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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Kruszwicy1 

ul. Nadgoplańska 4, 85-150 Kruszwica 

 

Dariusz Witczak, Burmistrz Kruszwicy2, od 6 grudnia 2010 r. 

 

Ustalanie i egzekwowanie przez wybrane gminy województwa kujawsko-
pomorskiego opłat adiacenckich. 

 

Lata 2016-2021 do 30 czerwca3. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

 

Elżbieta Warda-Fereniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LBY/116/2021 z 7 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-8) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W latach 2016-2020 w Urzędzie nie pobierano opłat adiacenckich. W tym okresie 
nie naliczono dla 77 nieruchomości opłat adiacenckich z tytułu podziału 
nieruchomości, w wyniku których uzyskano 382 działki, których wartość po 
dokonanym podziale wzrosła. Nie dokonywano również oszacowania wzrostu 
wartości nieruchomości przyległych do zrealizowanych przez Gminę inwestycji 
infrastrukturalnych i nie pobierano związanej ze wzrostem ich wartości opłaty 
adiacenckiej. Szacunkowa wartość utraconych przez Gminę dochodów z tytułu 
niepobranych opłat adiacenckich wyniosła 1 660,7 tys. zł. Z uwagi na fakt, że opłatę 
można pobrać w okresie do trzech lat od wszczęcia postępowania w sprawie 
ustalenie opłaty adiacenckiej, Gmina nie uzyska środków za lata 2016-2018 
w kwocie ok. 772,1 tys. zł. Odnośnie lat 2019-2020 istnieje możliwość ustalenia 
opłat adiacenckich i uzyskania środków finansowych, według szacunkowych 
obliczeń w wysokości 888,6 tys. zł. 

W 2019 r. utworzono stanowisko do naliczania i poboru opłat adiacenckich. 
Wysokość wyliczonych od 2021 r. opłat była zgodna ze stawką określoną w uchwale 
Rady Miejskiej w Kruszwicy6, wydawane decyzje spełniały wymogi określone w art. 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Burmistrz”. 
3 Z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu 
kontroli. Czynności kontrolne zakończono 15 grudnia 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” 
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107 Kodeksu postępowania administracyjnego7, właściciele nieruchomości nie 
skorzystali z prawa wniesienia odwołań w tym zakresie.  

W uchwale budżetowej na 2021 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat 
adiacenckich, gdyż uchwałę o naliczaniu tej opłaty podjęto 29 grudnia 2020 r. 
W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu dochodów i urealniono 
wartość dochodów z tego tytułu. Na kolejny rok zaplanowano dochody w wysokości 
50 tys. zł.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Warunki organizacyjno-prawne ustalania i egzekwowania 
opłat adiacenckich 

1. W latach 2016-2020 w Urzędzie zadania związane z ustalaniem, poborem opłat 
i windykacją opłat adiacenckich nie były realizowane, pomimo, że w 2000 r. i 2001 r. 
Rada Miejska przyjęła stosowne uchwały9, podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami10 w brzmieniu 
obowiązującym w dacie ich uchwalenia, jednak nigdy nie były one wykonane.  
Uchwały te, zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, przestały obowiązywać11 z chwilą 
wejścia w życie nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw12, gdzie 
w art. 1 pkt 61 zmieniono treść całego art. 98, który nie zawierał już ust. 4, będącego 
podstawą prawną do wydania ww. uchwał. Analiza stanu prawnego w trakcie 
trwania kontroli wykazała, że zgodnie z wyrokami NSA uchwały podjęte 
w poprzednich latach na podstawie art. 98 ust. 4 ugn zachowały ważność, co 
szerzej opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”13.  
W grudniu 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalania wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku jej podziału14. Stawkę ustalono w wysokości 30% różnicy wartości 
nieruchomości przed i po podziale. Uchwała weszła w życie 21 stycznia 2021 r. i od 
tego momentu zaczęto ją naliczać. 

