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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta w Rypinie1, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin 

 
Paweł Grzybowski, Burmistrz Miasta Rypina2 wybrany dnia 5 grudnia 2010 r., 
następnie 16 listopada 2014 r. i 21 października 2018 r. 

 

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 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/114/2021 z 7 września 2021 r. 

  

(akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Burmistrza i podległych mu 
pracowników w badanym zakresie.  
W Urzędzie istniały odpowiednie warunki organizacyjno-prawne pozwalające na 
ustalenie opłat adiacenckich. Sprawy te prowadził wyznaczony do tego wydział, 
w którym Kierownik posiadał odpowiednie upoważnienie do wydawania decyzji 
administracyjnych. Ponadto, w decyzjach zatwierdzających projekt podziału 
nieruchomości informowano wnioskodawców o możliwości ustalenia opłaty 
adiacenckiej. 
Niemniej jednak, w latach 2016-2021 (I półrocze) w 33 decyzjach Burmistrza 
dokonano zatwierdzenia podziału nieruchomości wydzielając 191 działek 
niezabudowanych, które mogłyby podlegać opłacie adiacenckiej, o której mowa  
w art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami5. 
Pomimo zaistnienia przesłanek do naliczenia ww. opłaty nie podjęto żadnych 
działań w tym zakresie, m.in. nie skorzystano z wiedzy specjalistycznej 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Burmistrz”. 
3 Czynności kontrolne zakończono 10 grudnia 2021 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm., dalej: „ugn”. 
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rzeczoznawcy majątkowego w celu ustalenia czy w wyniku podziałów nieruchomości 
wzrosła ich wartość. Zaniechanie to nie pozwoliło na wszczęcie postępowania  
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, a tym samym na wykonanie uchwały  
nr XIII/137/07 Rady Miasta Rypina z 16 listopada 2007 r., dotyczącej wysokości 
stawek procentowych opłaty adiacenckiej i pozbawiło Gminę Miasto Rypin6 dochodu 
z tego tytułu. Z szacunkowych wyliczeń opartych o metodę statystyczną rynku 
wynikało, że z tego tytułu Miasto mogłoby uzyskać kwotę 514,3 tys. zł. Natomiast  
z uwagi na ograniczony do trzech lat okres wszczęcia postępowania w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej, nie ma już możliwości uzyskania środków z tytułu 
wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości dokonanych w latach 2016-2018, 
które według szacunków mogłyby wynosić 264,9 tys. zł. Odnośnie lat 2019-2021 
(I półrocze) nadal istnieje możliwości ustalenia opłat adiacenckich i uzyskania przez 
Miasto środków finansowych, według szacunków w wysokości 249,4 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Warunki organizacyjno-prawne ustalania i egzekwowania 
opłat adiacenckich 

1.1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu zadania wynikające z ugn 
prowadził Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu7. Do zadań tych należały 
m.in.: sprawy związane z wyceną nieruchomości, prowadzenie spraw podziału 
i rozgraniczeń nieruchomości. 

(akta kontroli str. 6-31, 215) 

1.2. Kierownik WNiŚ prowadził sprawy wynikające z ugn. Zakres tych spraw wynikał 
z Regulaminu organizacyjnego Urzędu, z zakresu czynności i upoważnienia 
udzielonego przez Burmistrza. Decyzje administracyjne w sprawach przynależnych 
WNiŚ wydawał Kierownik WNiŚ z upoważnienia Burmistrza. 

W decyzjach zatwierdzających projekt podziału nieruchomości podano w pouczeniu, 
że jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość Burmistrz w drodze 
decyzji ustali opłatę adiacencką z tego tytułu w wysokości 30% różnicy wartości 
w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się 
ostateczna, zgodnie z art. 98a ugn oraz uchwałą Rady Miejskiej w Rypinie 
Nr XIII/137/07 z 16 listopada 2007 r. 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że obowiązków dotyczących ustalania, poboru 
i windykacji opłat adiacenckich nie określono w zakresach czynności. W badanym 
okresie zadań tych nie realizowano. 

(akta kontroli str. 6-31, 44-46, 192, 240-241) 

1.3. Zgodnie z wyjaśnieniami Sekretarza Miasta nie ustalono procedur 
postępowania w zakresie ustalania, poboru i windykacji opłat adiacenckich.   

