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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Dobrcz1  

ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz 

 

Andrzej Berdych, Wójt Gminy Dobrcz2 - od 4 listopada 2018 r., wcześniej tę funkcję 
pełnił Krzysztof Szala. 

 

1. Warunki organizacyjno-prawne ustalania i egzekwowania opłat adiacenckich. 

2. Prawidłowość i skuteczność prowadzenia postępowań w sprawach  
o ustalanie i egzekwowanie opłat adiacenckich. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu 
kontroli3. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

 

Artur Gackowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/118/2021 z 7 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Przyjęta w Urzędzie struktura organizacyjna umożliwiała realizację zadań 
związanych z naliczaniem i egzekwowaniem opłat adiacenckich. Utworzono 
stanowisko do naliczania tych opłat, a zadanie egzekucji należności z tego tytułu 
przypisano do zakresu obowiązków pracownikowi Referatu Finansowo 
Podatkowego. Wójt przygotował projekty uchwał dot. opłat adiacenckich z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości związanej z: jej podziałem oraz wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej6, które następnie zostały przyjęte stosownymi 
uchwałami Rady Gminy Dobrcz i opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

Dokonując  podziału nieruchomości, w przypadkach które na to pozwalały, naliczano 
opłaty adiacenckie w odpowiedniej wysokości. Wzrost wartości nieruchomości 
mający wpływ na wysokość tych opłat każdorazowo ustalano na podstawie 
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego - operatu szacunkowego. 
Badanie 55 spraw wykazało, że wysokość wyliczonej opłaty była zgodna ze stawką 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Wójt”.  
3 Tj. do dnia zakończenia kontroli w jednostce - 17 listopada 2021 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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określoną w uchwałach Rady Gminy zarówno w zakresie podziałów nieruchomości 
jak i wybudowania infrastruktury technicznej.  

Skutecznie prowadzono działania windykacyjne polegające na wystawianiu tytułów 
wykonawczych i upomnień. Zaległości sukcesywnie malały z 14,8 tys. zł w 2016 r. 
do 6,7 tys. zł w 2021 r. (na 30 czerwca).  

Jako nieprawidłowe NIK oceniła naruszenie terminów dotyczących postępowań 
administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o opłatach adiacenckich. 
Nieprawidłowość ta jednak nie miała istotnego wpływu na sam proces naliczania 
opłaty. Negatywny skutek dla budżetu gminy stanowił natomiast  brak naliczenia 
opłaty w stosunku do nieruchomości, dla których stworzono warunki techniczne 
umożliwiające podłączenie do wybudowanego w 2016 r. wodociągu w Borównie7 . 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Warunki organizacyjno-prawne ustalania opłat 
adiacenckich 

1.1. W strukturze organizacyjnej Urzędu wyodrębniono stanowisko ds. opłaty 
adiacenckiej, planistycznej, decyzji środowiskowych, nazewnictwa ulic i numerów 
porządkowych nieruchomości, w ramach  Referatu Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego9. Do zadań pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należało 
m.in. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłat adiacenckich10. Od 29 
kwietnia 2019 r.11 w Urzędzie wyodrębniono Referat Nieruchomości, Planowania 
Przestrzennego, Inwestycji i Środowiska, a w jego składzie Biuro Nieruchomości  
i Planowania Przestrzennego, w którym wyznaczono Stanowisko ds. opłaty 
adiacenckiej i planistycznej. Zadaniem pracownika było prowadzenie spraw  
z zakresu opłat adiacenckich i planistycznej12. Zadanie windykacji należności 
cywilnoprawnych przypisano do Biura Finansów i Księgowości Budżetowej. 

(akta kontroli str. 78-100)  

1.2. W kontrolowanym okresie sprawami z zakresu opłat adiacenckich zajmowała 
się jedna osoba, zatrudniona w Urzędzie do realizacji tych zadań od 2009 r. 
Windykacją należności, w tym z tytułu ww. opłaty, zajmował się pracownik 
zatrudniony w Urzędzie od 2005 r. 

 (akta kontroli str. 4-13, 41-42)  

1.3. W Urzędzie nie zostały wprowadzone procedury postępowania w zakresie 
ustalenia, poboru i windykacji opłat adiacenckich. 

