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STANIS AWA KALUS,1 MAGDALENA HABDAS2

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jako instrument kszta towania 

warto ci rynkowej nieruchomo ci

1. Wst p

Stwierdzenie, e nieruchomo ci s  niezwykle istotnym elementem rynku w go-
spodarce rynkowej, jest obecnie aksjomatem. Przemiany gospodarki polskiej pole-
gaj ce na odej ciu od zasad gospodarki nakazowo–rozdzielczej na rzecz gospodarki 
rynkowej, jakie mia y miejsce od ko ca 1989 roku, znalaz y swój wyraz najdobit-
niej w a nie w kszta towaniu zasobów podlegaj cych obrotowi rynkowemu nie-
ruchomo ci, wprowadzenia wskutek prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych, 
a potem wprowadzenia w asno ci samorz dowej i obj ciem przez gminy znacznego 
zasobu nieruchomo ci, cz sto kierowanych do obrotu powszechnego, wdro enia za-
sad gospodarowania nieruchomo ciami, a przede wszystkim wprowadzenia ró nych 
rodzajów warto ci nieruchomo ci i zasad ich okre lania. 

Rynek nieruchomo ci pojmowany jest przez cz  doktryny jako „ogó  warun-
ków, w których odbywa si  transfer praw do nieruchomo ci i s  zawierane umo-
wy stwarzaj ce wzajemne prawa i obowi zki, po czone z w adaniem nierucho-
mo ciami”.3 Jest on jednak bardziej skomplikowany co do swej istoty, w zwi zku 
z czym u ywana jest tak e definicja M. Bryxa, wedle którego w poj ciu tym nale y 
uwzgl dnia  nie tylko transakcje sprzeda y, ale tak e:

 – umowy dotycz ce powstania i przeniesienia innych praw rzeczowych do 
nieruchomo ci, nie tylko prawa w asno ci,

 – inwestycje rzeczowe w nieruchomo ci, skutkuj ce wzrostem u yteczno ci 
lub warto ci oraz transakcje dokonywane w trakcie inwestowania i po za-
ko czeniu inwestycji,

1 Uniwersytet l ski w Katowicach.

2 Uniwersytet l ski w Katowicach.

3 Por. E. Kucharska–Stasiak, Nieruchomo  a rynek, Warszawa 1997, s. 25. 
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 – przeciwdzia anie utracie lub zmniejszeniu warto ci nieruchomo ci, zarz -
dzanie nimi poprzez remonty, modernizacje, adaptacje, rozbudow ,

 – umowy dotycz ce innych us ug sprzyjaj cych lepszemu wykorzystaniu nie-
ruchomo ci,

 – wi ce si  ze specjalnymi instrumentami finansowymi, przep ywami wy-
odr bnionych rodków pieni nych, zasilaj cych nieruchomo ci i dzia ania 
w stosunku do nich.4 

Definicje te, jako wypracowane przez ekonomistów, wykazuj  jednak pew-
n  u omno . Transakcje dotycz ce nieruchomo ci wyst powa y bowiem tak e na 
gruncie gospodarki nakazowo–rozdzielczej, gdy  nigdy nie zniesiono w Polsce pry-
watnej w asno ci nieruchomo ci, jednak e nie sposób twierdzi , e istnia  wów-
czas rynek nieruchomo ci. Do tego bowiem, aby on zaistnia  konieczne jest oparcie 
systemu zawierania umów dotycz cych nieruchomo ci na zasadzie autonomii woli 
stron i kszta towanie ich przy uwzgl dnieniu swobody stron co do kszta towania ich 
tre ci, zw aszcza co do cen tego towaru, jakim s  nieruchomo ci, byleby tre  tych 
umów lub ich cel nie sprzeciwia y si  w a ciwo ci (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom wspó ycia spo ecznego (art. 3531 kc.).5

Jak istotny jest ten element definicji rynku, b dzie mowa tak e poni ej, przy 
analizie poj cia warto ci rynkowej nieruchomo ci.

Nieruchomo ci, jako towar na rynku, maj  szereg istotnych cech wp ywaj -
cych na ich warto , a poprzez to na cen , jak  za nie mo na uzyska  w obrocie. 
Wi kszo  tych cech ma zwi zek z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzen-
nym, co staramy si  tak e poni ej wykaza . S  to zarówno cechy fizyczne, jak: z o-
ono  fizyczna, sta o  w miejscu, trwa o , ró norodno  czy niepodzielno  fi-

zyczna. Wyodr bnia si  tak e cechy instytucjonalne nieruchomo ci, jak: rozmaito  
praw do nieruchomo ci odnosz ca si  do ich charakteru (prawa bezwzgl dne czy 
wzgl dne), rejestrów publicznych, które je obejmuj  (kataster i ksi gi wieczyste), 
czy wreszcie do okre lania zasad gospodarowania niektórymi z nich (nieruchomo ci 
zasobowe), a ponadto zwraca si  uwag  na to, e nieruchomo ci stanowi  przedmiot 
bada , analizy oraz zainteresowa  nauki.6

4 Ibidem.

5 Por. M. Safjan, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz t. I, pod red. K.Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, s. 724 i nast.; 

Cz. u awska, Wokó  zasady wolno ci umów – art. 3531 kc. i wyk adnia zwyczaju, Acta Universitatis Wratislavien-

sis, Prawo CCXXXVIII, Wroc aw 1994, s. 175 i nast.; A. Wolter, (w:) A.Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo 

cywilne. Zarys cz ci ogólnej, Warszawa 2001, s. 318–320.

6 Por. E. Kucharska–Stasiak, op. cit., s. 28 oraz G. Panek, Warto  rynkowa w warunkach polskich orazw wietle 

europejskich i mi dzynarodowych standardów wyceny, „Nieruchomo ci” 2004, nr 4, s. 9.
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2. Ekonomiczne aspekty nieruchomo ci i zarz dzania przestrzeni

Z punktu widzenia rynkowego, najistotniejsze jednak s  cechy ekonomiczne 
nieruchomo ci. Nale  do nich :

 – deficytowo , czyli sytuacja, w której, przynajmniej, gdy chodzi o nierucho-
mo ci gruntowe globalnie (suma obszaru) jest sta a. Nie zawsze zatem mo -
na naby  takiego rodzaju i w takim miejscu nieruchomo , jakiej si  potrze-
buje,

 – konieczno  modernizowania, remontowania lub podzia u nieruchomo ci 
aby zaspokoi  potrzeby jej nabywcy (w a ciciela lub najemcy),

 – lokalizacja – zarówno fizyczna, jak i ekonomiczna – co oznacza, e sposób 
u ytkowania i jego zmiany s  w du ym stopniu rezultatem po o enia i oto-
czenia nieruchomo ci oraz jej dost pno ci oraz przeznaczenia,