(akta kontroli str. 240-241) 

1.4. W latach 2016-2021 (I półrocze) Miasto zrealizowało 25 inwestycji 
infrastrukturalnych o łącznej wartości 8 741,7 tys. zł, z tego: 5 401,7 tys. zł stanowiły 
środki własne, 2 923,3 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych i 416,7 tys. zł 

                                                      
6 Dalej: „Miasto”. 
7 Dalej: „WNiŚ”. 
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z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wartości inwestycji nie było 
środków wniesionych przez właścicieli nieruchomości. Zakres robót obejmował 
głównie budowę i przebudowę chodników, ulic, miejsc parkingowych, wjazdów do 
posesji. Większość inwestycji realizowana była na istniejących drogach publicznych 
(roboty w obrębie pasów drogowych) posiadających różne nawierzchnie 
podlegające bieżącej konserwacji (płyty drogowe, nawierzchnie asfaltowe, żwirowe, 
żużlowe), które wcześniej już zapewniały dostęp do posesji.    

W latach 2016-2021 (I półrocze) na terenie Miasta nie dokonano scaleń 
i równocześnie podziałów nieruchomości.  

W okresie tym przeprowadzono 139 podziałów nieruchomości, z których 34 mogły 
skutkować ustaleniem opłaty adiacenckiej w związku z powstaniem 201 
nieruchomości gruntowych.  

W przypadku pozostałych 105 podziałów nieruchomości nie zachodziły przesłanki 
do ustalenia opłaty adiacenckiej, z takich przyczyn jak: powiększenie sąsiedniej 
nieruchomości, wydzielenie działki w zakresie niezbędnym do korzystania 
z budynku wielorodzinnego lub drogi dojazdowej do nieruchomości, zniesienie 
współwłasności nieruchomości zabudowanej, poszerzenie granic ulicy, 
powiększenie sąsiedniej nieruchomości, położenie nieruchomości na obszarach 
przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne o powierzchni działek 
gruntowych nie mniejszych niż 0,3000 ha.  

 (akta kontroli str. 216-230) 

1.5. Uchwałą nr XIII/137/07 Rady Miasta Rypina z 16 listopada 2007 r. ustalono 
wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej: [1] z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% różnicy wartości 
nieruchomości oraz [2] z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek 
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 20% różnicy między 
wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń,  
a wartością, jaką nieruchomość uzyskała po ich wybudowaniu. Wykonanie uchwały 
powierzono Burmistrzowi. 

(akta kontroli str. 79) 

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

W Urzędzie istniały odpowiednie warunki organizacyjno-prawne pozwalające na 
ustalenie opłat adiacenckich. Sprawy te prowadził WNiŚ, w którym Kierownik 
posiadał odpowiednie upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych. 
Ponadto w decyzjach zatwierdzających projekt podziału nieruchomości informowano 
wnioskodawców o możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej.      

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

2.1. W ramach 25 inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w badanym okresie 
trzy wymagały poszerzenia pasa drogowego i uzyskania pozwolenia na budowę. 
Wymienione  trzy inwestycje objęto badaniem kontrolnym w zakresie wzrostu 
wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, 
które mogły być zobowiązane do wniesienia opłaty adiacenckiej, tj.: 

 budowa i przebudowa ul. Łącznej i ul. Zacisze - I etap (ul. Łączna), zakres robót: 
pieszojezdnia o szerokości 5,0 m i zjazdy na posesje z kostki betonowej, 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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przykanaliki. Inwestycja została odebrana 17 października 2017 r. W zasięgu 
oddziaływania inwestycji znajdowało się 19 nieruchomości;  

 przebudowa i rozbudowa ul. Cichej, lokalizacja: odcinek ul. Cichej (od działki 
1187/4 do pasa kolejowego) zakres robót: budowa jezdni o szerokości 5,0 m na 
odcinku 0,463 km z jednostronnym chodnikiem i zjazdami na posesje z kostki 
betonowej, kanalizacja deszczowa 148,6 m z przykanalikami do studzienek 
wpustowych. Inwestycja została odebrana 19 lipca 2019 r. W zasięgu 
oddziaływania inwestycji znajdowało się 19 nieruchomości;  

 budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta 
Rypin, zakres robót: budowa jezdni o długości 0,645 km z kostki betonowej  
o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem i zjazdami na posesje z kostki 
betonowej, kanalizacja deszczowa o długości 499,5 m z przykanalikami do 
studzienek wpustowych. Inwestycja została odebrana 11 września 2020 r.  
W zasięgu oddziaływania inwestycji znajdowało się pięć nieruchomości.  

Nie dokonano wyceny wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej i nie prowadzono postępowań w sprawach 
o ustalenie i egzekwowanie opłat adiacenckich.  
Ustalono, że powyższe drogi uprzednio istniały i były utwardzone, zostały 
poszerzone i nastąpiła zmiana nawierzchni. Nie nastąpiła zmiana dostępności do 
nieruchomości. 
W powyższym zakresie rzeczoznawca majątkowy realizujący dla Miasta wyceny 
nieruchomości wyjaśnił, że w przedmiotowej sytuacji, gdy ulica była utwardzona 
i nastąpiła tylko zmiana nawierzchni lub poszerzenie nie występuje wzrost wartości 
nieruchomości. 

