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I. Dane identyfikacyjne 

 

Urząd Miasta Kowal1, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal  

 

Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Miasta Kowal, od 1 czerwca 1991 r.2  

 

 

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

2. Prawidłowość i skuteczność prowadzenia postępowań w sprawach o 
ustalenie 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 roku o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

Robert Elwertowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/117/2021 z 7 września 2021 roku 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności5 
Burmistrz prawidłowo wywiązywał się z ustalania i egzekwowania opłat 
adiacenckich w zakresie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Kowala6. Wysokość 
naliczonych opłat7 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po jej podziale była 
zgodna ze stawką określoną w uchwale. Prawidłowo przed wydaniem decyzji 
powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej. Nie 
wystąpiły przypadki niewydania decyzji, ustalającej opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału8, mimo takiego obowiązku. W strukturze 
Urzędu prawidłowo wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację zadań 
związanych ustalaniem i naliczaniem opłat adiacenckich. Stwierdzone w toku 
kontroli nieprawidłowości polegały na: 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Burmistrz”. 
3 Zakończenie czynności kontrolnych: 18 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 Dalej: „Rada Miejska”. 
7 Badaniu poddano 11 decyzji naliczających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po jej 

podziale. 
8 Badaniu poddano 44 decyzje administracyjne w ramach, których zatwierdzono 46 podziałów nieruchomości. 
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 nieprzygotowaniu i nieprzedłożeniu Radzie Miejskiej projektu uchwały 
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości wskutek budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

 nieterminowym wydaniu dziewięciu decyzji (82% badanych spraw) 
ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po 
jej podziale. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

 

1. Warunki organizacyjno-prawne ustalania i egzekwowania opłat 
adiacenckich 

W okresie objętym kontrolą zadania związane z ustalaniem, poborem i windykacją 
opłat adiacenckich, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu9, powierzone 
zostały Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami. Naliczanie opłat 
adiacenckich zostało określone w formie pisemnej w zakresach obowiązków 
pracowników odpowiedzialnych za realizację ww. zadań10. Burmistrz wyjaśnił, że 
windykacja należności, mimo niepowierzenia wprost w zakresie obowiązków, 
spoczywała na pracownikach Urzędu, którzy prowadzili postępowania związane 
z naliczaniem należności.  

(akta kontroli str. 11-42) 

W Urzędzie nie wprowadzono procedur dotyczących postępowania w zakresie 
ustalania, poboru i windykacji opłat adiacenckich. Burmistrz wyjaśnił m.in., że Gmina 
Miasto Kowal11 pod względem dochodów własnych, uzupełnionych subwencją 
wyrównawczą na mieszkańca zajmowała ostatnie 144 miejsce w województwie 
kujawsko- pomorskim. Z tego powodu w Urzędzie Miasta zatrudnionych było łącznie 
zaledwie 16 urzędników. W Urzędzie znajdowały się jedynie jednoosobowe 
stanowiska pracy, co sprawiało, że w ramach organizacji pracy nie stworzono 
procedury ustalania, poboru i windykacji opłat adiacenckich, wychodząc z założenia, 
że wystarczające ramy takich postępowań wyznaczają akty normatywne.  

 (akta kontroli str. 45) 

W latach 2016-2021 (I półrocze) Gmina zrealizowała 11 inwestycji w zakresie 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej o łącznej wartości  2 404,0 tys. zł.  
W tym samym okresie przeprowadzono 46 podziałów nieruchomości12. 
Szczegółowa analiza wszystkich decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości 
wykazała m.in., że:   

 w ich wyniku uzyskano łącznie 135 działek;  

 w 11 przypadkach wydano decyzje naliczające opłatę adiacencką z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Liczba uzyskanych działek w 
stosunku, do których ustalono opłatę adiacencką wyniosła 61; 

 w 14 przypadkach podział dotyczył wydzielenia części działki pod drogę 
lub ścieżkę rowerową; 

                                                      
9 Zarządzenie nr 37/2021 z 16 sierpnia 2021 r.; Zarządzenie nr 36/2020 z 14 lipca 2021 r.; Zarządzenie nr 

3/2020 z 31 stycznia 2020 r.; Zarządzenie nr 10/2019 z 27 marca 2019 r.; Zarządzenie nr 5/2019 z 1 lutego 
2019 r.; Zarządzenie nr 20/2016 z 20 czerwca 2016 r. 

10 W okresie objętym kontrolą zatrudnionych było dwóch pracowników. 
11 Dalej: Gmina. 
12 Dla których wydano 44 decyzje administracyjne. 
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 w jednym przypadku postępowanie dotyczące naliczenia opłaty 
adiacenckiej zostanie wszczęte do końca IV kw. 2021 r. 

 w pozostałych sprawach nie stwierdzono przypadków kwalifikujących się 
do naliczenia opłaty adiacenckiej.  

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono scaleń nieruchomości i podziałów 
nieruchomości o których mowa w art. 101 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami13. 

