkowania budynków) w 1955 r. [Dekret z dnia 20 maja Dz.U. nr 21, poz. 136].
Rozwi¹zanie to funkcjonowa³o przez kolejnych dwadziecia lat. Dopiero w 1975 r.
powierzchnia zaczê³a stanowiæ podstawê opodatkowania gruntów i budynków niewynajêtych i niewydzier¿awionych stanowi¹cych w³asnoæ osób fizycznych i prawnych niebêd¹cych jednostkami gospodarki uspo³ecznionej [Ustawa z 19 grudnia Dz.U. nr 45, poz. 229].
W 1982 r. sformu³owano odrêbne zasady opodatkowania nieruchomoci podmiotów gospodarki uspo³ecznionej i nieuspo³ecznionej oraz ludnoci [Ustawa z dnia 26 lutego
Dz.U. nr 7, poz. 55, Ustawa z dnia 14 marca Dz.U. nr 12, poz. 50]. W odniesieniu do
jednostek gospodarki uspo³ecznionej podstawê opodatkowania budynków i budowli stanowi³a ich wartoæ amortyzacyjna, a gruntów  powierzchnia. W odniesieniu do osób fizycznych i jednostek gospodarki nieuspo³ecznionej podstawê opodatkowania budynków
podlegaj¹cych ubezpieczeniu ustawowemu stanowi³a natomiast wartoæ ustalona do celów tego ubezpieczenia, a dla budynków pozosta³ych i dla gruntów  powierzchnia. Ponowne ujednolicenie zasad opodatkowania nieruchomoci jednostek gospodarki uspo³ecznionej i nieuspo³ecznionej oraz osób fizycznych nast¹pi³o w 1989 r. [Ustawa z dnia
28 grudnia Dz.U. nr 12, poz 50]. Podstaw¹ opodatkowania budynków podlegaj¹cych
obowi¹zkowemu ubezpieczeniu by³a ich wartoæ ubezpieczeniowa, budowli  wartoæ
amortyzacyjna, a pozosta³ych budynków i gruntów  powierzchnia. Od 1991 r. jedynym
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przejawem opodatkowania nieruchomoci ad valorem* jest opodatkowanie budowli, za
podstawê którego wskazuje siê ich wartoæ amortyzacyjn¹ [Ustawa z dnia 12 stycznia
Dz.U. nr 9, poz. 31 z pón. zm.].
Równolegle zmiany zachodzi³y w zakresie regulacji dotycz¹cych tzw. podatku rolnego. W 1971 r. przyjêto rozwi¹zanie, w którym obok opodatkowania progresywnymi stawkami przychodu z szacunkowego gospodarstwa rolnego, ustalonego na podstawie odpowiednich norm, pojawi³ siê podatek, którego podstawê stanowi³a powierzchnia u¿ytków
rolnych (w hektarach fizycznych) i powierzchnia gruntów ornych (w hektarach przeliczeniowych) [Ustawa z dnia 26 padziernika Dz.U. nr 27, poz. 254]. By³ to pierwszy krok
w kierunku przejcia od formu³y dochodowej do formu³y maj¹tkowej opodatkowania nieruchomoci rolnych. Taki dochodowo-maj¹tkowy charakter opodatkowania nieruchomoci rolnych, choæ z wieloma zmianami [Ustawa z dnia 15 listopada Dz.U. nr 94, poz. 431],
utrzyma³ siê do 1992 r., gdy to wskutek wejcia w ¿ycie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych [Ustawa z dnia 26 lipca Dz.U. nr 80, poz. 350] i ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych ustaw reguluj¹cych zasady opodatkowania [Ustawa z dnia 15 lutego Dz.U. nr 21, poz. 86], nast¹pi³o ca³kowite odejcie od opodatkowania nieruchomoci rolnych wed³ug formu³y dochodowej. W obecnym
stanie rzeczy podstawê opodatkowania nieruchomoci rolnych stanowi powierzchnia
gruntów wyra¿ona w hektarach przeliczeniowych.
Do 1992 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega³y tak¿e lasy. Dopiero wtedy, na
zasadzie dostosowania do istniej¹cych konstrukcji podatku rolnego i podatku od nieruchomoci, wprowadzono tzw. podatek leny [Ustawa o lasach Dz.U. nr 101, poz. 444].