(akta kontroli str. 51-78, 216-226, 231-233, 242-243) 

2.2. W przypadku 34 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości 
stwierdzono, że podziały te mogły skutkować ustaleniem opłaty adiacenckiej 
w związku z powstaniem 201 nieruchomości gruntowych. W Urzędzie nie podjęto 
żadnych działań w celu ustalenia czy w wyniku podziału nieruchomości wzrosła jej 
wartość. Szczegółowe ustalenia podano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 183-193) 

W celu oszacowania wielkości środków możliwych do uzyskania przez Miasto 
w wyniku zastosowania opłat adiacenckich, dokonano analizy rynku nieruchomości, 
w oparciu o metodę analizy statystycznej rynku, o której mowa w art. 161 ust. 2 ugn.  

Analizy statystycznej rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
przeznaczonych pod zabudowę za lata 2016-2021 (I półrocze) dokonano na 
podstawie rejestru cen nieruchomości8, zawierającego ceny transakcyjne sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rypinie dla 
Miasta (jednostka ewidencyjna 0412201 obręb 0001 Rypin). 
W sytuacji gdy udział właściciela w prawie własności był mniejszy niż jeden 
dokonano odpowiedniej korekty cen transakcyjnych. Ponadto usunięto skrajne ceny 
transakcyjne (wyjątkowo niskie np. 0,40 zł za m2 i wyjątkowo wysokie 1 315,80 zł 
za m2) zaburzające obraz rynku nieruchomości. 

                                                      
8 Rejestr cen nieruchomości - informatyczna baza danych, która umożliwia prowadzenie rejestru cen 

nieruchomości (RCN) poprzez ewidencjonowanie aktów notarialnych. Stosowana i aktualizowana przez 
starostę na mocy art. 4 ust. 1a pkt 7 i art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 ze zm.). 
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Uzyskano zbiory cen za 2016 r. – 24, za 2017 r. – 32, za 2018 r. – 29, za 2019 r. – 
42, za 2020 r. – 29, za I półrocze 2021 r. – 20. W celu uzyskania jak największego 
zbioru cen9, przy uwzględnieniu niskiego trendu czasowego, połączono zbiory 
danych po dwa lata 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021. Uzyskano zbiory cen za lata 
2016-2017 – 56, lata 2018-2019 – 71, 2020-2021 (I pół.) – 49. 

Na podstawie tak przygotowanego zbioru cen i wartości nieruchomości gruntowych 
ustalono, że istniała zależność pomiędzy ceną 1 m2 gruntu a jego powierzchnią: 

 w 2016 r. dla gruntów o pow. od 500 do 2000 m2 mediana10 wyniosła 30 zł 
(średnia arytmetyczna – 33,70 zł), a dla gruntów o pow. powyżej 2000 m2 
mediana wyniosła 15,40 zł (średnia arytmetyczna 29,90 zł); 

 w 2017 r. dla gruntów o pow. od 500 do 2000 m2 mediana – 31 zł (średnia 
arytmetyczna – 32,20 zł), a gruntów o pow. powyżej 2000 m2 – mediana – 
21,90 zł (średnia arytmetyczna – 31,40zł); 

 w 2018 r. dla gruntów o pow. od 500 do 2000 m2 mediana – 35,30 zł (średnia 
arytmetyczna – 41,40 zł), a gruntów o pow. powyżej 2000 m2 – mediana – 
47,50 zł (średnia arytmetyczna – 42,70 zł); 

 w 2019 r. dla gruntów o pow. od 500 do 2000 m2 mediana – 37,50 zł (średnia 
arytmetyczna – 67,00 zł), a gruntów o pow. powyżej 2000 m2 – mediana – 
27,40 zł (średnia arytmetyczna – 25,70 zł); 

 w 2020 r. dla gruntów o pow. od 500 do 2000 m2 mediana – 32,10 zł (średnia 
arytmetyczna – 43,20 zł), a gruntów o pow. powyżej 2000 m2 – mediana – 
31,80 zł (średnia arytmetyczna – 43,50 zł); 

 w I poł. 2021 r. dla gruntów o pow. od 500 do 2000 m2 mediana – 45,10 zł 
(średnia arytmetyczna – 59,40 zł), a gruntów o pow. powyżej 2000 m2 – 
mediana – 37,30 zł (średnia arytmetyczna – 33,90 zł). 

