RENTA   PLANISTYCZNA

Renta planistyczna jest to opłata pobierana przez gminę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłatę taką wprowadzono zapisem art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2007r. ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmianami) którego brzmienie jest następujące :
„Jeżeli w zawiązku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości  wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.”
Pobieranie RENTY PLANISTYCZNEJ jest ograniczone w czasie. Obowiązek naliczania 
i pobierania tej opłaty powstaje wówczas, gdy zbycie nieruchomości następuje w ciągu 5 lat od dnia, kiedy plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące czyli stały się przepisem prawa miejscowego.
Jak należy rozumieć pojęcie „ZBYCIA” użyte w tym przepisie?
ZBYCIE należy rozumieć jako każde przeniesienie prawa własności lub użytkowania wieczystego w drodze czynności prawnej. Niestety, pojęcie zbycia jest tu pojęciem bardzo szerokim i należy przez to rozumieć :
sprzedaż nieruchomości, darowiznę nieruchomości zarówno na rzecz osoby obcej jak również na rzecz członków najbliższej rodziny, zniesienie współwłasności nieruchomości np. pomiędzy rodzeństwem czy współmałżonkami. 
Obecnie na terenie Gminy Dzierżoniów obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla pięciu obrębów geodezyjnych:
1)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Włóki przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVI/335/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 05.04.2006r. stał się obowiązujący od 10.07.2006r.
2)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tuszyn przyjęty Uchwałą 
Nr XXXIX/366/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1.09.2006r.stał się obowiązujący od 19.11.2006r.
3)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełczyn przyjęty Uchwałą Nr XL/378/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13.10.2006r.stał się obowiązujący od 24.01.2007r.
4)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Książnica przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/367/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1.09.2006r.stał się obowiązujący od 19.11.2006r.
5)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jędrzejowice przyjęty Uchwałą nr XXXIX/368/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1.09.2006r stał się obowiązujący od 19.11.2006r.
W każdym z powyższych miejscowych planów posiada zapis o naliczeniu obowiązującej opłaty w wysokości 0 lub 30%.

Zerową stawką objęte są obszary opisane następującymi symbolami: 
US – zabudowa usług sportu i rekreacji
R – tereny użytków rolnych bez zabudowy
ZL – tereny lasów i dolesień
W – tereny głównych cieków wodnych 
ZC – zieleń cmentarna

KDZ, KDD, KDW, KDg, - tereny dróg publicznych ( zbiorczych, dojazdowych, gospodarczych)

Stawkę trzydziestoprocentową Rada Gminy wprowadziła dla obszarów oznaczonych symbolami: 
RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej średniej intensywności
RM/MN/TR – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem funkcji turystyczno-rekreacyjnej
RMe/MNn – tereny zabudowy zagrodowej ekstensywnej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach rolnych
MNr – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 
RMe – tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze ekstensywnym
AG/MN – tereny działalności usługowej związanej z rolnictwem oraz inną gospodarczą 
i drobnej wytwórczości z uzupełnieniem funkcji mieszkaniowej
PG – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych
AG – tereny aktywności gospodarczej
E – tereny infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki
U – zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą
RU –zabudowa usługowa związana z rolnictwem, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Każdy właściciel nieruchomości, mając zamiar jej zbycia winien zapoznać się jakie jest aktualne przeznaczenie działki oraz jakie czekają go ewentualne konsekwencje takiej transakcji. Z treścią zapisów wyżej wymienionych uchwał zapoznać się Państwo możecie na stronach BIP Urzędu Gminy , w części Rada Gminy > uchwały Rady > uchwały IV kadencji  Rady Gminy Dzierżoniów > uchwały podjęte w roku 2006. Z opisami przeznaczenia tj. symbolami przypisanymi poszczególnym działkom w danym obrębie geodezyjnym (wsi) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14, pokój nr 4.
Postępowanie w sprawie ustalenia i naliczenia renty planistycznej jest obowiązkowe 
i prowadzone jest z urzędu. Procedurę rozpoczyna się po otrzymaniu aktu notarialnego dot. zbycia nieruchomości położonej na obszarze Gminy Dzierżoniów objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku koszty opracowania operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości) ponoszone są przez Urząd Gminy w Dzierżoniowie.
Natomiast osoba, która ma dopiero zamiar zbycia nieruchomości objętej miejscowym planem może wystąpić do tut. Urzędu z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania 
w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej i nic nie stoi na przeszkodzie aby kwotę tę doliczyć do ceny transakcji. W takim przypadku koszt operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca. 

Wszelkich informacji dotyczących planowania przestrzennego oraz zasad naliczania renty planistycznej można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 14, pokój nr 4 na parterze. 
Tel. 074/9318180, 074/8321653.