 – wspó zale no  – miejsce po o enia i sposób realizacji funkcji nieruchomo-
ci zasadniczo wp ywaj  na jej atrakcyjno  na rynku i warto ,

 – wysoka kapita och onno  – wysokie s  nak ady na nabycie w asno ci grun-
tu, co wp ywa na wybór innej drogi do jego nabycia (u.w.), konieczno  
jego finansowania ze róde  obcych (kredyt bankowy), d ugi okres zwrotu 
kapita u (amortyzacja), relatywnie d uga ywotno  ekonomiczna, 

 – ma a p ynno  – brak atwo ci i pewno ci zamiany nieruchomo ci na pie-
ni dz za jej cen  rynkow  lub do niej zbli on , co wi cej, zale no  jej war-
to ci od sytuacji ekonomicznej (kryzysy na rynku nieruchomo ci).7

Wy ej wskazane cechy nieruchomo ci maj  istotny zwi zek z planowaniem 
i zagospodarowaniem przestrzennym, które przez okre lanie przeznaczenia konkret-
nej nieruchomo ci istotnie wp ywa na jej warto  rynkow  poprzez kszta towanie 
popytu na dany rodzaj nieruchomo ci, a wi c na ich cen . Ich zwi zek z planowa-
niem i zagospodarowaniem przestrzennym polega na tym, e przepisy reguluj ce 
ten problem mog  wp ywa  na motywacje uczestników rynku nieruchomo ci co do 
kszta towania popytu na tym rynku. 

Wypada przy tym zaznaczy , i  pomimo wymiernych sukcesów gospodarczych 
Polski, sektor nieruchomo ci nadal charakteryzuje si  nisk  wydajno ci  gospoda-
rowania, co spowodowane jest w niebagatelnym stopniu tym, i  w a ciciele cz sto 
uzyskiwali nieruchomo ci w wyniku procesów transformacji ustrojowej (prywaty-
zacja, ró ne procesy „uw aszczeniowe,” komunalizacja mienia) poza mechanizma-
mi konkurencji, które s  niezb dne do zapewnienia efektywnego gospodarowania 
przestrzeni , a zatem nieruchomo ciami. Ponadto, w obliczu niewprowadzenia jesz-
cze podatku od warto ci nieruchomo ci, brakuje istotnego elementu mobilizuj ce-

7 Por. tam e, s. 27. 
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go w a cicieli, zarówno prywatnych, jak i publicznych, do poszukiwania bardziej ra-
cjonalnego i wydajnego wykorzystania najcenniejszych gruntów i budynków.8 

Warto nadmieni , e inwestowanie przez gminy w tworzenie zaspokajaj cej 
potrzeby wspólnoty lokalnej przestrzeni o charakterze publicznym (parki, tereny re-
kreacyjne, obiekty u yteczno ci publicznej itp.) wymaga wzmocnienia finansów lo-
kalnych, których struktura obecnie opiera si  zbyt silnie na udziale w malej cych 
podatkach dochodowych oraz na wyprzeda y nieruchomo ci komunalnych, których 
warto  w okresie aktualnego kryzysu gospodarczego równie  spada. Tymczasem 
podatek od nieruchomo ci, stanowi cy istotne ród o dochodów gminy, jest (w za-
sadzie jako jedyny podatek) niewra liwy na otoczenie rynkowe, co powoduje po-
wa ne wypaczenia w sferze motywacyjnej gospodarowania przestrzeni  i nierucho-
mo ciami.9 

Obci anie takim samym podatkiem gruntów o ró nej warto ci powoduje, e 
w a ciciele nie musz  martwi  si  o w a ciwe zagospodarowanie gruntu i sta  ich na 
to, by w celach spekulacyjnych przetrzymywa  cenne grunty. W Polsce stawki po-
datkowe od gruntów s  oko o 8-krotnie ni sze w porównaniu do stawek od budyn-
ków (zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych). Jest to sprzeczne z praktyk  kra-
jów rozwini tych gospodarczo, gdzie grunty s  opodatkowane wy ej od budynków, 
co stymuluje do ich zagospodarowania i zniech ca do spekulacji gruntami.10 Tym-
czasem w Polsce najwi ksze podatki p ac  np. w a ciciele hali, magazynów, fabryk, 
centrów logistycznych (ze wzgl du wysokie stawki podatków od budynków gospo-
darczych), a zatem ci, którzy najbardziej przyczyniaj  si  do wzrostu gospodarcze-
go! 

Konieczne jest podkre lenie, e prawid owa gospodarka przestrzeni  oraz nie-
ruchomo ciami wymaga w pierwszej kolejno ci rzetelnego opracowania aktualnej 
ewidencji mienia podmiotów publicznych. Dopiero w oparciu o ni  nale y opraco-
wa  strategie zarz dzania nieruchomo ciami i okre li , czy nale y je sprzedawa , 
wynajmowa , wydzier awia  oraz na jakich zasadach nale y to czyni . W odnie-
sieniu do gmin trzeba doda , e wa nym instrumentem w zapewnieniu prawid owej 
gospodarki nieruchomo ciami w asnymi oraz znajduj cymi si  na terytorium gminy 
jest uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które po-
winny przede wszystkim dotyczy  terenów inwestycyjnych. Ustalenie przeznacze-

8 W.J. Brzeski, Perspektywy rozwoju sektora nieruchomo ci, (w:) Nieruchomo ci w Polsce. Po rednictwo i za-

rz dzanie. Kompendium, pod red. W.J. Brzeskiego [et al.], Warszawa – Kraków 2007, s. 27–28; S. Kalus, (w:) 

G.Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus, G. Matusik, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomo ciami. Komentarz, War-

szawa 2012, s. 869 i nast.

9 W.J. Brzeski, Kryzys a bardziej racjonalne opodatkowanie nieruchomo ci, „Nieruchomo ci” 2009, nr 1, s. 16–17; 

oraz ten e, Migracja, urbanizacja a rynek nieruchomo ci – perspektywy rozwoju cen i warto ci, Nieruchomo  

2006, nr 4, s. 49.