Mediana przy powiększonym zbiorze danych wyniosła: 

 lata 2016-2017 – 500-2000 m2 – 30,10 zł, pow. 2000 m2 – 19,10 zł; 

 lata 2017-2018 - 500-2000 m2 – 35,80 zł, pow. 2000 m2 – 29,90 zł; 

 lata 2020-2021 - 500-2000 m2 – 40,00 zł, pow. 2000 m2 – 32,20 zł. 

Po zaokrągleniu do pełnych złotych i przyjęciu ww. szacunkowych wartości 
nieruchomości gruntowych w przeliczeniu na 1 m2 ustalono, że spośród 201 
nieruchomości gruntowych w przypadku 10 nie nastąpił wzrost wartości wynikający 
z podziału. 

W przypadku 191 nieruchomości gruntowych powstałych w wyniku 33 podziałów, 
szacunkowe wyliczenie opłat adiacenckich przedstawiało się następująco: 

 w 2016 r. – 42,7 tys. zł (dwoma decyzjami zatwierdzono podział na 14 
nieruchomości gruntowych), 

 w 2017 r. – 80,2 tys. zł (sześcioma decyzjami zatwierdzono podział 28 
nieruchomości gruntowych), 

 w 2018 r. – 142,0 tys. zł (10 decyzjami zatwierdzono podział 57 nieruchomości 
gruntowych), 

 w 2019 r. – 140,0 tys. zł (dziewięcioma decyzjami zatwierdzono podział 61 
nieruchomości gruntowych), 

 w 2020 r. – 58,5 tys. zł (czterema decyzjami zatwierdzono podział 14 
nieruchomości gruntowych), 

                                                      
9 Walory poznawcze mediany rosną w miarę zwiększania liczebności populacji.  
10 Jest to wartość środkowa, która nie ulega wpływom wartości skrajnych. Jej walory poznawacze rosną w miarę 

zwiększania liczebności populacji (Jerzy Wierzbiński, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 r., s. 67.). 
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 w I półroczu 2021 r. – 50,9 tys. zł (dwoma decyzjami zatwierdzono podział 17 
nieruchomości gruntowych), 

Łącznie za badany okres - 514,3 tys. zł (33 decyzjami zatwierdzono podział 191 
nieruchomości gruntowych). 

(akta kontroli str. 79-212) 

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

Burmistrz nie podjął żadnych działań mających na celu naliczenie opłaty 
adiacenckiej w związku z dokonaniem 34 podziałów nieruchomości11 Powyższe 
zaniechanie stanowiło naruszenia art. 98a ugn oraz przepisów uchwały nr 
XIII/137/07 Rady Miasta Rypina z 16 listopada 2007 r. dotyczącej wysokości stawek 
procentowych opłaty adiacenckiej.    
Działający z upoważnienia Burmistrza Sekretarz Miasta tłumaczył powyższą 
bezczynność małą różnicą pomiędzy wartościami nieruchomości przed i po 
podziale. 

NIK zauważa, że zaniechanie obowiązku, o którym mowa w art. 98a ugn przyniosło 
w konsekwencji nie uzyskanie dochodów Gminy, które za lata 2016-2018 mogłyby 
wynieść 264,9 tys. zł. Odnośnie lat 2019-2021 (I półrocze) istnieje możliwości 
ustalenia opłat adiacenckich i uzyskania przez Miasto środków finansowych, według 
szacunków w wysokości 249,4 tys. zł. Precyzyjne ustalenie wartości nieruchomości 
gruntowych dla potrzeb wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej powinno 
nastąpić przez rzeczoznawcę majątkowego w drodze operatu szacunkowego, który 
będzie uwzględniał wszystkie atrybuty nieruchomości wycenianych np. 
powierzchnię, lokalizację. 

 (akta kontroli str. 79-212) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia bezczynność Urzędu, co do ustalenia 
czy miał miejsce wzrost wartości w wyniku podziału nieruchomości. Zaniechanie 
tych działań nie pozwoliło na wszczęcie procedury ustalającej opłatę adiacencką 
i pozbawiło Miasto dochodu, zwłaszcza odnosząc się do podziałów z lat 2016-2018.    

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. 

Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i jej naliczenie w przypadku podziałów 
przeprowadzonych w latach 2019-2021 na podstawie art. 98a ugn.  

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 

                                                      
11 Decyzje z 2016 r. nr: 26, 29, 30; z 2017 r. nr: 6, 8, 12, 19, 21, 22; z 2018 r. nr: 2, 5, 6, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 

26; z 2019 r. nr: 1, 8, 8a, 10, 11, 18, 19, 20, 27; z 2020 r. nr: 4, 7, 10, 18; z I półrocza 2021 r. nr : 2 i 3.   
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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, 17 grudnia 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
(-) Tomasz Sobecki 

(-) Andrzej Maciejski 

główny specjalista kontroli państwowej 
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