(akta kontroli str. 60-69, 71-76, 81-82, 90-123, 128-149, 271-277) 

W trakcie kontroli Rada Miejska podjęła uchwałę, zmieniającą uchwałę o ustalaniu 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku jej podziału z 2020 r., dodając § 2a o utracie mocy uchwały z 2000 r. 

(akta kontroli str. 272-277, 284-285) 

                                                      
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej „kpa”. 
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 Uchwała nr XVII/215/00 z 29 marca 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (dalej: 
uchwała z 2000 r.) oraz uchwała nr XIX/372/2001 z 18 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej 
(dalej: uchwała z 2001 r.).  
10 Dalej: „ugn”, Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.  
11 Z dniem 22 września 2004 r. 
12 Dz. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492, ze zm.  
13 Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 11 stycznia 2010 r. sygn. akt I OPS 5/09, z 18 maja 2010 r. sygn. 
akt I OSK 1036/09, z 26 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1534/11, z 5 lutego 2014 r. sygn. akt I OSK 849/12 
i inne stwierdził: że uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ugn zachowały moc obowiązującą po 
dniu 22 września 2004 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli uchwała podjęta przez Radę Miejską w 2001 r. 
pozostawała w mocy. Na jej podstawie można było naliczyć zaległe opłaty adiacenckie z tego tytułu. 
14 Uchwała z dnia 29 grudnia 2020 r. nr XXVI/308/2020. 
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2. W Urzędzie obowiązywał Regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem 
Burmistrza nr 4/14 z 3 stycznia 2014 r.15 Do końca 2018 r. nie powołano komórki 
realizującej zadania z zakresu ustalania i poboru opłat i windykacji dot. opłat 
adiacenckich. Zarządzeniem nr 144/18 z 31 grudnia 2018 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego od 1 stycznia 2019 r. 
utworzono w tym zakresie stanowisko w Referacie Nieruchomości i Gospodarki 
Przestrzennej16 i przypisano zadania naliczania opłat planistycznych i adiacenckich. 
Po przyjęciu przez Radę uchwały dotyczącej ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości po jej podziale, rozpoczęto po 22 stycznia 2021 r. 
naliczanie tych opłat.  
Od 2021 r. w Urzędzie zadania związane z ustalaniem, poborem i windykacją opłat 
adiacenckich realizowały: Referat NGP, stanowisko ds. opłat planistycznych 
i adiacenckich oraz gospodarki nieruchomościami oraz Referat Podatku VAT, Analiz 
i Rozliczeń Finansowych, stanowisko ds. księgowości podatkowej i rozliczeń17.  

 (akta kontroli str. 9-53, 86-89) 

W trakcie trwania kontroli rozpoczęto prace nad projektem jednolitego tekstu 
regulaminu organizacyjnego, który ma zostać przyjęty w tym roku, a zacząć 
obowiązywać od stycznia 2022 r.  

(akta kontroli str. 278) 

3. W Urzędzie nie wprowadzono procedury postępowania w zakresie ustalania, 

poboru i windykacji opłat adiacenckich.  

Burmistrz wyjaśnił, że obowiązki te nie były realizowane w latach 2016-2018 ze 

względu na brak stosownych uchwał. Od 2019 r. obowiązki z zakresu ustalania 

opłaty adiacenckiej przypisane zostały do nowo utworzonego stanowiska ds. opłat 

planistycznych i adiacenckich oraz gospodarki nieruchomościami. Od wejścia 

w życie uchwały Rady Miejskiej w 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

jej podziału, w ww. zakresie współpracują ze sobą pracownicy dwóch referatów.  