(akta kontroli str. 14-15)  

                                                      
7 Na etapie kontroli nie zaistniały jednak okoliczności umożliwiające dokładne wyliczenie kwot, które Gmina utraciła w wyniku 
tego zaniechania. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 § 5 ust. 1, pkt 3 zarządzenia Nr 8/2015 r. Wójta Gminy Dobrcz - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrczu. 
10 Takie same zapisy znalazły się w kolejnym regulaminie organizacyjnym z 2018 r.  nadanym zarządzeniem Nr 1 /2018 Wójta 
Gminy Dobrcz. 
11 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrczu. 
12 Tożsame zapisy znalazły się w kolejnym regulaminie organizacyjnym z 2020 r. nadanym zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta 
Gminy Dobrcz-Kierownika Urzędu Gminy z dnia 26 maja 2020 r. 
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1.4. W latach 2016–2021 (I kwartał) nie przeprowadzano scaleń i podziałów 
nieruchomości. Wydano natomiast łącznie 321 decyzji zatwierdzających podział 
nieruchomości, a w 146 przypadkach - decyzje ustalające opłatę adiacencką z tego 
tytułu.  

W kontrolowanym okresie na terenie Gminy zrealizowano łącznie 13 zadań 
polegających na budowie wodociągu lub kanalizacji, które umożliwiły naliczenie 
opłaty adiacenckiej. Dwa zadania zakończono w 2016 r.; jedno w 2017 r.; trzy  
w 2018 r.; dwa w 2019 r.; trzy w 2020 r. oraz dwa w 2021 r. 

(akta kontroli str. 43, 57, 61-74, 204-243, 328-342)  

1.5. W Urzędzie przygotowano projekty uchwał w zakresie opłat adiacenckich. które 
zostały przedstawione Radzie Gminy i przyjęte przez nią na sesji 28 czerwca 2007 r. 
(w przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) i w dniu 28 lutego 
2012 r. - w przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej). 

(akta kontroli str. 33-38)  

1.6. Uchwałą Nr VII/62/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2007 r.13 
ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości powstałej na skutek jej podziału w wysokości 25% różnicy jej 
wartości. Z kolei uchwałą Nr X/99/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego  
2012 r.14 ustalono stawkę procentową opłaty w związku ze wzrostem wartości 
nieruchomości powstałym na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury 
technicznej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji  
i do wodociągu – 40%. 

(akta kontroli str. 39-40, 264-268)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Wójt nie opracował i nie przedłożył Radzie Gminy, projektu uchwały który 
umożliwiałby naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu budowy dróg oraz instalacji 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Stanowiło to 
naruszenie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym15, w zw. z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami16. 

Wójt wyjaśnił, że nie składał projektu uchwały w zakresie rozszerzenia katalogu 
urządzeń infrastruktury technicznej dających podstawę do naliczenia opłaty 
adiacenckiej. Sytuacja ta spowodowana była brakiem informacji ze strony pionu 
merytorycznego o takich możliwościach prawnych. Mogło to być spowodowane zbyt 
wysokimi kosztami takiego przedsięwzięcia w stosunku do uzyskanych korzyści 
finansowych. Być może sytuacja ta uległa na przestrzeni lat zmianie i celowym 
byłoby przedłożenie projektu uchwały zmieniającej.  

 (akta kontroli str. 264-268)  

NIK zauważa, że wójt (burmistrz, prezydent) jest podstawowym organem 
posiadającym inicjatywę uchwałodawczą. Jest też jedynym podmiotem, którego 
ustawa o samorządzie gminnym umocowuje do przygotowywania projektów uchwał. 
Tym samym, w przypadku nałożenia przez ustawodawcę zadań dla gmin 
                                                      
13 Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2007 r. poz. 1321. 
14 Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 594. 
15 Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. 
16 Dz. U. z 2021 r., poz.1899, ze zm.,  dalej: „ugn”. 
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wymagających stosownej uchwały rady gminy to organ wykonawczy gminy zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym w pierwszej kolejności powinien przygotować 
stosowny projekt uchwały  i przekazać go do organu stanowiącego (rady gminy) 
celem dalszego procedowania. 

2. Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawach 
o ustalanie i egzekwowanie opłat adiacenckich. 

2.1. Na początku każdego kontrolowanego roku na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu17 publikowano zaproszenie do złożenia oferty na usługę m.in. 
szacowania nieruchomości dla celów ustalenia opłat adiacenckich. W wyniku 
prowadzonego postępowania dokonywano wyboru rzeczoznawcy.  