Konstrukcja tego podatku wzorowana by³a na obowi¹zuj¹cej konstrukcji podatku rolnego, a wiêc za podstawê opodatkowania przyjmowano powierzchniê lasu wyra¿on¹
w hektarach przeliczeniowych. Warto dodaæ, ¿e normowane w powo³ywanej ustawie
o lasach kwestie podatku lenego wprowadzono w pewnym sensie jakby przy okazji,
gdy¿ to nie one stanowi³y filary tej ustawy, o czym wnioskowaæ mo¿na choæby po jej tytule. Sytuacjê tê zmieniono w 2003 r., kiedy to kwestie opodatkowania lasów doczeka³y
siê odrêbnej ustawy o podatku lenym.
W efekcie zarysowanej wczeniej ewolucji opodatkowania, obecnie mamy do czynienia
z formalnie trzema podatkami zwi¹zanymi z w³adaniem nieruchomociami:
 podatkiem od nieruchomoci [Ustawa z dnia 12 stycznia Dz.U. nr 9, poz. 31 z pón. zm.],
 podatkiem rolnym [Ustawa z dnia 15 listopada Dz.U. nr 94, poz. 431 z pón. zm.],
 podatkiem lenym [Ustawa z dnia 30 padziernika Dz.U. nr 200, poz. 1682 z pón. zm.].
Formu³a tego artyku³u nie pozwala na przedstawienie wnikliwej charakterystyki wymienionych podatków. Zaprezentowano wiêc jedynie w sposób ogólny najwa¿niejsze
uregulowania z nimi zwi¹zane.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj¹ nastêpuj¹ce nieruchomoci
lub obiekty budowlane:
 grunty,
 budynki lub ich czêci,
* £ac.

zgodnie z wartoci¹
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 budowle lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
Podstawê opodatkowania stanowi:
 dla gruntów  powierzchnia,
 dla budynków lub ich czêci  powierzchnia u¿ytkowa,
 dla budowli lub ich czêci, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
wartoæ, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowi¹ca podstawê obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych  ich wartoæ z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego.
Wysokoæ stawek podatku okrela rada gminy, z tym ¿e nie mog¹ one przekroczyæ
stawek ustawowych, corocznie aktualizowanych przez Ministra Finansów obwieszczeniem publikowanym w Monitorze Polskim. W 2006 r. stawki te wynosi³y:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,68 z³ od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
 3,61 z³ od 1 ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,33 z³ od 1 m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  18,43 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,58 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,71 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  6,17 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ustawy.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj¹ grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na
u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza. Podstawê opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 dla gruntów gospodarstw rolnych  liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas u¿ytków rolnych wynikaj¹cych z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okrêgu podatkowego,
 dla pozosta³ych gruntów  liczba hektarów wynikaj¹ca z ewidencji gruntów i budynków.
W ustawie ustalono cztery okrêgi podatkowe, do których zaliczono gminy oraz miasta
w zale¿noci od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych, a tak¿e specjalne
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przeliczniki hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe w zale¿noci od okrêgu
podatkowego oraz rodzajów i klas u¿ytków rolnych. Podatek rolny za rok podatkowy
wynosi:
 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych  równowartoæ pieniê¿n¹ 2,5 q
¿yta,
 od 1 ha gruntów pozosta³ych  równowartoæ pieniê¿n¹ 5 q ¿yta, obliczonych wed³ug
redniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy. redni¹ cenê skupu ¿yta ustala siê na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego og³aszanego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po up³ywie trzeciego kwarta³u. Rady gmin s¹ uprawnione do obni¿enia w ten sposób okrelonych cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Opodatkowaniu podatkiem lenym podlegaj¹ grunty lene sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako lasy, z wyj¹tkiem lasów zajêtych na wykonywanie innej dzia³alnoci gospodarczej ni¿ dzia³alnoæ lena. Podstawê opodatkowania podatkiem lenym
stanowi powierzchnia lasu, wyra¿ona w hektarach, wynikaj¹ca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z pewnym zastrze¿eniem,
równowartoæ pieniê¿n¹ 0,220 m3 drewna, obliczan¹ wed³ug redniej ceny sprzeda¿y
drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego
rok podatkowy. redni¹ cenê sprzeda¿y drewna ustala siê na podstawie komunikatu
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego og³aszanego w Monitorze Polskim w terminie
20 dni po up³ywie trzeciego kwarta³u. Rada gminy mo¿e obni¿yæ kwotê stanowi¹c¹ redni¹ cenê sprzeda¿y drewna, przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku lenego na
obszarze gminy.