10 Ibidem.
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nia gruntów w du ej mierze umo liwia racjonaln  gospodark  nieruchomo ciami.11 
W szczególno ci podejmowanie decyzji o zbyciu nieruchomo ci przed sporz dze-
niem studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwarza 
niebezpiecze stwo, i  nieruchomo ci potrzebne do sprawnej realizacji celów pu-
blicznych b d  w asno ci  osób trzecich, a ich ponowne nabycie mo e by  niemo -
liwe, kosztowne lub czasoch onne.12

Warto zaznaczy , e gospodarowanie nieruchomo ciami ma cis y zwi zek 
z gospodarowaniem przestrzeni , któr  tworz  nieruchomo ci. W praktyce obser-
wuje si  trzy podstawowe modele gospodarowania przestrzeni , które pozwala-
j  wyró ni  nast puj ce rodzaje podmiotów ni  gospodaruj cych: upie ca, dobry 
gospodarz, aktualny administrator.13 upie ca to gospodarz, który d y do maksy-
malnego wykorzystania istniej cych warto ci przestrzennych, a jego dzia ania s  
zorientowane na chwil  bie c , bez uwzgl dniania przysz o ci, zw aszcza je eli 
mia aby ona ograniczy  korzy ci dora ne. Kieruje si  on w asnymi interesami (po-
litycznymi, maj tkowymi) d c do natychmiastowej nagrody i pomijaj c interesy 
ogó u. Dobry gospodarz, inaczej ani eli upie ca, uwzgl dnia perspektyw  d ugo-
okresow , co powoduje, i  musi przewidywa  i planowa . Nie oczekuje natychmia-
stowej gratyfikacji, a jego dzia ania charakteryzuje racjonalno  oraz harmonizacja 
interesu w asnego z interesem wspólnym. Pomi dzy upie c  a dobrym gospoda-
rzem mo na umiejscowi  aktualnego administratora, który nie d y wprawdzie do 
uzyskania wy cznie dora nych korzy ci, ale te  nie planuje dzia a  w perspektywie 
d ugookresowej. Jest on raczej biernym wykonawc  na o onych na niego zada .14 

Ponadto nale y przypomnie , e gospodarowanie przestrzeni  cz sto wymaga 
od podmiotów publicznych okre lania celów tej gospodarki w oparciu o kryteria po-
zaekonomiczne (np. spo eczne, etyczne itp.). Powoduje to, e ocena efektów go-
spodarowania w oparciu o ekonomiczn  ocen  efektywno ci jest niemo liwa lub 
znacznie utrudniona, co jednak nie oznacza, e nie jest mo liwe dokonanie oceny 
racjonalno ci przyj tych celów i za o e  dotycz cych ich realizacji. Ponadto na-
le y pami ta , e zarówno Skarb Pa stwa, jak i jednostki samorz du terytorialne-
go uczestnicz  w obrocie cywilnoprawnym, co w odniesieniu do nieruchomo ci 
oznacza dzia anie w obr bie rynku nieruchomo ci, który jest charakterystycznym 
rynkiem kapita owym. Tym samym równie  wspomniane podmioty, pomimo ich 
publicznego charakteru, podlegaj  ekonomicznym regu om funkcjonowania tego 
rynku i musz  je uwzgl dnia  w procesie gospodarowania nieruchomo ciami. 

11 Cz. Baraniecki, Gospodarowanie zasobami nieruchomo ci w gminie uzdrowiskowej, „Nieruchomo ci” 2009, nr 2, 

s. 15.

12 R. Padrak, Sprzeda  nieruchomo ci samorz dowych i Skarbu Pa stwa, Wroc aw 2010, s. 30–31.

13 A. Karwi ska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania spo eczno–kulturowe, Warszawa 2008, s. 49.

14 Ibidem.
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W tym kontek cie ujawnia si  kolejna cecha rynku nieruchomo ci, któr  jest 
potrzeba fachowej obs ugi tego rynku, cznie z jego uczestnikami. Skorzystanie 
z us ug rzeczoznawcy maj tkowego, po rednika w obrocie nieruchomo ciami, lub 
zarz dcy nieruchomo ci, a wi c podmiotów posiadaj cych stosowne uprawnienia 
lub licencje i z racji wykonywanego zawodu maj ce dobre rozeznanie rynku nie-
ruchomo ci, z regu y wp ywa na uzyskanie lepszych rezultatów w zakresie gospo-
darki przestrzennej oraz gospodarowania nieruchomo ciami.15 Warto podkre li , e 
w u.g.n.16 przewidziano (art. 174 ust. 3a, art. 179 ust. 1a, art. 185 ust. 1a), i  przed-
stawiciele wszystkich trzech zawodów mog  wiadczy  us ugi z zakresu doradztwa 
na rynku nieruchomo ci tak e na rzecz podmiotów publicznych, przy czym zakres 
ten jest ró ny dla poszczególnych zawodów.17 Doradztwo to staje si  niezb dnym 
narz dziem prowadzenia racjonalnego zarz dzania przestrzeni  na rynku wymaga-
j cym zrozumienia, rzetelnej i ci g ej analizy, któr  mog  przeprowadzi  profesjo-
nali ci aktywni na tym rynku.18 

Równie  w literaturze zagranicznej wskazuje si  na zalety zarz dzania nieru-
chomo ciami tzw. sektora publicznego przez specjalistów. Istotne jest to, e sku-
teczne zarz dzanie tego typu nieruchomo ciami wymaga zastosowania analogicz-
nych procesów planowania i wyznaczania strategii jak w przypadku nieruchomo ci 
prywatnych. Okazuje si , e niecierpliwo  prywatnych w a cicieli jest podobna do 
braku ci g o ci dzia a  (np. ze wzgl du na kadencyjno ) u w a cicieli publicznych. 
W obu sektorach wyra ny jest brak zrozumienia, jak wa n  rol  w osi ganiu celów 
i generowaniu dochodów pe ni opracowanie rednio i d ugoterminowego programu 
zarzadzania, którego konsekwentna realizacja przynosi korzy ci tak e w perspekty-
wie krótkookresowej.19 Uwaga ta jest szczególnie aktualna w odniesieniu do gospo-
darki przestrzennej, której nie mo na prowadzi  wy cznie lub g ównie w oparciu 
o dora ne cele i korzy ci.20

15 Podobnie J. Szachu owicz, Gospodarowanie nieruchomo ciami stanowi cymi w asno  Skarbu Pa stwa oraz 

w asno  jednostki samorz du terytorialnego, (w:) Gospodarka nieruchomo ciami. Komentarz, pod red. J. Sza-

chu owicza, Warszawa 2003, s. 55 oraz ten e, W asno  publiczna, Warszawa 2002, s. 155–158. Zob. tak e 

S. Kalus, Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomo ci, Warszawa 2009, s. 274 i nast., w której omówiono 

istot  i znaczenie doradztwa na rynku nieruchomo ci dla jego prawid owego funkcjonowania, G. Bieniek, oraz 

G. Matusik aktualizacja, (w:) Ustawa o gospodarce nieruchomo ciami Komentarz, Warszawa 2012, s. 217 i nast. 

16 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomo ciami, Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.

17 Zob. szerzej S. Kalus: Dzia alno  rzeczoznawców zwi zana z procesem Þ nansowania inwestycji w nieruchomo-

ci, „Nieruchomo ci” 2010, nr 1, s. 21–22.

