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Wczoraj

Famuły Poznańskiego

Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem?! 

Jestem Wesoły Romek! Mam na przedmieściu domek, a 

w domku wodę, światło, gaz! Powtarzam zatem jeszcze 

raz: jestem Wesoły Romek! 

Jutro



Projekt pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej 
urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowany 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań 
Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 

globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Wstęp do zrozumienia kosztów suburbanizacji i dezurbanizacji

 Czy to coś złego, że ludzie, wraz ze wzrostem dochodów chcą spełnić sen o 
własnym domku z ogrodem/trawnikiem?

Raczej nie

 Jaki jest bilans kosztów i korzyści tego procesu? (Publiczny i prywatny)
Raczej negatywny (?)

 Czy ten proces jest nieunikniony? 
 Czy obecne rozwiązania mu sprzyjają?

Raczej tak

 Czy można ten proces ucywilizować?
Raczej tak (?) – warto przy tym uwzględnić bodźce ekonomiczne
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 Koszty:
 Prywatne
 Społeczne – externalities

 Mierzalne - explicit
 Niemierzalne - implicit

 Potrzeba ich policzenia i
 internalizacji
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Próba enumeracji społecznych korzyści i kosztów

+ -

Centrum • Mniejsze 

zagęszczenie 

mieszkańców 

o Puste szkoły?

o Niższy PIT?

o Zostają głównie biedni i starzy 

o Wzrost patologii

o Większy ruch, większe zanieczyszczenie środowiska

Peryferie  Wyższe, 

stabilniejsze 

dochody 

podatkowe

o Komunikacja publiczna często nieefektywna, bo za mały ruch

o Infrastruktura (drogi, wod-kan, gaz, energia, światłowód, śmieci). Kto za 

to płaci? (mieszkańcy centrum często). 

o Przeludnione szkoły, lub też większa sieć  mniejszych, lub kosztowny 

dowóz. (A może niekoniecznie, bo dzieci i tak wozi się do szkoły w mieście.)

o Wyższe koszty: Straż pożarna, policja, pogotowie, poczta etc. 

o Większy ruch, większe zanieczyszczenie środowiska

o Utrata otwartych przestrzeni / lasów

o Wyższe koszty ogrzewania

o Wzrost temepratury/mniejsza wsiąkalność wody deszczowej
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 Jak obecny system wspiera (?) proces?
- Niskie (relatywnie) koszty posiadania i użytkowania auta
- Koszty auta w KUP dla samozatrudnionych + auta służbowe
- PoN – niekoniecznie, przy ad valorem bodziec byłby silniejszy
- PIT – niekoniecznie – ulga w KUP marginalna
- Koszty rozbudowy infrastruktury – oderwanie kosztów od korzyści, bo 

rozkładają się na wszystkich (w ramach opłat i podatków lokalnych) 
{regresywność!!!}

- Koszty usług komunalnych (śmieci, odśnieżanie) nieadekwatne do opłat 
(powinny być wyższe na peryferiach)

- Opłata adiacencka ?
 Jak rzeczywistość wspiera (?) proces?
- Niższe ceny działek
- Niższe ceny domów?
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Osadnik z punktu widzenia gminy peryferyjnej to sama korzyść:
- PoN vide nic od rolników
- PiT vide rolny od rolników

- (dodatkowy argument na rzecz opodatkowania rolników)

Walka gmin o osadnika – dylemat więźnia (dwupłaszczyznowy?)
- zwolnienia z PoN w zamian za PiT
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stawka na m2 Relacja do podatku rolnego

Podatek rolny 0,018965 1

Podatek rolny, grunty pozostałe 0,03793 2

Grunty pod działalność 0,88 46,4

Grunty pozostałe 0,45 23,7

Budynki – działalność 22,82 1203,3

Budynki - obrót materiałem siewnym 10,65 561,6

Budynki - świadczenia zdrowotne 4,63 244,1

Budynki pozostałe 7,66 403,9

Budynki mieszkalne 0,73 38,5
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Analiza korzyści i kosztów
Założenia:
1. Liczba mieszkańców constans
2. Część z nich (jaka?) przenosi się na peryferie
3. Porównujemy koszty tego przeniesienia 

a) Które?
b) Jak?
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Proces w ramach jednej jednostki
Proces między jednostkami – rozliczenia pomiędzy – czy 

potrzebna/możliwa zmiana w finansach jst?