(akta kontroli str. 114-116, 173-179, 185) 

21 lutego 2008 r. Rada Miejska ustaliła14 stawkę procentową opłaty adiacenckiej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% 
różnicy wartości po podziale i przed jego dokonaniem. Ustalona stawka procentowa 
była zgodna z art. 98a ust. 1 ugn. Burmistrz nie przygotował i nie przedłożył Radzie 
Miasta projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat 
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej15. 

(akta kontroli str. 5-10) 

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

Burmistrz nie przygotował i nie przedłożył Radzie Miejskiej projektu uchwały  
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 
Stanowiło to naruszenie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym16, w zw. z art. 146 ust. 2 ugn. Zgodnie z ww. przepisami 
wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze 
uchwały a do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów tych 
uchwał. 

(akta kontroli str. 5-8) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że w zakresie ustanowienia opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wyposażenia jej w urządzenia 
infrastruktury technicznej, nie wystąpił do Rady Miejskiej z takim projektem gdyż 
zakładał, że nie ciąży na nim taki obowiązek. Ponadto samorząd podejmuje 
działania, aby Kowal był atrakcyjnym miejscem do mieszkania. Celem władz Miasta 
jest stworzenie przyjaznych warunków do osiedlania się i budowania domów przez 
nowo przybyłych mieszkańców.  

(akta kontroli str. 43-46) 

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 
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. 

                                                      
13 Dz. U. z 2021 r., poz.1899, ze zm.,  dalej: „ugn”. 
14 Uchwała nr XV/84/08, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 200 r., nr 51, poz. 786. 
15 Por. stwierdzone nieprawidłowości. 
16 Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. 
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2. Prawidłowość i skuteczność prowadzenia postępowań w sprawach 
o ustalenie i egzekwowanie opłat adiacenckich. 

Sporządzanie operatów szacunkowych wzrostów wartość nieruchomości po 
podziale każdorazowo zlecano rzeczoznawcy majątkowemu, który posiadał 
stosowne uprawnienia. Rzeczoznawca powoływany był w trybie art. 84 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego17. W latach 
2016-2021 (I półrocze) na sfinansowanie 11 wycen poniesiono wydatki w wysokości 
7,5 tys. zł. W dwóch przypadkach18 nie zlecono wykonania wyceny wzrostu wartości 
nieruchomości po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. 
Burmistrz wyjaśnił, że w ww. sprawach koszty opracowania operatów szacunkowych 
przewyższałyby wartość opłaty adiacenckiej.   

(akta kontroli str. 47-55,186-190) 

W okresie objętym kontrolą wydano 11 decyzji, w których naliczono opłatę 
adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po jej podziale19. Decyzje 
wydano od 68 do 378 dni po podziale poszczególnych nieruchomości. Nie 
wydawano w ww. okresie decyzji adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku scalenia nieruchomości oraz budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

(akta kontroli str. 114-116, 176-179) 

Badaniem szczegółowym objęto wszystkie 11 decyzji adiacenckich z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości po jej podziale. Analiza wykazała m.in., że: 

 wysokość opłaty każdorazowo była zgodna ze stawką określoną w 
uchwale; 

 nie wystąpiły przypadki niewydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką 
mimo takiego obowiązku; 

 we wszystkich przypadkach przed wydaniem decyzji powiadomiono 
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty 
adiacenckiej; 

 dziewięć decyzji wydano z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 
35  
§ 3 kpa20; 

 wszystkie decyzje posiadały podstawę prawną, uzasadnienie i pouczenie 
o możliwości ich zaskarżenia. 

W jednym przypadku właściciel skorzystał z prawa do wniesienia odwołania od 
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku21. Odwołujący 
zwrócił się do ww. organu o możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty. SKO 
uchyliło decyzję i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. Nie wystąpiły przypadki 
zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

(akta kontroli str. 114-116, 162-168) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki przedawnienia roszczeń 
związanych z wymierzeniem opłaty adiacenckiej.  

(akta kontroli str. 114, 177-178) 

                                                      
17 Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej: „kpa”. 
18 Budowa ulicy Miłej oraz ulicy Wolskiej. 
19 Liczba uzyskanych działek w wyniku podziału, w stosunku do których naliczono opłatę adiacencką wyniosła 

61. 
20 Por. stwierdzone nieprawidłowości. 
21 Dalej: „SKO”. 
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Wykonanie i stopień realizacji planu dochodów z tytułu opłat adiacenckich 
w poszczególnych latach wynosiły: 2016 r. – brak dochodów przy założeniu planu 
25,0 tys. zł; 2017 r. – 16,7 tys. zł (23,9%); 2018 r. – 9,0 tys. zł (60,0%); 2019 r. – 
brak dochodów przy założeniu planu 15,0 tys. zł; 2020 r. – 10,1 tys. zł (67,6%); 2021 
– 116,8 tys. zł (97,3%). Burmistrz wyjaśnił, że dochody z tytułu opłat adiacenckich 
planowane były w minimalnej wysokości ponieważ w momencie przyjmowania 
założeń nie była znana liczba ewentualnych decyzji o podziale jak i rzeczywisty 
wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu. Przyczyną braku realizacji 
planowanych dochodów był m.in. brak zmian przeznaczenia nieruchomości 
stanowiących podstawę do nałożenia opłaty.  