 (akta kontroli str. 146-147)  

W latach 2016 – 2021 (I połowa) wydano łącznie 321 decyzji na podstawie których 
dokonano podziału nieruchomości18. W 182 sprawach przekazano decyzje 
podziałowe do naliczenia opłaty, a w 139 sprawach nie uczyniono tego z uwagi na: 
brak wzrostu wartości, działki powyżej 1ha – 1; podział na podstawie art. 93 ugn – 
40, podział na podstawie art. 95 ugn (w tym pkt 5, 7 i 8) – 88; podział z urzędu - 
własność Gminy Dobrcz lub podział na cel publiczny – 10. 

Ze 182 spraw przekazanych do naliczenia opłaty, w 22 przypadkach19 do dnia 
zakończenia kontroli nie zakończono postępowań administracyjnych, w tym  
12 wszczęto przed 30 czerwca 2021 r., a pozostałe 10 po tej dacie. We wszystkich 
160 pozostałych sprawach, wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu 
naliczenie opłaty. W 146 przypadkach wydano decyzję ustalającą opłatę, a w 14 
decyzje o umorzeniu postępowania z uwagi na brak wzrostu wartości 
nieruchomości20. 

W latach 2016 – 2021 (I połowa) na terenie Gminy zrealizowano łącznie 13 zadań 
polegających na budowie wodociągu lub kanalizacji, które podlegały naliczeniu 
opłaty adiacenckiej. Dwa zadania zakończono w 2016 r.; jedno w 2017 r.; trzy 
w 2018 r.; dwa w 2019 r.; trzy w 2020 r. oraz dwa w 2021 r. Z wyjątkiem zadania 
ukończonego w 2017 r.21, dla wszystkich pozostałych siedmiu zadań ukończonych 
w latach 2016–2019 wszczęto łącznie 108 postępowań administracyjnych w celu 
ustalenia opłaty adiacenckiej. W 86 przypadkach naliczono opłatę. W pozostałych 
22 jej nie naliczono: w 16 sprawach postępowanie umorzono ponieważ działki 
składały się z gruntów rolnych i nie posiadały warunków zabudowy, bądź nie 
posiadały przeznaczenia budowlanego (art. 92 ugn), w pięciu sprawach  
z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości. Do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych w jednostce jedna sprawa pozostawała w toku.  

Dla pozostałych pięciu zadań22, w jednym przypadku23 wszczęto postępowania 
administracyjne (sprawa pozostaje w toku), a dla pozostałych czterech jeszcze nie 
podjęto czynności. 

Łącznie w latach 2016 -2021 na 254 operaty szacunkowe wydatkowano 58 984 zł.  

 (akta kontroli str. 41-77, 204-243, 328-353)  

                                                      
17 Por. https://dobrcz.bip.net.pl.  
18 Odpowiednio: 44, 52, 67, 64, 53 i 41. 
19 Wszystkie z 2021 r.  
20 We wszystkich przypadkach uzyskano operat szacunkowy sporządzony przez powołanego rzeczoznawcę. 
21 Wodociąg w Borównie. 
22 Trzy zakończone 2020 r., a dwa w 2021 r. 
23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotomierzu ul. Nad Torem. 
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2.2. Szczegółowym badaniem objęto 55 decyzji ustalających opłaty adiacenckie24. 
We wszystkich przypadkach: 

- powoływano rzeczoznawcę majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości;  

- wyliczenia wysokości opłaty adiacenckiej dokonywano na podstawie 
opracowanego przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego, 

- wysokość wyliczonej opłaty była zgodna ze stawką określoną w uchwałach Rady 
Gminy zarówno w zakresie podziałów nieruchomości jak i wybudowania 
infrastruktury technicznej; 

- we wszystkich przypadkach wszczęto postępowania administracyjne, zakończone 
wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej; 

- w każdej z badanych spraw umożliwiano stronie zapoznanie się z dokumentacją; 

- nie zaistniała potrzeba przeprowadzenia w toku postępowania rozprawy w celu 
uzgodnienia interesów stron; 

- wydane decyzje administracyjne spełniały wszystkie wymogi określone w art. 107 
KPA, w tym w szczególności zawierały pouczenie o możliwości odwołania od 
decyzji; 