18 S. Kalus, Problematyka prawna doradztwa nieruchomo ciowego, „Nieruchomo ci” 2007, nr 12, s. 4–8; T. Ra-

mian, Fundamenty analizy rynku nieruchomo ci, „Nieruchomo ci” 2007, nr 3, s. 19; W.J. Brzeski, Perspektywy 

rozwoju sektora nieruchomo ci, (w:) Nieruchomo ci w Polsce. Po rednictwo i zarz dzanie. Kompendium, pod 

red. W. Brzeskiego [et al.], Warszawa – Kraków 2007, s. 29–30.

19 A.D. White, What’s in a name?, „Commercial Property Journal” 2010, nr 9–10, s. 22–23.

20 Zob. szerzej M. Habdas, Publiczna w asno  nieruchomo ci, Warszawa 2012, s. 229 i nast.
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3. Czynniki kszta tuj ce warto  nieruchomo ci

Zjawiska wyst puj ce na rynku wp ywaj  na warto  okre lonej rzeczy na ró -
ne sposoby. Przede wszystkim bowiem cena, jakiej b d  da  zbywcy na rynku za 
nieruchomo , uwarunkowana b dzie rodzajem nieruchomo ci okre lonym wedle 
jej przeznaczenia oraz jej otoczenia, a to w a nie zale y od sposobu gospodarowa-
nia przestrzeni , w szczególno ci poprzez wykorzystanie miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. Trzeba te  pami ta , e wyst puje zale no  mi -
dzy popytem na nieruchomo ci okre lonego rodzaju, a ich warto ci . 21

W zwi zku z tym, e plany zagospodarowania przestrzennego stanowi  akty 
prawne wydawane przez gminy, maj  one charakter zmienny i mog  ró nie w czasie 
okre la  przeznaczenie nieruchomo ci, co przek ada si  na ich warto . Mog  one 
zatem zmienia  t  warto  w obu kierunkach, to jest albo wp ywa  na wzrost war-
to ci rynkowej okre lonych nieruchomo ci, albo te  wp ywa  na zmniejszenie ich 
warto ci. Nie tylko ma to powa ne konsekwencje w przypadku zmiany przeznacze-
nia nieruchomo ci z rolnego na budowlane lub odwrotnie, ale tak e w przypadku, 
gdy na przyk ad przewiduj  prowadzenie dróg przez grunty do tej pory wolne od za-
j cia na te cele. Zmiany te maj  zwykle powa ny wp yw tak e na cen  nieruchomo-
ci, a po rednio na jej warto .

Ta zale no  cen nieruchomo ci od ich rodzajów spowodowa a zreszt  po-
wstanie ró nych rynków nieruchomo ci w zale no ci od ich przeznaczenia, a nawet 
w zale no ci od tego, jakim prawem do nieruchomo ci na rynku si  rozporz dza. 
W literaturze wyodr bnia si  zatem rynek gruntów, budynków mieszkalnych, loka-
li, nieruchomo ci komercyjnych czy biurowych, rynek nieruchomo ci rezydencjal-
nych, ale tak e mo na mówi  o rynku najmów czy u ytkowania wieczystego albo 
w asno ciowego spó dzielczego prawa do lokali.22

W zwi zku z powy szym nale y jednak wyra nie rozró ni  poj cia ceny i war-
to ci nieruchomo ci. Okre lone w aktach notarialnych ceny konkretnych nierucho-
mo ci nie zawsze s  zgodne z warto ci  rynkow  tych nieruchomo ci a jedynie 
mog  stanowi  podstaw  do okre lenia ich warto ci. Strony konkretnej transak-
cji mog  bowiem kierowa  si  ró nymi motywami, wcale niekoniecznie racjonal-
n  kalkulacj . Mog  na przyk ad dzia a  w sytuacji przymusowej albo te  nie mie  
orientacji, jaka jest ta warto  rynkowa. W szczególno ci cz sto zdarza si , i  stro-
ny rzadko uczestnicz ce w tego rodzaju obrocie myl  warto  rynkow  z warto ci  
odtworzeniow , co wi cej, nawet zdarza si  to w orzecznictwie s dowym, gdzie na 
przyk ad u ywa si  poj cia „warto ci rzeczywistej”, której w ogóle ustawa o gospo-

21 Por. H.D. Henderson, Supply and Demand, Kressinger Publishing 2004, s. 13 oraz G. Panek, op. cit., s. 10.

22 Por. H. Walczewski, Rynek nieruchomo ci w Polsce – jak wiele trzeba jeszcze zmieni ?, „ wiat Nieruchomo ci” 

1994/95, nr 10, s. 39.
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darce nieruchomo ciami nie zna.23 Tak e dysponuj cy du ymi rodkami inwestor, 
pragn cy kupi  nieruchomo  na potrzeby bardzo pilnej inwestycji, gotów b dzie 
z regu y zap aci  wi cej ni  nabywca, który tego nie zamierza. Dlatego te  rol  rze-
czoznawcy jest okre lenie warto ci sk adnika maj tkowego przy uwzgl dnieniu naj-
bardziej typowych zachowa  uczestników rynku i odrzuceniu tych skrajnych, skut-
kuj cych zawy on  b d  zani on  cen .24

Problem okre lania warto ci rynkowej nieruchomo ci reguluje ustawa o gospo-
darce nieruchomo ciami w art. 149 i nast. u.g.n. Wprowadza ona zasady okre lania 
tej warto ci nie tylko co do nieruchomo ci publicznych (pa stwowych i samorz do-
wych), lecz stosuje si  j  tak e do innych ze wzgl du na podmiot w asno ci nieru-
chomo ci. 

Poj cie tej warto ci wynika z art. 151 u.g.n. Przewiduje on obecnie, po no-
welizacji u.g.n. ustaw  z 2004 r.,25 i  warto  rynkow  nieruchomo ci stanowi 
najbardziej prawdopodobna jej cena, mo liwa do uzyskania na rynku, okre lona 
z uwzgl dnieniem cen transakcyjnych przy za o eniu, e: a) strony umowy by y od 
siebie niezale ne, nie dzia a y w sytuacji przymusowej oraz mia y stanowczy zamiar 
zawarcia umowy; oraz b) up yn  czas niezb dny do wyeksponowania nieruchomo-
ci na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Przed wspomnian  noweliza-

cj  przepis ten mówi  o „przewidywanej cenie” nieruchomo ci, które to wyra enie 
wydaje si  mniej precyzyjne ni  obecne sformu owanie „najbardziej prawdopodob-
na jej cena”. Zmiana ta odzwierciedla wynikaj ce ze standardów krajowych i mi -
dzynarodowych rozró nienie pomi dzy warto ci  a cen , b d c  kwot , jaka zosta a 
wynegocjowana przez strony w okre lonej sytuacji.26 O zwi zku warto ci rynkowej 
z zaistnia ymi na rynku transakcjami wiadczy dobitnie sposób okre lania tej warto-
ci, wynikaj cy z definicji tej warto ci. Art. 151 u.g.n. przewiduje bowiem koniecz-