Przedstawione podatki sk³adaj¹ siê de facto na system opodatkowania w³adania nieruchomociami. Ka¿da nieruchomoæ, w zale¿noci od celu, na który jest wykorzystywana,
podlega opodatkowaniu jednym z tych podatków. Posiada to szereg mankamentów, tak
o charakterze formalnym, jak i merytorycznym. Przede wszystkim w¹tpliwoci budzi uregulowanie opodatkowania w³adania nieruchomociami w trzech zupe³nie ró¿nych ustawach, z czego tylko w jednej mówi siê wprost o podatku od nieruchomoci. Od strony
formalnej podatek rolny i leny nie s¹ zaliczane do kategorii podatków lokalnych, a sam
podatek od nieruchomoci normatywnie jest umiejscowiony bli¿ej takich kategorii dochodów gminnych bud¿etów jak podatek od posiadania psów, podatek od rodków transportu, czy op³at targowych, miejscowych i administracyjnych. St¹d, dla zapewnienia swego rodzaju ³adu w warstwie merytorycznej, w literaturze przedmiotu formu³uje siê
pojêcie podatków samorz¹dowych [Patrza³ek 2004, Hanusz 1995].
Z chwil¹ odejcia od centralnie sterowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej,
w 1989 r., powróci³ temat zmiany obowi¹zuj¹cego systemu opodatkowania nieruchomoci w kierunku, w którym podstawê podatku ma stanowiæ wartoæ nieruchomoci
(tzw. podatku katastralnego) [Czajkowski 1999]. Systemy takie funkcjonuj¹, choæ oparte
na ró¿nych rozwi¹zaniach szczegó³owych, w zdecydowanej wiêkszoci rozwiniêtych krajów. Niestety, mimo ¿e tematyka wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce stanowi
przedmiot debat i dyskusji zarówno w gronie naukowców, jak i urzêdników pañstwowych
oraz polityków, na razie brakuje nawet powszechnie zaakceptowanej koncepcji realizacji
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tego zadania. Dzieje siê tak, mimo ¿e obecny system destymuluje w³aciw¹ alokacjê kapita³u w przestrzeni, a jego sprawiedliwoæ budzi powszechne w¹tpliwoci. Obecnie podatek od w³adania nieruchomociami jest tym wy¿szy, im wiêcej metrów kwadratowych
ma nieruchomoæ. W³aciciele takich samych np. 100 metrowych mieszkañ w ca³ej gminie p³ac¹ zatem podatek od nieruchomoci w takiej samej wysokoci, bez wzglêdu na to,
czy jest to mieszkanie nowe, czy stare, zlokalizowane w najatrakcyjniejszej dzielnicy, czy
te¿ w dzielnicy powszechnie uznawanej za wyj¹tkowo nieatrakcyjn¹, po³o¿one na pierwszym piêtrze, czy na piêtrze trzynastym. Polskie spo³eczeñstwo jest bogate maj¹tkowo,
a jednoczenie ubogie kapita³owo. W 2003 r., wed³ug danych GUS, 59% osób ¿y³o w gospodarstwach domowych, których wydatki kszta³towa³y siê poni¿ej minimum socjalnego,
a wiêc poni¿ej granicy okrelaj¹cej sferê niedostatku i ostrzegaj¹cej przed ubóstwem.
Swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako bardzo dobr¹ lub raczej dobr¹ ocenia³o tylko niespe³na
13% gospodarstw domowych. Jednoczenie prawie 75% mieszkañ w Polsce to mieszkania stanowi¹ce w³asnoæ prywatn¹ osób fizycznych lub przedmiot spó³dzielczego w³asnociowego prawa. Czêsto spotykamy siê z sytuacj¹, ¿e ubodzy rencici czy emeryci zamieszkuj¹ samotnie du¿e, atrakcyjnie zlokalizowane domy, o bardzo du¿ej wartoci.