(akta kontroli str. 53-59, 86-89) 

4. W latach 2016-2020 Burmistrz na podstawie ugn dokonał 174 podziałów 
nieruchomości, w wyniku których powstały 543 działki. W stosunku do 102 
nieruchomości należało ustalić opłatę adiacencką, jednakże jej nie naliczono. 
W wyniku podziału tych nieruchomości uzyskano 536 działek. 
Przeprowadzona analiza wykazała, że dla 25 podziałów nieruchomości (w wyniku 
których powstały 62 działki) wartość po dokonanym podziale nie wzrosła. Badaniu 
poddano próbę 77 nieruchomości, w stosunku do których przeprowadzono w latach 
2016-2020 podziały i nie naliczono stosownej opłaty adiacenckiej. W wyniku 
podziału tych nieruchomości uzyskano 474 działki o łącznej powierzchni 43,5817 ha. 
Przeprowadzona szczegółowa analiza wykazała, że w stosunku do 382 działek 
należało taką opłatę ustalić i naliczyć. Wartość badanych nieruchomości wzrosła 
od 2 do 10 zł/m2. Wyliczona szacunkowa wartość opłat dla tych działek wyniosła 
1 023 430 zł.  

                                                      
15 Zmieniany dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza: nr 9/17 z 1 lutego 2017 r., nr 26/17 z 31 marca 2017 r., 
nr 27/17 z 3 kwietnia 2017 r., nr 55/17 z 29 czerwca 2017 r., nr 43/18 z 27 kwietnia 2018 r., nr 144/18 
z 31 grudnia 2018 r., nr 173/19 z 30 grudnia 2019 r., nr 72/20 z 20 lipca 2020 r. i nr 46/21 z 19 maja 2021 r. 
16 Dalej: „Referat NGP”. 
17 Dalej: „stanowisko opat”, „Referat rozliczeń finansowych”, „stanowisko rozliczeń podatkowych”. 
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Uwzględniając pomniejszenie opłat o koszt operatów szacunkowych, tj. o kwotę 
30 800 zł (77 operatów po 400 zł), Gmina utraciła w latach 2016-2020 dochody 
z tego tytułu w łącznej wysokości ok. 992 630 zł18. 

W 2021 r. przeprowadzono dziewięć podziałów nieruchomości, w wyniku czego 
powstało 39 działek. Przy sześciu podziałach naliczono opłaty adiacenckie, 
natomiast w stosunku do trzech działek opłaty nie naliczono, gdyż nie zwiększyła się 
ich wartość po podziale.  

(akta kontroli str. 78-80, 84-85 ,124-127, 271) 

W latach 2016-2021 (I półrocze)19 Gmina zrealizowała 29 inwestycji w zakresie 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ugn, 
tj. polegających na budowie drogi oraz wybudowanych pod ziemią, na ziemi albo 
nad ziemią przewodów lub urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Wartość 
zrealizowanych inwestycji wyniosła łącznie 17 197,0 tys. zł, z tego z budżetu Gminy 
wydatkowano kwotę 12 251,7 tys. zł (71,2%) a z innych źródeł, m.in. z: Budżetu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Funduszu Dróg Samorządowych, 
Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -
kwotę 4 945,3 tys. zł (28,8%). W badanym okresie właściciele nieruchomości 
przyległych do zrealizowanych inwestycji w zakresie budowy infrastruktury 
technicznej, nie uczestniczyli w kosztach budowy tych inwestycji, co było niezgodne 
z art. 144 ugn, a w Urzędzie nie dokonywano oszacowania wzrostu wartości 
nieruchomości do nich przyległych.  
Analiza przeprowadzona przez Urząd w trakcie kontroli wykazała, że do 
ewentualnego naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku ze zrealizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi 
kwalifikowało się 14 inwestycji, które oddziaływały na 376 nieruchomości 
o powierzchni 308,5189 ha.  

Przeprowadzona szczegółowa analiza wykazała, że opłatę należało ustalić dla 193 
działek o łącznej powierzchni 28,0511 ha. W przypadku jednej inwestycji (osiem 
nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5755 ha), nie odnotowano wzrostu wartości 
nieruchomości będących w jej zasięgu. W stosunku do pozostałych 13 inwestycji 
infrastrukturalnych wartość badanych nieruchomości wzrosła od 3 do 15 zł/m2. 
Wyliczona szacunkowa wartość opłat adiacenckich, dla 185 nieruchomości o pow. 
26,4756 ha, wyniosła 637 299 zł. Uwzględniając pomniejszenie opłat o koszt 
operatów szacunkowych, tj. o kwotę 77 200 zł (193 operaty x 400 zł), Gmina utraciła 
w latach 2016-2020 dochody w łącznej wysokości 560 099 zł20. 