no  uwzgl dnienia przy jej okre laniu cen transakcyjnych, czyli w tzw. „podej ciu 
porównawczym”, a gdy cen takich brak na danym rynku, niemo liwe jest okre lenie 
warto ci rynkowej nieruchomo ci. Trzeba wówczas uciec si  do okre lenia warto-
ci odtworzeniowej, co ma miejsce tak e w sytuacji wynikaj cej z obecnego u ytko-

wania lub przeznaczenia nieruchomo ci. Tutaj bowiem to przeznaczenie wynikaj -
ce z planu miejscowego, studium uwarunkowa  oraz warunków zabudowy terenu, 
o których mowa w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), oddzia uje bardzo silnie na warto  
nieruchomo ci. 

23 Por. S. Kalus, (w:) Ustawa o gospodarce nieruchomo ciami. Komentarz, pod red. S. Kalus, Warszawa 2012, 

s. 834 i nast.

24 Por. S. Kalus, Wspó dzia anie uczestników rynku nieruchomo ci, „Rejent” 2009, nr 2, s. 98 oraz G. Panek, op. 

cit., s. 10.

25 Na podstawie ustawy o zmianie ustawy z dnia 28.11.2003 o gospodarce nieruchomo ciami oraz o zmianie nie-

których innych ustaw, opublikowano w Dz.U. z 21 czerwca 2004 r. Nr 141, poz. 1492.

26 Por. G. Panek, op. cit., s. 10.
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Niew tpliwy zwi zek pomi dzy t  ustaw  a okre laniem warto ci rynkowej 
wynika tak e z przepisów u.g.n. i rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrze-
nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo ci i sporz dzania operatu szacunkowe-

go (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.), wydane na podstawie delegacji ustawowej za-
wartej w art. 159 u.g.n. Rozporz dzenie to okre la rodzaje podej , metod i technik 
wyceny nieruchomo ci, rozumianej jako okre lanie warto ci nieruchomo ci pole-
gaj ce na okre leniu warto ci prawa w asno ci lub innych praw do nieruchomo ci. 
Szczegó owo  przepisów rozporz dzenia oceniana jest w doktrynie jako nadmier-
na. Wi e bowiem rzeczoznawc  maj tkowego, nie pozwalaj c mu w zasadzie na 
uzasadnione odst pstwo od tych norm. Tymczasem nale y podnie , e nierucho-
mo ci s  bardzo ró norodne. W zasadzie trudno znale  nieruchomo ci, nawet zlo-
kalizowane w najbli szym s siedztwie, które nie ró ni yby si  mi dzy sob  zarówno 
pod wzgl dem fizycznym, maj cym wp yw na ich warto  (wielko , nas onecz-
nienie, funkcjonalno , dost pno , warunki geotechniczne, lokalizacyjne itp.), jak 
i pod wzgl dem prawnym (charakter praw do nieruchomo ci – w asno , u ytkowa-
nie wieczyste, obci enia rzeczowe i obligacyjne itp).

Nie ulega w tpliwo ci, e trafne jest stanowisko, i  podstaw  ustalenia warto ci 
nieruchomo ci stanowi jej stan, przez który rozumie  nale y stan jej zagospodaro-
wania, stan prawny tej nieruchomo ci i stan techniczno–u ytkowy. Te same aspekty 
winny by  zatem brane pod uwag  przy doborze nieruchomo ci porównywalnych, 
potrzebnych do okre lenia warto ci rynkowej wycenianej nieruchomo ci. Nadto 
winny by  brane pod uwag  cechy rynkowe tzw. nieruchomo ci porównywalnych, 
a odnosz ce si  do rodzajów nieruchomo ci, ich rozmiarów, lokalizacji, przeznacze-
nia w planie miejscowym, dost pno ci, walorów rodowiskowych itp. Te wszystkie 
aspekty powinny by  powo ane w operacie szacunkowym jako kryteria zakwalifiko-
wania nieruchomo ci i ich cen do porówna .

4. Spo eczny i prawny wymiar zarz dzania przestrzeni  

Sprawne zarz dzanie przestrzeni  i gospodarowanie nieruchomo ciami ma wy-
mierny wp yw na komfort ycia spo ecze stwa, na bezpiecze stwo i satysfakcj  
u ytkowników przestrzeni. le zarz dzane i niedoinwestowanie przestrzenie prze-
staj  by  miejscem u ytecznym, np. terenem rekreacyjnym, miejscem spotka  itp., 
a staj  si  ostoj  osób bezdomnych, nadu ywaj cych alkoholu lub innych u ywek, 
dzikimi wysypiskami mieci itp. Jest to prawid owo , któr  mo na atwo zaobser-
wowa  w yciu codziennym i która zosta a równie  zbadana i opisana przez przed-
stawicieli ró nych dziedzin nauki.27 Wszystko to powoduje, e cz onkowie spo e-

27 Por. B. Czarnecki, W. Siemi ski, Kszta towanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004, s. 97 i nast; 

W. Forysiak, Bezpiecze stwo w du ym mie cie w kontek cie zmian transformacyjnych. Wybrane aspekty socjo-

logiczne, (w:) Bezpiecze stwo publiczne w przestrzeni miejskiej, pod red. W. Fehlera, Warszawa 2010, s. 172 

i nast.
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cze stwa nie czuj  si  w takich miejscach bezpiecznie i unikaj  ich, co tylko nasila 
proces ich degradacji. 

W tym kontek cie trzeba przypomnie , e architektura i urbanistyka okre-
su socjalizmu by y silnie zwi zane z industrializmem i promowa y g ównie prze-
mys  i produkcj , a handel i us ugi zosta y w du ej mierze upa stwowione. Rozwój 
olbrzymich o rodków przemys owo–mieszkalnych na przedmie ciach (np. Nowa 
Huta, Ursus) dodatkowo przyczyni  si  do destrukcji przestrzeni ródmiejskiej, któ-
ra po przemianach ustrojowych z 1989 roku pozostawia a wiele do yczenia z punk-
tu widzenia u yteczno ci, przyjazno ci dla u ytkowników oraz funkcjonalno ci.28 
Zaburzenia w rozwoju miast, a co za tym idzie równie  terenów je otaczaj cych, 
wynika y z misalokacji w u ytkowaniu terenów, czyli nietrafnego zagospodarowa-
nia gruntów zurbanizowanych. 