Domy takie nie s¹ przez ca³e lata poddawane stosownym remontom i konserwacjom,
z wolna popadaj¹c w ruinê. Polacy, a zw³aszcza starsze ich pokolenia, przywi¹zuj¹ du¿¹
wagê do w³asnoci nieruchomoci, czêsto nierozs¹dnie nie dopuszczaj¹c nawet myli
o ich sprzeda¿y. Bywa to z kolei powa¿n¹ barier¹ w nabyciu takich nieruchomoci przez
podmioty, które staæ na to, aby je nabyæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie. Podstawow¹
doktryn¹ sprawiedliwoci podatku katastralnego jest to, ¿e ka¿dy mo¿e byæ w³acicielem
takiej nieruchomoci, na której utrzymanie go staæ. Jeli kogo nie staæ na utrzymanie
nieruchomoci, powinien j¹ sprzedaæ i kupiæ sobie tañsz¹, tzn. mniejsz¹ lub mniej atrakcyjnie usytuowan¹. Nieruchomoci s¹ dobrami bardzo specyficznymi. Ka¿dy niemal budynek, choæ s³u¿y przede wszystkim w³acicielowi, jest elementem przestrzeni, której
walory estetyczne s¹ dobrem wspólnym. Wyrazem nieadekwatnoci systemu do realiów
gospodarczych jest przypadek, gdy w centrum miasta trwaj¹ zdekapitalizowane kamienice, bo ich w³acicieli nie staæ na to, aby doprowadziæ je do w³aciwego stanu technicznego. Podatek katastralny, ma byæ zatem takim podatkiem od nieruchomoci, którego
podstawê obliczenia stanowi jej rynkowa wartoæ. Im cenniejsza nieruchomoæ, tym wy¿szy podatek. Dowiadczenia wielu wysoko rozwiniêtych pañstw wskazuj¹ na s³usznoæ
i skutecznoæ takiego rozwi¹zania. Stanowi ono swego rodzaju kontrê wobec nieodpowiedniej alokacji kapita³u w przestrzeni, tak typowej dla krajów postcjalistycznych.
Oparty na rynkowej wartoci nieruchomoci podatek wprowadza w czyn ideê maksymalnego i najefektywniejszego wykorzystania danej nieruchomoci. W rezultacie mo¿e
on s³u¿yæ jako katalizator obrotu nieruchomociami i relokacji przedsiêbiorstw [Raport
Banku wiatowego 1999].
Podstawowym wymogiem wprowadzenia podatku od nieruchomoci w systemie ad
valorem jest budowa tzw. katastru nieruchomoci, czyli odpowiednio skonstruowanej
ewidencji informacji dotycz¹cych danych o nieruchomociach. Etymologia wyrazu kataster wywodzi siê z greckiego katastichion, co oznacza po prostu rejestr, a tak¿e z ³aciñskiego capitastrum  rejestr podatku pog³ównego [Nowecki 1996]. W Encyklopedii
Powszechnej kataster jest to urzêdowy spis gruntów i budynków (...) [Nowa Encyklopedia
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Popularna 1995]. W tym kontekcie pierwsze lady katastru spotykamy ju¿ w czasach
staro¿ytnych. Pierwotnie Egipt, a nastêpnie za jego wzorem pañstwo rzymskie, wprowadzi³ regulacje prawne dotycz¹ce zasad okrelania i rejestrowania stanu posiadania gruntów, handlu ziemi¹ i wytyczania granic posiad³oci. We wspó³czesnym kszta³cie pierwsze
katastry nieruchomoci zaczêto zak³adaæ w XIX wieku we Francji (1850)
i w monarchii austriacko-wêgierskiej (1881) [Bieñ 1995]. W dzisiejszych czasach ka¿de
w miarê rozwiniête pañstwo posiada odpowiedni system gromadzenia, przetwarzania
i udostêpniania danych o nieruchomociach. W sk³ad takich systemów wchodz¹ mapy
i rejestry. W Polsce rolê takiego systemu spe³nia ewidencja gruntów i budynków, prowadzona przy starostwach powiatowych. Sprawny system ewidencji nieruchomoci powinien stanowiæ podstawowe ród³o informacji wykorzystywanych dla potrzeb [Hozer,
Kokot 2004]:
 ochrony interesów maj¹tkowych podmiotów dzia³aj¹cych na rynku nieruchomoci;
 szeroko rozumianej gospodarki nieruchomociami;
 zagospodarowania przestrzennego;
 statystyki publicznej;
 wymiaru podatków.