(akta kontroli str. 71-76, 81-82, 128-149, 271) 

W latach 2016-2020 szacunkowa wartość utraconych przez Gminę dochodów 
z tytułu niepobranych opłat adiacenckich wyniosła 1 660,7 tys. zł. Z uwagi na fakt, 
że opłatę można pobrać w okresie do trzech lat od wszczęcia postępowania 

                                                      
18 Do obliczeń przyjęto dane dotyczące wartości szacunkowej m2 działek przed i po ich podziale, przekazane 
przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z Urzędem i sporządzającego operaty szacunkowe 
dzielonych w Gminie nieruchomości oraz stawkę procentową równą 30% różnicy wzrostu wartości 
nieruchomości. Koszt operatu szacunkowego w wysokości 400 zł przyjęto na podstawie średnich wartości 
kosztu operatów szacunkowych z lat 2016-2020. 
19 W I półroczu 2021 r. Gmina nie zakończyła żadnej inwestycji. Odbiory nastąpią pod koniec 2021 r. 
20 Do obliczeń przyjęto dane dotyczące wartości szacunkowej m2 działek przed i po inwestycji, przekazane przez 
rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z Urzędem i sporządzającego operaty szacunkowe zbywanych 
i dzielonych w Gminie nieruchomości oraz stawkę procentową równą 30% różnicy wzrostu wartości 
nieruchomości (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2001 r.). Koszt operatu szacunkowego w wysokości 400 zł 
przyjęto na podstawie średnich wartości kosztu operatów szacunkowych z lat 2016-2020. 
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w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, Gmina nie uzyska środków za lata 2016-
2018, tj. 772,1 tys. zł. 

(akta kontroli str.124-150, 272-277, 286) 

W latach 2016-2021 (I półrocze) Gmina nie dokonywała scaleń i podziałów 
nieruchomości, o których mowa w art. 101-108 ugn. 
Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku podjęcia ustaleń dotyczących scalania i podziału 
nieruchomości w uchwalonych w przyszłości miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, będą każdorazowo przedstawiane Radzie 
Miejskiej stosowne projekty uchwał. 

(akta kontroli str. 77, 83, 272-274) 

5. W latach 2016-2020 nie naliczano i nie pobierano opłat adiacenckich. Burmistrz 
wyjaśnił, że w 2020 r. zostały przygotowane projekty dwóch uchwał: [1] w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału i [2] w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 
budową urządzeń infrastruktury technicznej. Projekt pierwszej miał być 
procedowany na sesji Rady Miejskiej w marcu 2020 r., jednak ze względu na 
sytuację epidemiczną procedowanie zostało przesunięte. Ostatecznie 29 grudnia 
2020 r. uchwała została podjęta i weszła w życie 21. 

W przypadku projektu drugiej uchwały z uwagi na sytuację epidemiczną, wytyczne i 
wprowadzenie ustawowych ulg dla podatników w trakcie trwania epidemii COVID-
1922 oraz sugestie ze strony rządu aby nie obciążać dodatkowymi opłatami 
podatników, zdecydowano o przesunięciu przedstawienia tego projektu uchwały 
Radzie Miejskiej. Z uwagi na ustabilizowanie się sytuacji epidemicznej, we wrześniu 
2021 r. rozpoczęto prace zmierzające do podjęcia uchwały w tym zakresie 
i zaproponowano stawkę 30%.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym23 do zadań wójta 
(burmistrza) należy przygotowywanie projektów uchwał rady gminy. Burmistrz 
wyjaśnił, że od 2004 r. były podejmowane próby przygotowania projektów uchwał 
w sprawie naliczania opłat adiacenckich, lecz ze względu na brak akceptacji ze 
strony Rady Miejskiej, nie były poddawane pod obrady. W ostatnich miesiącach 
dwukrotnie przygotowano projekty uchwał. Za pierwszym razem Rada Miejska nie 
wyraziła zgody na wprowadzenie do porządku obrad na sesję projektu uchwały. 
W drugim przypadku większością głosów radni nie przyjęli uchwały do realizacji. 