Mo na wyró ni  cztery misalokacje, a mianowicie: przestrzenn  (rozproszenie 
struktury przestrzennej), funkcjonaln  (nietrafne proporcje funkcji zagospodarowy-
wanych terenów), lokalizacyjn  (nieefektywna lokalizacja funkcji w terenie) oraz 
podmiotow  (niew a ciwe rozlokowanie u ytkowników istniej cych zasobów nie-
ruchomo ci). Powoduj  one konieczno  przebudowy struktury przestrzennej wielu 
miast, w tym tak e rewitalizacji przestrzeni, w celu zako czenia niewydajnego spo-
sobu zagospodarowania oraz wykorzystywania gruntów i budynków.29 

Rozwa aj c jako , bezpiecze stwo i przyjazno , w szczególno ci przestrze-
ni o charakterze publicznym, J. Fehler wskazuje, e dla atrakcyjno ci i wysokiego 
stopnia akceptacji przestrzeni decyduj ce s  nast puj ce czynniki:

 – zachowanie adu przestrzennego,

 – respektowanie zasady trwa ego i zrównowa onego rozwoju,

 – dost pno ,

 – wysoki poziom ochrony przed zagro eniami,

 – zdolno  zaspokajania potrzeb u ytkowników,

 – dobre zarz dzanie.30

28 G. Makowski, wi tynia konsumpcji. Geneza i spo eczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2004, 

s. 55–56.

29 W.J. Brzeski, Migracja…, s. 47–48. Szerzej o przyczynach zaburze  rozwoju polskich miast zob. M. Kope , Re-

witalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Warszawa 2010, s. 67 i nast. Zob. tak e J. Gehl, L. Gemzoe, 

New City Space, Copenhagen 2006, s. 14, gdzie autorzy wskazuj  na cztery rodzaje miast, w zale no ci od wy-

korzystania ich przestrzeni. Miasto tradycyjne (the traditional city) posiada równowag  pomi dzy funkcjami spo-

ecznymi, a ruchem ulicznym. W mie cie w stanie inwazji (the invaded city) ruch uliczny poch ania ca  woln  

przestrze  w centrum miasta. Miasto porzucone (the abandoned city) jest opustosza e, brakuje tzw. ycia mi -

dzy budynkami. Miasto odzyskane (the reconquered city) charakteryzuje si  widocznymi dzia aniami w adz, któ-

re przywracaj  równowag  pomi dzy ró nymi funkcjami nieruchomo ci w obr bie miasta, uwzgl dniaj c zapo-

trzebowanie na dobrej jako ci przestrze  publiczn .

30 W. Fehler, Bezpiecze stwo przestrzeni publicznej, (w:) Bezpiecze stwo publiczne w przestrzeni miejskiej, pod 

red. W. Fehlera, Warszawa 2010, s. 18.
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Wymienione elementy s  silnie zwi zane z zagadnieniami prawnymi, takimi 
jak: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona rodowiska czy te  zarz dzanie nie-
ruchomo ciami, a zatem nie s  to czynniki, które mo na lub nale y rozwa a  tyl-
ko na p aszczy nie socjologii czy urbanistyki. Przeciwnie, okazuje si , e zagro e-
nia dla przestrzeni wynikaj  m.in. ze: s abo ci systemu planowania przestrzennego, 
wyst powania barier w zakresie pozyskiwaniai przeznaczenia terenów na urz dze-
nia publiczne (ulice, parkingi), legalnej i nielegalnej prywatyzacji przestrzeni (tak e 
poprzez umieszczanie szyldów i reklam), które powinny pozostawa  publiczne. Do-
datkowo wskazuje si  na: 

 – nieuzasadnione przyjmowanie, i  wolny rynek, bez interwencji w adz pu-
blicznych, jest w stanie zapewni  zrównowa ony rozwój, 

 – preferowanie dora nych korzy ci ekonomicznych nieuwzgl dniaj cych re-
dnio- i d ugookresowych skutków podj tych decyzji, a tak e warto ci nie-
wymiernych i ponadczasowych, generowanych przez przestrze  publiczn , 

 – brak efektywnego nadzoru urbanistycznego, naruszanie zasady dobrego s -
siedztwa przy projektowaniu i budowaniu nowych obiektów, brak przemy-
lenia i zapewnienia sprawiedliwego dost pu do przestrzeni publicznych, 

minimalizuj cego konflikty zwi zane z jej u ytkowaniem.31

Warto w tym miejscu podkre li , e mo liwe jest takie projektowanie prze-
strzeni, które minimalizuje zagro enie przest pczo ci .32 W Wielkiej Brytanii funk-
cjonuj  specjalni doradcy (Crime Prevention Design Advisors), wykorzystywani za-
równo przez w adze lokalne, jak i policj , którzy specjalizuj  si  w analizowaniu 
projektów zagospodarowywania przestrzeni pod k tem jej przysz ego bezpiecze -
stwa.33 Zagadnienie to jest bardzo istotne tak e w kontek cie tego, i  samodzielne 
korzystanie przez dzieci z przestrzeni otwartych, takich jak parki i place zabaw, jest 
coraz rzadsze. W konsekwencji obserwuje si  zjawisko zamykania dzieci w domach 
wtedy, gdy rodzice nie mog  osobi cie (najcz ciej ze wzgl du na prac ) lub po-
przez op acan  pomoc (najcz ciej ze wzgl dów ekonomicznych) nadzorowa  za-
baw dzieci w przestrzeni publicznej.34

Istotne jest tak e udzielenie odpowiedzi na pytanie dotycz ce zakresu, w któ-
rym nale y dopu ci  zast powanie tradycyjnie pojmowanej przestrzeni publicznej 
lub publicznego forum przestrzeni  prywatn , któr  tworz  najcz ciej pot ni in-
westorzy. Ich si a ekonomiczna powoduje, e wi kszo  ich ycze  dotycz cych 

31 Ibidem, s. 18–22.

32 B. Czarnecki, W. Siemi ski, Kszta towanie…, s. 108 i nast., gdzie omówiono przestrzenno–organizacyjne uwa-

runkowania bezpiecze stwa w zakresie przest pczo ci.