Reforma systemu opodatkowania nieruchomoci ma sprawiæ, ¿eby podatek ten stanowi³ podstawowe ród³o dochodów samorz¹dów terytorialnych. Za wzrostem znaczenia
w³adz samorz¹dowych idzie coraz wiêksza liczba zadañ, z którymi bud¿ety gmin,
w g³ównej mierze sk³adaj¹ce siê z dotacji pañstwowych, nie s¹ w stanie sobie poradziæ.
Jak ka¿dy system podatkowy, tak i ten wymaga okrelenia w szczególnoci: przedmiotu
i podmiotów opodatkowania oraz okrelenia wysokoci stawek podatkowych [Hozer,
Kokot 2004].
Zarówno przedmioty, jak i podmioty opodatkowania podatkiem katastralnym, aczkolwiek stwarzaj¹ podstawowy problem w trakcie konstruowania stosownych przepisów,
w gruncie rzeczy nie stanowi¹ szerokiego pola do dyskusji. Chodzi o sformu³owanie
prawnie szczelnych przepisów, tzn. w taki sposób, aby ka¿dej nieruchomoci, lub w okrelonych sytuacjach ich poszczególnym czêciom by³ przypisany podmiot podatkowo zobowi¹zany. Znacznie wiêksze kontrowersje budzi kwestia wysokoci stawek podatkowych. Zainteresowanych ogarn¹³ kilka lat temu du¿y strach, gdy ówczesny minister
finansów wypowiedzia³ siê publicznie, i¿ stawki te powinny wynosiæ ok. 10% wartoci
nieruchomoci. Oznacza³oby to, ¿e w³aciciel przeciêtnego mieszkania, które np.
w szczeciñskich warunkach jest warte 300 tys. PLN, musi rocznie zap³aciæ
30 tys. PLN. Nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci fakt, i¿ w takiej sytuacji relacje te s¹ mocno
zachwiane, by nie powiedzieæ zupe³nie zwichrowane. Dzi coraz czêciej mówi siê
o stawkach podatkowych podatku katastralnego rzêdu 0,11,0%. Póki co, kwestia stawek
podatku katastralnego nie zosta³a jeszcze ostatecznie rozstrzygniêta.
Inn¹, niezwyk³ej wagi, kwesti¹ jest sama tzw. powszechna taksacja, czyli wycena nieruchomoci na potrzeby wymiaru podatku katastralnego. W tej materii pojawia³y siê
w ostatnich latach przeró¿ne koncepcje, pocz¹wszy od opartych na deklaracjach w³acicieli nieruchomoci, poprzez okrelanie stref nieruchomoci, dla których mia³yby obowi¹zywaæ zestandaryzowane wartoci, do w pe³ni profesjonalnych narzêdzi  algorytmów wyceny [Hozer, Kokot 2006].
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Wysokoæ wp³ywów do gminnych bud¿etów z tytu³u opodatkowania w³adania nieruchomociami, w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie, jest zdeterminowana dominuj¹cym
przeznaczeniem nieruchomoci. W gminach o charakterze rolniczym najistotniejsz¹ rolê
odgrywa podatek rolny, w gminach w znacznym obszarze pokrytych lasami  podatek leny. Najkorzystniej wychodz¹ na tym gminy, których znacz¹ce obszary s¹ zurbanizowane, gdy¿ w przeliczeniu na jednostkê powierzchni stawki podatku od nieruchomoci s¹
znacz¹co wy¿sze od stawek podatku rolnego i lenego. Niestety, gminy maj¹ znikomy
wp³yw na kszta³towanie siê proporcji w tym zakresie, w praktyce ograniczaj¹cy siê do
mo¿liwoci obni¿enia maksymalnych stawek ustawowych lub podstawowych. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e z mo¿liwoci tej gminy korzystaj¹ rzadko, w zasadzie stosuj¹c stawki
maksymalne. Wprowadzenie podatku katastralnego da³oby im znacznie wiêksze pole manewru w tej sferze. Stanowi³oby swego rodzaju bodziec motywuj¹cy gminy do podejmowania dzia³añ, których efektem by³by wzrost wartoci nieruchomoci po³o¿onych na ich
terytoriach. Nie mo¿e on nast¹piæ samoistnie, w oderwaniu od uwarunkowañ gospodarczych [Zachodnie rynki nieruchomoci 2004], na które w lokalnym zasiêgu gminy s¹
w stanie skutecznie oddzia³ywaæ.
