
Projekt

z dnia  15 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153) oraz art. 98a ust. 1 i art. 
146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz 1043, Nr 197 
poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r., Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 
673, Nr 129 poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 
1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012, poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) 
Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego jej podziałem, w wysokości 30% różnicy wartości 
nieruchomości. 

§ 2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 
50% różnicy wartości nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/92/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 

2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn), jeżeli 
w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika 
wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, 
wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze 
decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % 
różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić 
w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała 
się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości 
przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji 
o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na 
dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po 
podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział 
nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, 
przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ugn, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: 
gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został 
dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność 
gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja 
zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. 
Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na 
wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek 
gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja 
zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. 
Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie 
istniejących dróg publicznych. Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje 
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do 
takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 
odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy 
wywłaszczaniu nieruchomości. Ponadto, opłata adiacencka może być, na wniosek 
właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. 
Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy 
z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja 
o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej (art. 147 
ust. 1). 

Zgodnie z art. 164 ugn, ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 
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1a. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy 
majątkowego, określającej wartości nieruchomości. 

2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między 
wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Na podstawie uchwalonych planów miejscowych na terenie miasta i gminy 
Trzcianka, właściciele nieruchomości dokonują podziałów geodezyjnych. Na mocy 
decyzji podziałowej automatycznie na rzecz gminy Trzcianka przechodzą tereny 
przeznaczone pod drogi, za które przysługuje uprzednim właścicielom odszkodowanie. 
Zgodnie z § 36 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz. 
U z 2004 r. Nr 207 poz. 2109) w sprawie sporządzania operatów szacunkowych, 
w przypadku gdy na realizację inwestycji drogowej została wywłaszczona lub przejęta 
z mocy prawa nieruchomość, która na dzień wydania decyzji była przeznaczona pod 
inwestycję drogową, wartość rynkową określa się, przyjmując przeznaczenie 
nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych, chyba że określenie wartości 
jest możliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości drogowych. 

W związku z brakiem transakcji nieruchomościami drogowymi na terenie gminy, 
rzeczoznawca majątkowy wycenia przejęte grunty z terenów przyległych, które zwykle 
zgodnie z planami miejscowymi są terenami przeznaczonymi pod zabudowę 
mieszkaniową. W efekcie, rzeczoznawca wycenia 1 m² gruntu będącego faktycznie 
gruntem rolnym o znikomej wartości na poziomie 1 m² działki budowlanej. 

Ponadto, przy ustalaniu opłaty adiacenckiej różnica wartości nieruchomości przed 
i po podziale waha się pomiędzy 10% a 30%, w zależności od specyfiki danej 
nieruchomości. Obecnie ustalona opłata adiacencka na poziomie 10% różnicy wartości 
nieruchomości przed i po podziale, jest dysproporcjonalnie niska w stosunku do 
wysokości odszkodowania jakie należy wypłacić byłym właścicielom za grunt przejęty 
pod drogi. 

Przykłady na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez 
rzeczoznawcę majątkowego w bieżąco toczących się postępowaniach. 

Wysokość ustalonej 
opłaty adiacenckiej 
(zł)

Powierzchnia 
przejętego pod drogi 
gruntu 

Wartość nieruchomości ustalona dla 
potrzeb wypłacenia odszkodowania za 
przejęty grunt (zł)

18.094,00 4500 m² 125.000,00
9.761,00 3987 m² 113.000,00
2.990,00 1856 m² 46.000,00
23.100,00 2600 m² 65.000,00
Razem: 53.945,00 Razem: 394.000,00
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Z zestawienia kilku przykładów toczących się postępowań wynika, iż przewidziana 
łączna wartość wpływu do budżetu z tytułu opłat adiacenckich wynosi 53.945,00 zł 
natomiast przewidziana do wypłaty łączna wartość odszkodowań wynosi 394.000,00 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż utrzymanie opłaty adiacenckiej na 
dotychczasowym poziomie 10% jest działaniem nie tylko na szkodę gminy ale także 
osób czekających na wypłatę odszkodowania za przejęte przez gminę grunty w związku 
z brakiem środków budżetowych na szybkie uregulowanie należności.

Id: BD66C38B-383E-4536-A6CB-B37F7A9DAA63. Projekt Strona 3




