
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 98a ust.1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za 

cały okres użytkowania tego prawa na 30 % wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 50 % różnicy między wartością, jaką nierucho-

mość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich 

wybudowaniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały Rady Gminy Łubniany jest ustalenie stawek procentowych opłaty adia-

cenciej. Zgodnie z art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

dla właścicieli nieruchomości dokonujących podziału organ może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką w 

wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości przed podziałem i po 

podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości 

przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nierucho-

mości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. 

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na 

rzecz gminy opłat adiacenckich. Przepis rozdziału 7 ustawy stosuje się także do użytkowników wieczystych nieru-

chomości gruntowych., którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych 

za użytkowanie wieczyste nieruchomości lub wnieśli za zgodą  właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za 

cały okres użytkowania wieczystego. 

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemia, na 

ziemi albo nad ziemia przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 

gazowych i telekomunikacyjnych. 

Wójt może , w drodze decyzji , ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia 

nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzysta-

nia z wybudowanej drogi. 

Wydanie decyzji może nastąpić w terminie 3 lat  od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 

poszczególnych urządzeń.  

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową 

urządzeń infrastruktury technicznej. Wartość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy miedzy war-

tością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń , a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybu-

dowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wartość nieru-

chomości określa się według wyceny rzeczoznawcy majątkowego na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty ad-

iacenckiej. 

Obowiązek wnoszenia opłat powstaje po upływie 14 dni od dnia w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się osta-

teczna. W przypadku rozłożenia na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty. Rozłożenie na raty w 

okresie do 10 lat. Jako zabezpieczenie stosuje się hipotekę. Do skutków lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenc-

kiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.   
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