
DRUK NR 8/XV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 listopada 2019 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 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1815) oraz 
art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r., poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, 
poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924) –  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości, położonych na terenie 
miasta i gminy Gryfino z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 
infrastruktury technicznej, w wysokości 40% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich 
wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr L/410/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Opłaty adiacenckie ustalane są na podstawie przepisów Rozdziału 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) - udział w kosztach
budowy urządzeń infrastruktury technicznej – art. od 143 do 148. Przepisy niniejszego rozdziału
stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia
infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w
planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do
nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz
wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych.

W kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej uczestniczą właściciele
nieruchomości a także użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie
mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą
właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

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.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 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.

Obecnie obowiązuje uchwała nr L/410/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r., w sprawie wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 1 %.

Zbyt niska stawka procentowa opłaty adiacenckiej powoduje, że pobieranie
przedmiotowej opłaty jest nieopłacalne ze względu na koszty wynikające
z procedury jej przeprowadzenia.

Sporządziła:
Żaneta Snoch
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