- nie wystąpiły przypadki wniesienia odwołań od decyzji wymierzających opłatę 
adiacencką; 

- w 20 sprawach zachowano termin określony w art. 35 § 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego25;  

- w pozostałych 35 przypadkach termin wynosił od 39 do 87 dni – 30 spraw, a pięciu 
od 283 do 284 dni26, co opisano szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 124-145)  

2.3. Do końca 2018 r. na terenie gminy Dobrcz zakończono łącznie sześć zadań 
w wyniku których stworzono warunki techniczne do podłączenia do sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej W przypadku pięciu zadań wszczęto postępowania 
administracyjne i naliczono opłatę adiacencką. W przypadku zadania „Budowa 
wodociągu w Borównie” oddanego do użytkowania w 2016 r. takiej opłaty nie 
naliczono, co opisano szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 43, 58-60)  

2.4. W budżecie gminy Dobrcz corocznie planowano dochody z tytułu opłat 
adiacenckich. Księgowane były w rozdziale 75618, § 0490 razem z opłatą 
planistyczną oraz za zajęcie pasa drogowego. W latach 2016–2021 przewidywano  
z tego tytułu dochody w wysokości odpowiednio: 70 tys. zł27; 70 tys. zł28; 199 tys. 
zł29; 180 tys. zł30; 305 tys. zł31 i 170 tys. zł32. W analogicznym okresie zrealizowane 
dochody z tytułu opłaty wyniosły: 44 408,56 zł (63,4%); 47 235,79 zł (67,5%); 

                                                      
24 Po 10 z lat 2016-2020 i 5 z 2021 r. 
25 Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej: „KPA”. 
26 Wskazane terminy nie obejmują czasu niezbędnego na zlecenie i przygotowanie operatu szacunkowego (od 24 do 65 dni), 
na umożliwienie stronie na zapoznanie się z dokumentacją (siedem dni) oraz inne czynności (10 dni). 
27 Kwota nie uległa zmianie w ciągu roku. 
28 Kwota nie uległa zmianie w ciągu roku. 
29 W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano początkowo 70 tys. zł. W wyniku trzykrotnej zmiany uchwały, kwotę 
podniesiono do 199 tys. zł. 
30 W uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano początkowo 72 tys. zł. W wyniku trzykrotnej zmiany uchwały, kwotę 
podniesiono do 180 tys. zł. 
31 W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano początkowo 74 tys. zł. W wyniku trzykrotnej zmiany uchwały, kwotę 
podniesiono do 305 tys. zł. 
32 W uchwale budżetowej na 2021 r. zaplanowano początkowo 140 tys. zł. W wyniku zmiany uchwały, kwotę podniesiono do 
170 tys. zł. 
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134 152,66 zł (67,4%); 206 030,70 zł (114,5%); 199 530,34 zł (65,5%) i 48 899,28 zł 
(28,8%) ( I połowa 2021 r.)33. 

(akta kontroli str. tabela nr 16-32, 75, 368)  

2.5. W latach 2016–2021 (I połowa) wydano łącznie 235 decyzji ustalających opłaty 
adiacenckie na łącznie 744 484,20 zł. Uregulowano należności na łącznie 
741 105,62 zł wynikających z 222 decyzji. Pozostało do zapłaty 6 746,13 zł z tytułu 
13 decyzji, w tym 3 378,58 zł naliczonych w kontrolowanym okresie i 3 367,55 zł  
z lat poprzednich. 

(akta kontroli str. 76)  

2.6. W latach 2016–2021 w 13 sprawach34 wnioskowano o rozłożenie opłat 
adiacenckich na raty, na łączną kwotę 40 825,08 zł, tj. 1 808,26 zł w 2016 r.; 
3 012,75 zł w 2018 r.; 31 265 zł w 2019 r. i 4 739,07 w 2020 r. Liczba 
wnioskowanych rat wahała się od dwóch do 2035. 