(akta kontroli str. 86-123, 272-277) 

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

1. W latach 2016-2020 Burmistrz nie podjął działań mających na celu naliczenie opłat 
adiacenckich z tytułu: 

a. podziału nieruchomości w 102 przypadkach; 

b. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury 
technicznej w stosunku do 185 nieruchomości o łącznej powierzchni 26,4756 ha. 

                                                      
21 Opublikowana w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 141 z dnia 7 stycznia 2021 r. 
22 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych Dz. U. 2020, poz. 374.  
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Powyższe zaniechania stanowiły naruszenie art. 98a i art. 145 ust. 1 ugn oraz 
uchwał Rady Miejskiej z 2000 r. i 2001 r. W wyniku tych zaniechań w okresie od 
2016 do 2018 roku Gmina utraciła dochody o szacunkowej wartości 772,1 tys. zł. W 
przypadku lat 2019-2020 istnieje możliwość ustalenia opłat adiacenckich i uzyskania 
środków finansowych, według szacunkowych obliczeń, w wysokości 888,6 tys. zł  

(akta kontroli str. 78, 84-85, 124-127, 271) 

Burmistrz wyjaśnił, że po wnikliwym przeanalizowaniu obecnej sytuacji 
ekonomicznej kraju, w szczególności inflacji, trudności gospodarczych mieszkańców 
i panującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19, rozważy ewentualne 
naliczenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości do 2020 r. Ponadto 
wyjaśnił, że w związku z poznaną treścią wyroku NSA w Urzędzie podjęto kroki w celu 
naliczenia stosownych opłat adiacenckich zgodnie z ugn i uchwałą Rady Miejskiej 
z 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej. Jednocześnie w celu 
ujednolicenia obu aktów prawa miejscowego, dotyczących opłat adiacenckich, podjęto 
decyzję o przedstawieniu Radzie Miejskiej nowej uchwały z aktualną podstawą 
prawną i stawką procentową.  

 (akta kontroli str. 272-277) 

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

1. Dopiero od 2021 r.  w Urzędzie rozpoczęto dokonywanie wycen wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z ich podziałem. Po nadaniu klauzuli ostateczności decyzji 
zatwierdzającej podział nieruchomości, podejmowano czynności weryfikacyjne 
i ustalające, czy dla danej nieruchomości nastąpił wzrost wartości. W przypadku 
wzrostu wartości, po konsultacji z rzeczoznawcą majątkowym, Burmistrz wszczynał 
postępowanie administracyjne, powoływał biegłego oraz zlecał wykonanie operatu 
szacunkowego nieruchomości. W przypadku braku wzrostu wartości nieruchomości, 
na zlecenie Burmistrza, rzeczoznawca majątkowy sporządzał stosowną opinię. 
Na tej podstawie Burmistrz sporządzał protokół o braku wzrostu wartości 
nieruchomości i postanowienie o odstąpieniu od wszczęcia postępowania24. 
Do 2019 r. rzeczoznawca majątkowy był wybierany każdorazowo do danego zadania. 
Z uwagi na napotykane trudności25, konieczność ponawiania zapytań ofertowych, 
diametralnie różne ceny za usługi i związany z tym brak możliwości zaplanowania 
wydatków w budżecie Gminy, od 2019 r. wybierany jest do całorocznej obsługi Gminy, 
poprzez zapytanie ofertowe. Rzeczoznawca stosownie do zapisów zawartej z nim 
umowy, otrzymuje zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego lub analizy, czy 
nastąpił wzrost wartości nieruchomości, a po wykonaniu zadania podpisywany jest 
protokół odbioru przez osoby wskazane w umowie.  
Do 15 listopada 2021 r. rzeczoznawca otrzymał 17 zleceń (10 operatów i siedem 
opinii), z czego do wykonania pozostały cztery opinie. W 2021 r. Gmina na 
podstawie faktur dokonała płatności za ww. zlecenia w wysokości 6,3 tys. zł26. 