(akta kontroli str. 45,180, 185, 192-195) 

Kwoty przypisanych opłat adiacenckich zostały ujęte w dziale 756, rozdział 75618, 
paragraf 0490 klasyfikacji budżetowej.  

(akta kontroli str. 192-195) 

W Urzędzie do dnia zakończenia czynności kontrolnych22 nie wszczęto postępowań 
egzekucyjnych dotyczących zaległości z tytułu opłat adiacenckich. Analiza 11 
decyzji naliczających ww. opłaty na łączną kwotę 267,5 tys. zł wykazała m.in., że: 

 w ośmiu przypadkach właściciele uregulowali naliczone należności z 
tytułu opłat adiacenckich na kwotę 152,6 tys. zł; 

 w jednym przypadku, pomimo wystawienia wezwania do zapłaty, 
a następnie upomnienia, właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty 
adiacenckiej w kwocie 29,5 tys. zł. Burmistrz wyjaśnił, że w ww. przypadku 
zostanie wystawiony tytuł wykonawczy; 

 w dwóch przypadkach23 osoby zobowiązane do wniesienia opłaty 
przeniosły na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej 
w wyniku podziału24.    

(akta kontroli str. 115-116, 170-172, 181-182) 

W latach 2016-2021 (I półrocze) nie wystąpiły przypadki rozłożenia na raty 
należności z tyłu opłat adiacenckich. W 2018 r. wystąpił jeden przypadek, w którym 
właściciel nieruchomości w drodze odwołania do SKO wniósł o rozłożenie 
należności na raty. Wezwano właściciela do uzupełnienia wniosku m.in. 
poprzez wskazanie wysokości rat i okresu, na który ma być rozłożona opłata 
adiacencka. Wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedzi 
właściciela nieruchomości.  

(akta kontroli str. 157-169,191) 

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. jedna osoba zalegała z zapłatą naliczonej 
opłaty adiacenckiej na kwotę 29,5 tys. zł. Burmistrz wyjaśnił, że ewidencja ww. opłat 
prowadzona była ręcznie, a w ramach obowiązków pracowniczych każdy 
z pracowników podejmował niezbędne czynności mające zabezpieczyć 
dochodzenie przez Urząd przysługujących należności. Niepowierzenie czynności  
w zakresie windykacji zaległości z tytułu opłat adiacenckich spowodowane było m.in. 
koniecznością zmniejszenia liczby zatrudnionych - na przestrzeni ostatnich lat  
o cztery osoby oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim osoby odpowiedzialnej za 
prowadzenie spraw związanych naliczanym opłat adiacenckich. 

(akta kontroli str. 45, 181-182, 185)  

                                                      
22 Tj. do dnia 18 listopada 2021 r. 
23 Opłaty adiacenckie na kwotę 85,3 tys. zł 
24 Zgodnie z art. 98a ust. 4 ugn. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Dziewięć decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej spośród 11 objętych badaniem (tj. 
82%) wydano z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 kpa (od trzech 
do 67 dni), a także bez zawiadomienia stron o: niezałatwieniu sprawy w terminie, 
przyczynie zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy oraz prawie do wniesienia 
ponaglenia, co stanowiło naruszenie art. 36 kpa.  

(akta kontroli str. 114-161) 

Burmistrz wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie pracownica zajmującą się opłatami 
adiacenckimi przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (sześć miesięcy 
w roku 2020), a nadto czas oczekiwania na operaty szacunkowe w tym okresie był 
bardzo długi, co jest okolicznością niezależną od organu. W niektórych natomiast 
postępowaniach uchybienie terminowi było niewielkie. 

(akta kontroli str. 43-46) 

NIK wskazuje, że przywołane przepisy kpa wskazują jasno na obowiązek 
załatwienia spraw w określonych terminach i informowania stron o każdym 
przypadku ich niedochowania, również w sytuacji zwłoki z przyczyn niezależnych od 
organu. 

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: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

1. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek 
procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.   

2. Terminowe wydawanie decyzji ustalających opłatę adiacencką, 
a w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie odpowiednie 
zawiadamianie stron. 

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. 

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. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Uwagi  

Wnioski  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 

NIK o sposobie   
wykonania wniosków 
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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, 10 grudnia 2021 r. 

 

 

Kontroler 
(-) Robert Elwertowski 

specjalista kontroli państwowej 

 
 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

p.o. Dyrektor  

(-) Tomasz Sobecki 
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