
Interpelacja Radnego 	 Pana Jana Dziemdziory 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Treść  interpelacji : 
W związku z podjęciem czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich 
w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych mieszkańcy tego rejonu wyrażają  opinie, że jest 
to działanie zmierzające do ich upokorzenia, ponieważ  mieszkają  w rejonie gdzie występują  
rożnego uciążliwości rodzaju uciążliwości, takie jak potężny hałas wytwarzany przez pojazdy 
jadące „gierkówką", chlewnie emitujące odory itp. Ponadto mieszkańcy uważają, że zostali 
oszukani, ponieważ  przy ustalaniu warunków budowy kanalizacji ściekowej zapewniano ich, że 
z tego tytułu nie będą  ponosić  w przyszłości żadnych kosztów a ponadto są  w posiadaniu opinii 
prawnych z których wynika, że nastąpiło przedawnienie do prowadzenia tego rodzaju 
postępowania. 
Mieszkańcy zapowiadają  przeprowadzenie zbiorowego protestu a nad jego formą  trwają  
konsultacje. 
W tym stanie rzeczy proszę  o udzielenie informacji w tej sprawie z uwzględnieniem podstaw 
prawnych i możliwości miarkowania wysokości tych opłat ze względu na przykładowe uciążliwości 
opisane wyżej.  

Treść  odpowiedzi: 

Odpowiadając na zgłoszoną  w dniu 28 lutego 2019 r. interpelację  przez Radnego Pana 
Jana Dziemdziory uprzejmie informuję: 

Podstawą  wszczęcia postępowania mającego na celu ustalenie opłaty adiacenckiej jest podjęta 
w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez Radę  
Miejską  w Piotrkowie Tryb. uchwała Nr XXXV/601/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie 
ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu uczestnictwa właścicieli nieruchomości 
i użytkowników wieczystych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają  obowiązku 
wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą  właściwego organu 
jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, w kosztach budowy sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych 
oraz urządzenia lub modernizacji dróg (Dz. Urz. Wojtódzkiego Nr 98,poz.1031). 
Zgodnie z treścią  uchwały na terenie miasta Piotrkowa Tryb. stawka procentowa opłaty 

adiacenckiej wynosi 30% różnicy między wartością  jaką  miała nieruchomość  przed wybudowaniem 
urządzeń  infrastruktury technicznej, a wartością  jaką  nieruchomość  ma po ich wybudowaniu 
określoną  przez rzeczoznawcę  majątkowego według stanu i cen na dzień  wydania decyzji 

ustaleniu opłaty adiacenckiej. 

Podkreślić  w tym miejscu należy, że podjęcie przez radę  gminy uchwały wiąże organ wykonawczy 
do naliczania opłat adiacenckich w granicach określonych w uchwale. Pogląd taki potwierdza 
wyrok NSA z 25.07.2000 r., sygn. akt II SA /Ka 2052/98, wyrok WSA w Poznaniu z 01.10.2014 r., 
sygn. akt IV SA/Po 215/14. Istnienie zobowiązania administracyjnego (bo nie jest to roszczenie 
cywilnoprawne) nakłada na organ administracyjny obowiązek podjęcia postępowania, 
a niewykonanie go może być  traktowane jako naruszenie prawa. Taki skutek można też  
odczytywać  z tezy wyroku NSA z 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA 3062/01. 
Ponadto obok obowiązku administracyjnego obciążającego organ administracji publicznej trzeba 
także przypomnieć  obowiązek budżetowy obciążający prezydenta jako organ wykonawczy JST. 
Nie wolno bowiem zapominać, że podjęcie uchwały rady gminy w sprawie opłaty adiacenckiej 
powinno być  sprzężone z zapisaniem odpowiedniej kwoty wpływów w budżecie gminy. W takiej 
sytuacji nierealizowanie dochodów może spotkać  się  także z odpowiedzialnością  wynikającą  
z naruszenia dyscypliny budżetowej, gdyż  zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 

finansach publicznych (t.j. Dz.0 z 2017 r.,poz.2077 ze zm.) do dochodów publicznych zalicza się  
także opłaty i inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego; zaś  przepis art. 5 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1458 ze zm.) zalicza do niego 
także niepobranie lub niedochodzenie należności (...) jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego 
czynności prezydenta dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej muszą  być  skierowane do 
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wszystkich zobowiązanych do jej wniesienia, zgodnie z dyspozycją  zapisów ustawowych, 
w granicach zakreślonych przez uchwałę  rady gminy. 