33 R. Hampshire, Designing–out crime, „RICS Commercial Property Journal” 2011, nr 5–6, s. 20–21.

34 Zob. szerzej C. Katz, Power, Space and Terror: Social Reproduction and the Public Environment, (w:) The Po-

litics of Public Space, pod red. S. Low, N. Smith, New York – London 2006, s. 105 i nast., w szczególno ci s. 114–

115.
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zagospodarowywanego terenu jest spe niana, w cznie z dokonywaniem zmian 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wydawaniem decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,35 których zgodno  z zasa-
d  dobrego s siedztwa36 oraz zrównowa onego rozwoju jest dyskusyjna. Najcz st-
szym zjawiskiem jest zast powanie terenów rekreacyjno–sportowych oraz parków, 
atrakcyjnie zlokalizowanych w obr bie miasta, centrami handlowymi, pozbawia-
j c mieszka ców dost pu do terenów zielonych, rekreacyjnych (publicznie dost p-
ne boiska do gry w pi k  no n  lub koszykówk , parki skatowe, place zabaw, p y-
walnie kryte lub k pieliska otwarte), uzupe niaj cych funkcje mieszkaniowe.37 Tego 
typu procesy maj  du y wp yw na warto  nieruchomo ci. By  mo e warto  nieru-
chomo ci na skutek jej zabudowania centrum handlowym wzrasta, lecz warto  nie-
ruchomo ci mieszkalnych znajduj cych si  w jej pobli u zazwyczaj spada ze wzgl -
du na uci liwo  takiego s siedztwa, a tak e pozbawienie mieszka ców dost pu do 
terenów o funkcjach uzupe niaj cych funkcje nieruchomo ci mieszkalnych.

Trzeba równie  pami ta  o tym, i  kszta towanie przestrzeni nast puje nie tylko 
przy wykorzystaniu typowych instytucji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.38 Unikaln  mo liwo  kszta towania przestrzeni daje Skarbowi Pa -
stwa i jednostkom samorz du terytorialnego u ytkowanie wieczyste, a to ze wzgl -
du na celowy charakter prawa i uprawnienie wynikaj ce z art. 240 kc.39 Warto przy 
tym wspomnie , e u ytkowanie wieczyste jest wprawdzie prawem o szerokiej tre-
ci normatywnej, lecz jest to prawo na rzeczy cudzej, a na dodatek prawo o charak-

terze odp atnym. Jednak brak regularnej aktualizacji op aty rocznej za u ytkowanie 
wieczyste spowodowa , e warto  rynkowa tego prawa w istocie by a taka sama lub 
bliska warto ci prawa w asno ci nieruchomo ci. 

Wynika o to z faktu, i  obci enie op at  roczn  by o nieznaczne, a szeroka 
tre  normatywna u ytkowania wieczystego oraz jego d ugi okres trwania powo-
dowa y, e op ata ta nie wp ywa a w wi kszym zakresie na op acalno  inwestycji. 
Tym samym na rynku dosz o do swoistego paradoksu, gdy  prawo silniejsze (w a-
sno ) i prawo s absze (tj. u ytkowanie wieczyste b d ce prawem: na rzeczy cudzej, 
terminowym, odp atnym) mia y w istocie identyczn  warto  rynkow . Niejedno-
krotnie zdarza o si  nawet, e za u ytkowanie wieczyste inwestorzy p acili wi cej 

35 Zob. ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), Dz.U. Nr 80, 

poz. 717 z pó n. zm., art. 14 i nast. oraz art. 59 i nast.

36 Zob. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga  do-

tycz cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, Dz.U. Nr 164, poz. 1588 z pó n. zm., § 3.

37 W. P ski, W adza lokalna a przestrze  publiczna w zrównowa onym rozwoju miasta, (w:) Rozwój regionalny 

i przestrze  publiczna, pod red. T. Markowskiego, Warszawa 2001, s. 65–67.

38 Zob. szerzej M. Habdas, Publiczna…, s. 365 i nast. 

39 M. Habdas, U ytkowanie wieczyste i jego znaczenie na polskim rynku nieruchomo ci, „Prawo Spó ek” 1999, nr 

4, s. 55; E. Kucharska–Stasiak, G os w dyskusji, (w:) Reforma prawa u ytkowania wieczystego – prawo zabudo-

wy, Warszawa – Kraków 2009, s. 52.
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ani eli za prawo w asno ci (czyli w przetargu cena przekracza a ponad czterokrot-

nie warto  rynkow  w asno ci nieruchomo ci – op ata roczna zazwyczaj wynosi 

25% tej ceny), gdy  nienaturalnie zawy ony koszt op aty pierwszej inwestorzy prze-

rzucali na przysz ych nabywców np. wyodr bnianych nieruchomo ci lokalowych.40 

Dobrze wi c, e ustawodawca zdecydowa  si  wprowadzi  aktualizacj  op at rocz-

nych z tytu u u ytkowania wieczystego jako obowi zkowy element planu wyko-

rzystania zasobów nieruchomo ci okre lonych w u.g.n. Sta o si  to jednak dopiero 

w 2007 r., a wi c kilkana cie lat po powstaniu wolnego rynku nieruchomo ci. Ak-

tywna i sensowna polityka dotycz ca aktualizacji op at rocznych mo e w du ym 

stopniu ukszta towa  to, w jakich sektorach rynku nieruchomo ci i dla jakiego ro-

dzaju inwestycji prawo to b dzie przydatne. 

Warto nadmieni , e w przesz o ci dokonywanie aktualizacji op at z tytu u 

u ytkowania wieczystego by o nieregularne, a cz sto przez wiele lat w ogóle nie 

by o przeprowadzane. Tymczasem sytuacja na rynku nieruchomo ci podlega a od 

1990 r. dynamicznym zmianom, które powodowa y istotne zmiany w warto ci nie-

ruchomo ci.41 Brak aktualizacji op at z tytu u u ytkowania wieczystego najcz ciej 

powodowa  zani enie wp ywów do bud etów Skarbu Pa stwa i jednostek samorz -

du terytorialnego, co negatywnie wp ywa o na mo liwo  realizacji przez te pod-

mioty na o onych na nie zada .42 Nie sposób tak e pomin  niekorzystnego wp ywu 

takiej sytuacji na u ytkowników wieczystych, którzy przyzwyczaili si  do „nieryn-

kowych” op at rocznych z tytu u u ytkowania wieczystego i czuli si  wr cz oszu-

kani (do czego przyczyniaj  si  równie  relacje w mediach),43 gdy po wielu latach 

(cz sto nawet kilkunastu) w a ciciele nieruchomo ci zacz li wykonywa  swoje 

uprawnienia.44

Tego typu zjawiska powoduj , i  gospodarowanie nieruchomo ciami jest 

nieefektywne, gdy  nie generuj  one dochodów niezb dnych do utrzymania ich 

40 S. Kalus, Prawo u ytkowania wieczystego w Polsce – jego ewolucja i stan obecny, (w:) Reforma prawa u ytko-

wania wieczystego – prawo zabudowy, Warszawa – Kraków 2009, s. 29; J. Lipi ski, G os w dyskusji, (w:) Refor-

ma prawa u ytkowania wieczystego – prawo zabudowy, Warszawa – Kraków 2009, s. 53–54.