W I półroczu 2021 r. Burmistrz wszczął cztery postępowania administracyjne, 
zakończone wydaniem decyzji, w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.  
W każdym przypadku: 
- przed wydaniem decyzji powiadomiono strony; 

                                                      
24 Rzeczoznawca wykonał trzy opinie dotyczące podziałów: jeden podział na podstawie art. 93 ust. 2a ugn oraz 
dwa na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ugn. 
25 Np. brak zainteresowania rzeczoznawców do sporządzania wycen do opłaty adiacenckiej czy planistycznej. 
26 Za 10 operatów po 600 zł – 6 000 zł i za trzy opinie po 100 zł – 300 zł.  
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- decyzja spełniała wymogi art. 107 kpa27; 

- prawidłowo ustalano w decyzji wysokość opłaty; 

- zastosowano stawkę procentową uchwaloną przez Radę Miejską; 

- nie składano odwołań; 

- żadna decyzja nie została uchylona ani przekazana do ponownego rozpatrzenia; 

- żadna decyzja nie została zaskarżona do WSA; 

- nie wystąpiły przypadki przedawnienia roszczeń; 

- żadnej opłaty nie rozłożono na raty. 

Postępowania trwały od 91 do 130 dni.   

W przypadkach, gdy postępowania nie mogły zostać zakończone w ustawowym 
terminie, do stron postępowania były wysłane postanowienia z powiadomieniem 
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki oraz 
wskazanym nowym terminem załatwienia sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 kpa. 

(akta kontroli str. 150-255, 259-270, 282-283) 

2. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przedawnienia roszczeń związanych 
z zapłatą opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości wynikającej 
z wystawionych decyzji ustalających wysokość tej opłaty.  

(akta kontroli str. 150-155, 279) 

3. W latach 2016-2020 nie planowano w budżecie dochodów z tytułu opłaty 
adiacenckiej. Na 2021 r. w rozdziale 75618 § 490 gdzie ujmowana jest opłata 
adiacencka wraz z opłatą planistyczną zaplanowano głównie dochody z opłaty 
planistycznej w kwocie 60 tys. zł. W czasie tworzenia budżetu, w listopadzie 2020 r. 
Gmina nie posiadała uchwały ustalającej wysokość stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej, którą Rada Miejska podjęła pod koniec grudnia 2020 r. W trakcie 
trwania kontroli, w listopadzie 2021 r. zaktualizowano plan dochodów i urealniono 
wartość dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Na kolejny rok dochody z tego tytułu 
zaplanowano w wysokości 50 tys. zł.  

(akta kontroli str. 150-155, 256-258, 287-291) 

4. W Urzędzie prowadzono jedną windykację zaległej należności z tytułu opłaty 
adiacenckiej, w stosunku do jednego dłużnika. Po wystawieniu i wysłaniu 
upomnienia, które nie zostało przez dłużnika odebrane, jeszcze przed otrzymaniem 
przez Urząd zwrotu upomnienia, dłużnik uregulował należność wraz z odsetkami.  

 

(akta kontroli str. 150-155, 210-213) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

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

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

                                                      
27 Tj. zawierały m.in. podstawę prawną, uzasadnienie prawne i faktyczne oraz pouczenie o możliwości 
odwołania od decyzji. 
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Podjęcie działań w celu naliczenia i wyegzekwowania zaległych opłat adiacenckich 
z lat 2019-2020 z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury 
technicznej. 

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 
wniosku pokontrolnego 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,  29   grudnia 2021 r. 

 
 

 

Kontroler 

(-) Elżbieta Warda-Fereniec 

Główny specjalista kontroli 

 państwowej 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

p.o. Dyrektor 

(-) Tomasz Sobecki 

 

 

 

Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

wykonania wniosków 
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