Na rys. 2 przedstawiono rozk³ad udzia³u podatków zwi¹zanych z w³adaniem nieruchomociami (od nieruchomoci, rolnego i lenego) w dochodach w³asnych gmin województwa zachodniopomorskiego, w oparciu o bud¿ety gmin wiejskich, miejsko-wiejskich
i miejskich województwa zachodniopomorskiego na rok 2005 uchwalone uchwa³ami odpowiednich rad gmin lub miast, opublikowanych w Dziennikach Urzêdowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Przedstawione wyniki badañ potwierdzaj¹, ¿e podatki od w³adania nieruchomociami
stanowi¹ bardzo wa¿ne, a nawet g³ówne ród³o dochodów gminnych bud¿etów. W wiêkszoci gmin, bo w prawie 50% zbadanych przypadków, udzia³ dochodów z podatków od
w³adania nieruchomociami, t.j. podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku
lenego, w ca³oci ich dochodów w³asnych wynosi³ 2030%. Istotny jest tak¿e odsetek
gmin, dla których ten udzia³ wyniós³ stanowi³ 1020% dochodów (28% poddanych badaniu gmin). Du¿a rozpiêtoæ wartoci wskaników oraz prawostronna asymetria rozk³adu
wskazuj¹ z jednej strony na brak ukszta³towania siê w tym zakresie pewnych norm,
a z drugiej  na znacz¹ce mo¿liwoci zwiêkszania tego udzia³u. W obecnym systemie,
cech¹ charakterystyczn¹ dochodów z tych róde³ jest to, ¿e s¹ one uzyskiwane przez gminy bez specjalnej aktywnoci z jej strony  ka¿dy posiadacz nieruchomoci jest zobowi¹zany do odprowadzania na rzecz gminy okrelonego rodzaju podatku. Wprowadzenie podatku katastralnego spowoduje, ¿e w interesie gmin bêdzie prowadzenie swojej polityki,
a w tym i gospodarki nieruchomociami w taki sposób, aby kreowaæ jak najwy¿sz¹ wartoæ nieruchomoci po³o¿onych na swoim terytorium. Obecny system nie zachêca do
aktywnoci w tym kierunku. Dlatego w porównaniu do dochodów z podatków zwi¹zanych z w³adaniem nieruchomociami dochody uzyskiwane z pozosta³ych form aktywnoci gminy w sferze gospodarki nieruchomociami s¹ niskie [Kokot 2005].
Mimo zaprezentowanych wad polskiego systemu opodatkowania nieruchomoci,
udzia³ tych podatków w dochodach samorz¹dów gminnych jest wysoki, nawet w porównaniu z wiêkszoci¹ wysoko rozwiniêtych pañstw europejskich, gdzie w ró¿nych formach
i konstrukcjach obowi¹zuje podatek katastralny. W 1999 r. udzia³ ten dla Polski okrelono
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Histogram of quotas of taxes related with estate possession in revenues of gminas
(communes) of West Pomeranian Voivodeship

ród³o  Source: Kokot S., 2005. Wybrane wyniki badañ struktury dochodów gmin zwi¹zanych z gospodark¹ nieruchomociami, w: Nieruchomoci 2005  stan i perspektywy,
pr. zbior. pod red. J. Hozera

na poziomie 13,9%, podczas gdy rednia dla krajów cz³onkowskich ówczesnej Unii Europejskiej wynosi³a  7,33%, a dla krajów postsocjalistycznych aspiruj¹cych do cz³onkostwa w Unii  8%. Najwy¿szy udzia³ odnotowano we Francji (20,73%), Belgii
(17,22%) i Wielkiej Brytanii (12,56%), a najni¿szy w Austrii (1,08%), Luksemburgu
(2%) i w Finalandii (2,62%) [Raport Banku wiatowego 1999]. W tej sytuacji trudno
stawiaæ zwiêkszenie udzia³u finansowania samorz¹dów gminnych podatkiem od nieruchomoci jako jeden z celów priorytetowych wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego. Chodzi raczej o naprawê mechanizmów alokacji kapita³u w przestrzeni, które podatek stanowi¹cy pochodn¹ powierzchni nieruchomoci drastycznie wypacza, oraz
o stworzenie mechanizmów aktywizacji gmin w sferze gospodarki nieruchomociami, rozumianej jako niezwykle istotny element ich dzia³alnoci.