41 Zob. wyrok S du Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2004 (VI ACa 667/03), „Wokanda” 2005, nr 5, s. 40, 

w którym wskazano, i  w sprawie o ustalenie wysoko ci aktualizowanej op aty rocznej z tytu u u ytkowania wie-

czystego wyboru w a ciwego podej cia, metody oraz techniki szacowania nieruchomo ci dokonuje rzeczoznaw-

ca, a nie wola którejkolwiek ze stron u ytkowania wieczystego. Wybór ten nie mo e by  dowolny, lecz racjonalny, 

uzasadniony zasadami szacowania warto ci nieruchomo ci okre lonymi przepisami ustawy o gospodarce nieru-

chomo ciami i aktem wykonawczym do tej ustawy.

42 S. Kalus, Prawo…, s. 30.

43 Zob. np. M. Wielgo, Podwy ka za wieczyste u ytkowanie bez ogranicze , „Gazeta Wyborcza” z 23 listopada 

2010; ten e, Gminny haracz zach ca do grodzenia osiedli, „Gazeta Wyborcza” z 16 stycznia 2011 oraz: W pu-

apce op at za u ytkowanie wieczyste gruntu, Gazeta Wyborcza z 4 stycznia 2011.

44 Zob. wyrok WSA w Bia ymstoku z 13 listopada 2007 (II SA/Bk 591/07 ), Lex nr 340369, w którym s d wyja ni , 

i  op aty z tytu u u ytkowania wieczystego maj  charakter cywilnoprawny, natomiast wypowiedzenie dotychcza-

sowej stawki op aty rocznej z tytu u u ytkowania wieczystego nast puje w ramach realizacji uprawnie  cywilno-

prawnych w a ciciela nieruchomo ci obci onej u ytkowaniem wieczystym, a nie w nast pstwie sprawowania 

jurysdykcji administracyjnej.
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chocia by we w a ciwym stanie technicznym, a to z kolei powoduje trudno ci w za-
rz dzaniu przestrzeni . Nale y przy tym ponownie podkre li , e nieruchomo ci 
nale  do dóbr wysoce kapita och onnych i niski poziom generowanych przez nie 
dochodów redukuje skal  nak adów inwestycyjnych w a ciciela. Prowadzi to do 
systematycznego powi kszania si  tzw. „luki remontowej”, która skutkuje w przy-
sz o ci albo dewastacj  mienia, albo konieczno ci  ponoszenia dramatycznie zwi k-
szonych nak adów na jego ratowanie. Zaniechanie dochodzenia przez w a cicieli 
roszcze  z tytu u nale nych op at, czynszów itp. oraz prowadzenia ich systematycz-
nej aktualizacji powoduje tak e, i  gospodarstwa domowe anga uj  dost pne rod-
ki finansowe na zakup towarów mniej lub bardziej luksusowych (samochody, sprz t 
komputerowy, RTV, AGD) kosztem ponoszenia wydatków zwi zanych z dba o ci  
o wykorzystywan  nieruchomo . 45

5. Podsumowanie 

Odpowiedzialne zarz dzanie przestrzeni  poprzez gospodark  przestrzenn  
i gospodark  nieruchomo ciami daje wymierne korzy ci. Mo na do nich zaliczy  
wzrost warto ci kapita owej lub czynszowej nieruchomo ci, polepszenie jako ci y-
cia spo ecze stwa, obni enie kosztów utrzymania przestrzeni poprzez motywacj  
jej u ytkowników do jej w a ciwego wykorzystania, a nawet obni enie poziomu 
przest pczo ci. Nale y pami ta , e gospodarka przestrzenna jest silnie zwi zana 
z rynkiem nieruchomo ci, a relacje pomi dzy rynkiem a gospodark  przestrzenn  
maj  charakter sprz enia zwrotnego, a zatem oddzia ywanie nast puje w obu kie-
runkach.

Warto  rynkowa nieruchomo ci w du ej mierze zale y od mo liwo ci jej wy-
korzystania do okre lonych celów, które ustala si , uwzgl dniaj c przepisy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym akty prawa miejscowego. Z kolei 
znaczna warto  nieruchomo ci i atrakcyjne wykorzystanie nieruchomo ci pozy-
tywnie wp ywa na przestrze , która j  otacza, mobilizuj c do jej dalszego rozwoju 
i optymalnego wykorzystania.

Zarz dzanie przestrzeni  jest jednak procesem ci g ym i skomplikowanym, 
gdy  zgodnie z powy szymi uwagami wymaga uwzgl dnienia czynników spo ecz-
nych, ekonomicznych, prawnych i finansowych. Z tego powodu gospodarka prze-
strzenna nie mo e mie  charakteru dora nego, lecz musi opiera  si  na jasno wyzna-
czonych celach, w tym rednio i d ugookresowych. Gospodarka przestrzenna winna 
by  prowadzona nie tylko w oparciu o typowe instrumenty planistyczne o charak-
terze administracyjnoprawnym, ale tak e z pe nym wykorzystaniem mo liwo ci, 

45 W.J. Brzeski, Perspektywy..., s. 27.
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jakie daj  instrumenty prawa cywilnego. Dopiero kompleksowe stosowanie przez 
jednostki administracji publicznej, w szczególno ci samorz dowej, instrumentów 
cywilistycznych i administracyjnoprawnych, z uwzgl dnieniem ich kontekstu ryn-
kowego, pozwoli na efektywne zagospodarowanie przestrzeni.
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THE ACT ON SPATIAL PLANNING AND MANAGEMENT AND ITS INFLENCE 

ON THE MARKET VALUE OF IMMOVABLES

Key words: spatial planning, market value of immovables, real estate market.

The paper considers three basic notions, namely: immovables and their 
legal economic features, the real estate market and its characteristics, and finally 
spatial planning as a means of influencing the market value of immovables. Its 
aim is to consider how spatial planning instruments influence the market value of 
immovables and how economic features of immovables and of the real estate market 
are to be considered when dealing with spatial planning issues.

It is shown, that proper spatial management brings about many benefits, 
including the increase in market or rental value of real estate, the improvement of 
citizens’ quality of life, the decrease in costs of maintaining real estate by motivating 
their users to keep them in good condition. It is emphasized, that spatial planning 
and management must be viewed not only from a legal perspective but also in the 
context of economic factors which are relevant to the real estate market. 

The market value of an immovable to a large extent depends on the possibility of 
developing it and this in turn is regulated by local development plans. Simultaneously, 
well developed spaces cause increases in market values and positively influence 
the neighboring areas, stimulating growth and highest and best use of available 
space. Spatial planning is not, however, a short term activity, as its effects must 
be planned and assessed also, or perhaps predominantly, in long term analyses. It 
is also important to note, that management of spaces may be carried out not only 
with the use of administrative instruments, but also through the active application of 
possibilities which arise from private law.


