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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 
przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna kontrolę w zakresie ustalania  
i egzekwowania opłaty adiacenckiej oraz udzielania zamówień publicznych związanych  
z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi w latach 2009-2011 (I kwartał). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 30 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze  

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie 

ocenia działania polegające na ustaleniu i egzekwowaniu opłat adiacenckich oraz stosowaniu 
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyłanianiu podmiotów wyceniających 
nieruchomości i przygotowujących opracowania geodezyjno-projektowe w latach 2009-2011 
(I kwartał). 

Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod uwagę prawidłowe 
działania Pana Burmistrza oraz Rady Miejskiej Rydzyny polegające na: 

1) ustaleniu przez Radę Miejską Rydzyny w uchwale z dnia 19 sierpnia 2008 r. stawek 
opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 
oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, a także określeniu tych 
stawek w wysokościach zgodnych z postanowieniami art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2, 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
2 Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. 
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2) przedłożeniu przez Pana Burmistrza ww. uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu  
w terminie  określonym w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym3 oraz ogłoszeniu tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, 

3) ustaleniu przez Pana Burmistrza opłat adiacenckich w decyzjach wydanych w latach 
2009-2011 (I kwartał), w wysokościach zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej 
Rydzyny, 

4) zapewnieniu wykonania, na zlecenie Miasta i Gminy Rydzyna, operatów 
szacunkowych oraz opracowań geodezyjno-projektowych przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia, a także określeniu w tych operatach stanu nieruchomości  
z uwzględnieniem postanowień art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami,   

5) przyjęciu przez Radę Miejską Rydzyny w uchwale z dnia 26 października 2009 r. 
uregulowań dotyczących inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań 
inwestycyjnych Gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności,  

6) wykonaniu decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 sierpnia 
2009 r. poprzez zaniechanie stosowania praktyk polegających na nadużywaniu przez 
Miasto i Gminę Rydzyna pozycji dominującej na lokalnym rynku organizowania 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków, a także poprzez zapłatę 
nałożonych kar pieniężnych w kwocie 11.783 zł. 

Jednocześnie stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły: 
1) niepodjęcia przez służby finansowo-księgowe Urzędu, do czasu kontroli NIK,  działań 

mających na celu wyegzekwowanie opłaty adiacenckiej w kwocie 3.637,20 zł, 
ustalonej w decyzji Pana Burmistrza w dniu 22 lutego 2011 r., z terminem wniesienia 
do dnia 23 marca 2011 r., 

2) podjęcia przez służby finansowo-księgowe Urzędu, dopiero w wyniki kontroli NIK, 
działań polegających na ustaleniu odsetek w kwocie 158,40 zł z tytułu wniesienia 
opłaty adiacenckiej w kwocie 1.523,40 zł, po terminie określonym w ostatecznej 
decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 12 maja 2010 r. 
oraz  wystosowania wezwania do ich zapłaty dopiero w dniu 16 maja 2011 r., 

3) dopuszczenia do dwukrotnej zapłaty za wykonane operaty szacunkowe oraz podjęcia 
działań, w wyniku których wykonawca zwrócił na rachunek Urzędu kwotę 7.306,20 zł 
nienależnie wypłaconą – dopiero w wyniku kontroli NIK, 

4) braku, do czasu kontroli, wszczęcia 28 postępowań w sprawie ustalenia opłat 
adiacenckich, pomimo decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, 
wydanych przez Pana Burmistrza m. in. przeszło dwa lata temu (Pan Burmistrz 
zadeklarował w trakcie kontroli wszczęcie tych postępowań w okresie od 2 maja  
2011 r. do I półrocza 2012 r.), 

5) przewlekłego prowadzenia trzech postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, 
(do czasu kontroli NIK nie wydano decyzji w tych sprawach, mimo że od wszczęcia 
jednego z tych postępowań, do czasu kontroli NIK upłynęło przeszło półtora roku), 

                                                 
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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6) naruszenia postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego4, określonych w art. 35 § 3, poprzez wydanie 22 decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po upływie od trzech do 21 
miesięcy od wszczęcia postępowań administracyjnych, których przedmiotem było  
m. in. finansowanie budowy urządzeń infrastruktury technicznej, a także poprzez 
wydanie siedmiu decyzji ustalających opłaty adiacenckie, po upływie od trzech do 14 
miesięcy od wszczęcia postępowań w tych sprawach. Niezgodne z postanowieniami 
art. 36 § 1 ww. ustawy było także zaniechanie zawiadomienia stron tych postępowań  
o przyczynach zwłoki oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy. 

   
  

Przedstawiając Panu Burmistrzowi powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli 
na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o: 

1) wyeliminowanie nieprawidłowości w prowadzonej w Urzędzie windykacji zaległych 
opłat adiacenckich oraz wypłacie wykonawcom należności za wykonane operaty 
szacunkowe, 

2) niezwłoczne wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie 
opłat adiacenckich, 

3) wszczęcie postępowań w sprawach, w których zachodzą przesłanki do ustalenia opłat 
adiacenckich oraz poinformowanie Delegatury NIK w Poznaniu o ich wynikach. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 21 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 
o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia 
na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych 
zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 
 
 

                                                 
4 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 