Dla lepszego zobrazowania skali rozpiêtoci dochodów gmin z tytu³u podatków
zwi¹zanych z w³adaniem nieruchomociami przedstawiono, na przyk³adzie gmin województwa zachodniopomorskiego, ich strukturê w przeliczeniu na jednego mieszkañca.
Okazuje siê, ¿e dominuj¹ gminy o dochodach 300400 z³ w przeliczeniu na jednego
mieszkañca (38% gmin). Zastanawiaj¹ca jest bardzo du¿a rozpiêtoæ w tym zakresie
 od 100 z³ do kwot wyra¿anych w tysi¹cach z³otych. wiadczy to o ró¿norodnym sposobie zagospodarowania gmin, zró¿nicowanej strukturze rodzajów nieruchomoci oraz
o du¿ych mo¿liwociach uzyskiwania z tego tytu³u istotnych dochodów (rys. 3).
W przedstawionej, pobie¿nej analizie systemu opodatkowania nieruchomoci w Polsce, w odniesieniu do wyznaczonych kierunków zmian tego systemu (przejcie z systemu
powierzchniowego do systemu katastralnego), w kontekcie gospodarki nieruchomociami,
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Histogram dochodów z podatków zwi¹zanych z w³adaniem nieruchomociami na jednego mieszkañca w gminach woj. zachodniopomorskiego
Fig. 3. Histogram of taxes related with estate possession in revenues per capita of gminas
(communes) of West Pomeranian Voivodeship
ród³o  Source: Kokot S., 2005. Wybrane wyniki badañ struktury dochodów gmin zwi¹zanych
z gospodark¹ nieruchomociami, w: Nieruchomoci 2005  stan i perspektywy, pr. zbior.
pod red. J. Hozera, IADiPG Szczecin, s. 31.

nieuniknione jest zwrócenie uwagi, i¿ niezale¿nie od systemu podatkowego, niemal równolegle funkcjonuje w Polsce system op³at zaliczanych wprawdzie do grupy op³at cywilnoprawnych [Cymerman 2001], lecz których beneficjentami s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego lub Skarb Pañstwa, a podstaw¹ naliczenia jest cena sprzeda¿y lub wartoæ
nieruchomoci. Chodzi o op³aty roczne z tytu³u u¿ytkowania wieczystego. Dotycz¹ one
wprawdzie stosunkowo w¹skiej grupy nieruchomoci, z wy³¹czeniem budynków i budowli na nich posadowionych, które oddano w u¿ytkowanie wieczyste. Konstrukcja
prawno-finansowa tych op³at, wraz z towarzysz¹cymi jej procedurami ustalania i ich aktualizacji jest jednak de facto systemem maj¹cym wiele cech systemu opodatkowania nieruchomoci ad valorem. Jest te¿ oczywicie wiele cech rozbie¿nych, w szczególnoci to,
¿e op³aty te nie spe³niaj¹ kryteriów stawianych zobowi¹zaniom podatkowym, gdy¿ stanowi¹ w rzeczywistoci op³aty za korzystanie z nieruchomoci cudzej.
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PROBLEMS OF TAXATION OF REAL-ESTATE IN CONTEXT
OF THE COMMUNAL REAL-ESTATE ECONOMY
Abstract. In the article author presents role and place of problems of real-estate taxation
in real-estate economy led by gminas. It discuss basic problems of conducting of real-estate taxation system changes. Besides, it quote results of research over structure of tax
from estate in gminas of West Pomeranian Voivodeship
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