W siedmiu przypadkach36 rozłożenia na raty dokonano na podstawie uchwały Nr 
II/15/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r.37, a w pięciu38 na 
podstawie art. 104 KPA i art. 60 pkt 8, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 67 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych39. W sprawach tych pomimo 
zawarcia informacji w postanowieniu o wszczęciu postępowania, w zakresie 
możliwości rozłożenia na raty, strony złożyły wniosek o rozłożenia na raty dopiero 
po wydaniu decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty adiacenckiej.  
W jednym przypadku40 naliczoną opłatę rozłożono na raty i zabezpieczono przez 
ustanowienie hipoteki, na podstawie art. 147 ust. 1 ugn. 

(akta kontroli str. 325-327)  

2.7. W Urzędzie nie opracowano odrębnych procedur dotyczących windykacji 
zaległych należności z tytułu opłat adiacenckich. 

(akta kontroli str. 14-15)  

Wysokość nieuregulowanych należności z tytułu opłat adiacenckich na dzień 31 
grudnia poszczególnych lat kontrolowanego okresu wynosiła: 14 842,33 zł – 2016 r.; 
11 266,83 zł – 2017 r.; 22 737,80 zł – 2018 r.; 22 558,95 zł – 2019 r.; 10 831,35 zł – 
2020 r.41 

Na 30 czerwca 2021 r. 18 osób zalegało z uregulowaniem należnych opłat na 
łączną kwotę 6 746,13 zł. Kwota zadłużenia wynosiła od 0,04 zł do 1 942 zł. 
W stosunku do dziewięciu osób nie podjęto działań windykacyjnych na łączną kwotę 
580,50 zł. Osoby te były zadłużone od  0,04 zł;  do 343,42 zł42. W stosunku do 
pozostałych dziewięciu wszczęto działania windykacyjne. Sześciu osobom 

                                                      
33 Kwoty te obejmują wpłaty z naliczenia z roku bieżącego oraz spłaty zaległości. 
34 Tj. trzy w 2016 i 2019 r.; dwie w 2018 r. i pięć w 2020 r. 
35 W 2016 r. – cztery, 20, cztery; w 2018 r. – dwie i siedem; w 2019 r. – trzy wnioski po 10 rat; w 2020 r. – pięć, cztery i trzy 
razy po 12. 
36 Sprawy z 2016, 2018 i 2019 r. 
37 W sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
38 Sprawy z 2020 r. 
39Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 
40 Strona złożyła wniosek o rozłożenie na raty na etapie postępowania administracyjnego. 
41 Odpowiednio: 17, 16, 23, 19, 20 dłużników. 
42 Osoby te były zadłużone na: 0,04 zł; 3,68 zł; 4,49 zł; 5,33 zł; 8,68 zł; 9 zł; 34,43 zł; 171,43 zł (należność powstała w 2020 r.)  
i 343,42 zł (należność powstała w 2021 r.).   
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wystawiono tytuły wykonawcze43 na łączną kwotę 4 264,83 zł, do trzech pozostałych 
osób wysłano upomnienia na łączną kwotę 1 900,80 zł. 

(akta kontroli str. 77, 360-367)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie obowiązujących terminów postępowania administracyjnego. 

W 20 przypadkach na 55 poddanych analizie decyzje o naliczeniu opłaty 
adiacenckiej wydano z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 KPA. 
Opóźnienia w tym zakresie wyniosły od 39 do 284 dni, a ponadto nie 
poinformowano stron o przyczynach takiej sytuacji jak również nie wyznaczono 
nowego terminu załatwienia sprawy, do czego zobowiązuje art. 36 KPA. 

(akta kontroli str. 124-145)  

