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z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek procentowych opiaty adiacenckiej

Na podstawle art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq.dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777) Rada
Gminy Krzyzanow uchwala, co nastejDuje:

§ 1. Ustala si? stawk? procentow% opiaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w wyniku podzialu nieruchomosci dokonanego na wniosek wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego, ktory wniosl opiaty roczne za caly okres uzytkowania tego prawa,
w wysokosci 10% roznicy wartosci nieruchomosci.

§ 2. Ustala si$ stawk? procentowa^ opiaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci spowodowanego budowa^ urzajdzen infrastruktury technicznej w wysokosci
15% roznicy mie^dzy wartoscia^, jakq. nieruchomosc miala przed wybudowaniem urzadzen
infrastruktury technicznej, a wartoscia^ jaka^ nieruchomosc ma po ich wybudowaniu.

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza si? Wojtowi Gminy Krzyzanow.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym WojewodztwaLodzkiego.
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UZASADNIENIE

Opiata adiacencka, zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, jest to Opiata
ustalona w zwiazku ze wzrostem wartosci nieruchomosci spowodowanym budowa_ urz^dzeri
infrastruktury technicznej z udzialem srodkow Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du terytorialnego,
srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej lub zrodel zagranicznych niepodlegaja^cych
zwrotowi, albo oplat? ustalonq. w zwiazku ze scaleniem i podzialem nieruchomosci, a takze
podzialem nieruchomosci. Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.
j. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777), stanowi podstaw? prawn^. obowia^zku wnoszenia na rzecz gminy
opiat adiacenckich. Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy ,jezeli w wyniku podziahi nieruchomosci
dokonanego na wniosek wlasciciela lub uzytkownika wieczystego, ktory wniosl oplaty roczne za
caly okres uzytkowania tego prawa, wzrosnie jej wartosc, wojt, burmistrz albo prezydent miasta
moze ustalic, w drodze decyzji, oplat? adiacenckq. z tego tytulu. Wysokosc stawki procentowej
opiaty adiacenckiej ustala rada gminy. w drodze uchwaly, w wysokosci nie wiekszej niz 30% roznicy
wartosci nieruchomosci przed podzialem i po podziale". Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy ,,wysokosc
oplaty adiacenckiej wynosi nie wi?cej niz 50% roznicy mi?dzy wartoscia^, jak% nieruchomosc miala
przed wybudowaniem urza^dzeri infrastruktury technicznej, a wartoscia^ jaka^ nieruchomosc ma po ich
wybudowaniu. Wysokosc stawki procentowej oplaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze
uchwaly. Ustalenie oplaty adiacenckiej moze nastajtic w terminie 3 lat od dnia, w ktorym decyzja
zatwierdzajaca podziai nieruchomosci stala si? ostateczna albo orzeczenie o podziale stalo si^
prawomocne. Wartosc nieruchomosci przed podziatem i po podziale okresla si? wedlug cen na dzien
wydania decyzji o ustaleniu opfaty adiacenckiej. Stan nieruchomosci przed podziatem przyjmuje si?
na dzien wydania decyzji zatwierdzajacej podziai nieruchomosci, a stan nieruchomosci po podziale
przyjmuje si? na dzien, w ktorym decyzja zatwierdzaja^ca podziai nieruchomosci state si? ostateczna
albo orzeczenie o podziale stalo si? prawomocne, przy czym nie uwzgl?dnia si? cz?sci skladowych
nieruchomosci. Wartosc przedm iotowych nieruchomosci ustala rzeczoznawca majatkowy
sporzajdzaja^c operat szacunkowy, w ktorym okresla wartosc nieruchomosci. Wartosc nieruchomosci
wedlug stanu przed wybudowaniem urzajdzen infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu
okresla si? wediug cen nz dzien wydania decyzji o naliczaniu oplaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 97
ust. 3 ustawy , z zakresu oplaty adiacenckiej wyeliminowane s% decyzje podzialowe wydane z
urz?du, jezeli jest on niezb?dny do realizacji celow publicznych oraz nieruchomosc stanowi wlasnosc
gminy i nie zostala oddana w uzytkowanie wieczyste. Oplaty adiacenckiej nie nalicza si? rowniez od
decyzji podzialowych wydanych w trybie art. 95 ustawy, tzn. podzialu niezaleznego od ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiazek wnoszenia oplat adiacenckich
powstaje po uplywie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja o ustaleniu oplaty stala si? ostateczna. W
przypadku rozlozenia oplaty na raty obowiq.zek ten dotyczy wplacenia pierwszej raty. Do skutkow
zwloki lub opoznienia w zaplacie oplaty adiacenckiej stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego. Zgodnie z art. 146 ust. 3 ,,Wysokosc oplaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega
waloryzacji poczajwszy od pierwszego dnia miesiaca nast?pujq.cego po miesia_cu , w ktorym wydana
zostala decyzja, do pierwszego dnia miesiajza, w ktorym powstai obowiajzek zaplaty." Burmistrz
moze, w drodze decyzji, ustalic oplat? adiacencka^ kazdorazowo po stworzeniu warunkow do
podlq.czenia nieruchomosci do poszczegolnych urzajdzen infrastruktury technicznej albo po
stworzeniu warunkow do korzystania z wybudowanej drogi. Na poczet oplat adiacenckich zalicza
si? wartosc swiadczeii wniesionych przez wlasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci,
w gotowce lub w naturze, na rzecz budowy urzajdzen infrastruktury technicznej. Opiata ta stanowic
b?dzie cz?sciowa^ rekompensat? za roszczenia odszkodowawcze wlascicieli, z tytulu przej?cia z
mocy prawa na wlasnosc gminy wydzielonych dzialek przeznaczonych w planie miejscowym pod
gminne drogi publiczne lub pod ich poszerzenie. Ustawodawca przewidzial mozliwosc rozlozenia
oplaty adiacenckiej na raty. Okres, na ktory mozna maksymalnie dokonac rozlozenia wynosi 10 lat,
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przy czym raty z tego tytuhi placone s% corocznie. Raty podlegaja^ oprocentowanlu przy
zastosowaniu stopy procentowej rownej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski. Naleznosc gminy, jaka^ jest oplata adiacencka, podlega zabezpieczeniu. Zabezpieczeniem
moze bye ustanowienie hipoteki na nieruchomosci, z wpisem do ksi^gi wieczystej, ktorego
podstawq. jest decyzja o ustaleniu oplaty adiacenckiej.

Przewodnicza_cy Rady Gminy
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