Wójt wyjaśnił, że przyczyną, był czas potrzebny na przekazanie operatu z biura 
podawczego do pracownika merytorycznego (od 1 do 3 dni), a także należy 
uwzględnić okres oczekiwania na podjęcie przesyłki poleconej zawierającej 
zawiadomienie o wyznaczeniu ww. terminu do zapoznanie ze zgromadzonymi 
w sprawie materiałami, która została awizowana przez operatora pocztowego. 
W badanych sprawach czas przygotowania, wyekspediowania i podjęcia przez 
stronę postępowania tej przesyłki zawiera się w przedziale od 2 do 13 dni. We 
wskazanych sześciu przypadkach spraw trwających od 283 do 284 dni, powodem 
tak znacznego przedłużenia załatwienia sprawy była rezygnacja rzeczoznawcy 
z wykonania zlecenia. W wyniku zaistniałej sytuacji Wójt zlecił wykonanie ekspertyz 
innemu rzeczoznawcy na podstawie umowy zawartej w następnym roku 
kalendarzowym. Nie informowano stron o niezałatwieniu sprawy w terminie z uwagi 
na stopień obciążenia zadaniami stanowiska zajmującego się m.in. opłatami 
adiacenckimi. Na przedmiotowym stanowisku jeden pracownik realizuje zadania  
z różnych obszarów: rozeznań cenowych, opłat adiacenckich i planistycznych, 
decyzji środowiskowych i udzielania informacji o środowisku i jego ochronie, 
odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę, wpisów wieczystoksięgowych 
nieruchomości gminnych, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości 
oraz innych zleconych przez przełożonego, a także przygotowuje projekty uchwał 
i wykonuje bieżącą obsługę interesantów w urzędzie. Fakt znacznego obciążenia 
pracą stanowiska merytorycznego (wielość i stopień skomplikowania zadań) 
spowodował, że w badanych sprawach nie informowano stron o niezałatwieniu 
sprawy w terminie. 

 (akta kontroli str. 264-268)  

NIK zauważa, że przywołane przepisy KPA wskazują wprost na obowiązek 
załatwienia spraw w określonych terminach i informowania stron o każdym 
przypadku ich niedochowania, również w sytuacji zaistnienia opóźnień z przyczyn 
niezależnych od organu. 

2. Nienaliczenie wymaganej opłaty w związku z wybudowaniem wodociągu.  

Do dnia 8 stycznia 2020 r. w Urzędzie nie podjęto działań mających na celu 
naliczenie opłaty adiacenckiej w związku z przystąpieniem trzy lata wcześniej do 
użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Borówno44, co stanowiło 

                                                      
43 Po jednym w 2015, 2016, 2018, 2019 r. i dwa w 2020 r.  
44 Roboty budowlane zostały zakończone 14 grudnia 2016 r. o czym w dniu 19 grudnia 2016 r. poinformowano Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Zawiadomieniem z 9 stycznia 2017 r. PINB poinformował Urząd, że nie 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

9 

naruszenie art. 145 ust. 1 ugn oraz przepisów uchwały Nr X/99/2012 Rady Gminy 
Dobrcz z dnia 28 lutego 2012 r. 

(akta kontroli str. 43, 154-156, 343-353)  

Wójt wyjaśnił, że dokumentacja tego zadania, nigdy nie została przekazana na 
stanowisko ds. opłat adiacenckich. Sprawa wodociągu w Borównie była zlecona 
przez ówczesnego Wójta do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych w Dobrczu,  
a dokumentację projektową prawdopodobnie wykonywał pracownik Zakładu. 
Ponadto stwierdzono, że w systemie obiegu dokumentów „Proton” nie zostały 
zarejestrowane pisma o potwierdzeniu przyjęcia obiektu budowlanego do 
użytkowania.  

(akta kontroli str. 264-268)  

NIK zauważa, że ustalenie ww. opłaty, zgodnie z art. 145 ugn należy do zadań wójta 
i następuje w drodze decyzji, każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Wszczęcie 
postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej powinno nastąpić w terminie 
do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli w dniu stworzenia tych 
warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2 ugn. 
W niniejszym przypadku stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy 28 
lutego 2012 r. i w dniu 9 stycznia 2017 r. nadal obowiązywała. Tym samym Wójt był 
zobowiązany do naliczenia opłaty adiacenckiej w stosunku do nieruchomości 
zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zrealizowanego zadania. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

NIK nie formułuje uwag. 

1. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu terminowe dokonywanie 
określonych przepisami czynności w zakresie postępowań administracyjnych. 

2. Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek 
procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej zawierający uprawnienie 
do naliczenia ww. opłaty w przypadku budowy dróg oraz instalacji 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych .   

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

                                                                                                                                       
zgłasza sprzeciwu w zakresie przystąpienia do użytkowania tego zadania W zasięgu zrealizowanego zadania zlokalizowanych 
było około 70 działek (nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i o różnym sposobie użytkowania). 

Uwagi 

 Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

10 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, 14 grudnia 2021 r. 

 

Kontroler 
 
 

(-) Artur Gackowski 
główny specjalista  

kontroli państwowej 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

p.o. Dyrektor 
 
 

(-) Tomasz Sobecki 

 

  
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

wykonania wniosków 
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