Udział  właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń  infrastruktury technicznej przez 
wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, regulują  przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). 
Zgodnie z art. 143 ust. 1 cytowanej ustawy, przepisy rozdziału „Udział  w kosztach budowy 
urządzeń  infrastruktury technicznej" stosuje się  „do nieruchomości bez względu na ich rodzaj 
i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej lub ze źródeł  zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem 
nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku 
planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. 
Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się  nieruchomości wykazane 
w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 
a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie 
ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art.92 ust.2 u.g.n.). 
W świetle przepisu art. 145 ust.2 u.g.n. wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty 
adiacenckiej może nastąpić  w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń  infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia 
warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków 
obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2 u.g.n. Do ustalenia opłaty 
przyjmuje się  stawkę  procentową  określoną  w uchwale rady gminy obowiązującą  w dniu, w którym 
stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń  infrastruktury 
technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. 
W oparciu 0: 

decyzję  Prezydenta Miasta pełniący funkcję  Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 
246/2013 z dnia 05.07.2013 r., znak: IMA.6740.186.2013 zatwierdzającą  projekt budowlany 
i wydającą  pozwolenie dla Miasta Piotrków Trybunalski reprezentowanego przez 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 
przyległych do ulicy Belzackiej wraz z przedłużeniem kolektora nr II w Piotrkowie 
Trybunalskim — część  2 — ulice: Świerkowa, Kasztanowa, Malinowa i Zajęcza (działki nr 
ewid.: 54, 144, 196, 114 obręb 29; 86/1,83 obręb 43), 
inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą, 
pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 
z dnia 12.01.2016 r., znak: PINB.7353.402.2015.2016. 

stwierdzono, że zakres i charakter przeprowadzonej inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej 
w ulicach: świerkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajęczej, stworzyły warunki do podłączenia 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. 
Miasto Piotrków Trybunalski, stosownie do art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo 
Budowlane (t.j. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) w dniu 30.12.2015 r. złożyło do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadomienie 

zakończeniu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej we wskazanych ulicach. 
Pismem z dnia 12 stycznia 2016 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego poinformował  Miasto Piotrków Trybunalski o nie wnoszeniu uwag do 
użytkowania od zakończonej inwestycji zrealizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę  Nr 
246/2013 z dnia 05.07.2013 r.. 
Zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądowoadministracyjnym, wydanie przez Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaświadczenia o przyjęciu 
złożonego przez gminę  zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, z jednoczesnym 
stwierdzeniem, że organ nadzoru budowlanego nie zgłasza sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia 
do użytkowania inwestycji stanowi spełnienie warunków do — zgodnego z prawem korzystania 
z wybudowanego urządzenia (por. wyrok WSA w Krakowie sygn.akt II SA/Kr 1573/14 z dnia 14 
stycznia 2015 r.-Lex 1643935, wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2017 r., I OSK 1845/16, LEX 
2260783). 
Dlatego też  za dzień  stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości położonych przy ulicy 
Świerkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajęczej do kanalizacji sanitarnej należy uznać  12.01.2016 r 

W oparciu o zgromadzony materiał, w listopadzie 2018 roku zostało wszczęte z urzędu 
postępowanie w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy: świerkowej, Kasztanowej, Malinowej i Zajęczej, 
spowodowanej budową  kanalizacji sanitarnej ( zawiadomienia z dnia 08.11.2018 r.). 
Ponadto uwzględniając zapis z art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, iż  ustalenie i wysokość  opłaty adiacenckiej zależą  od wzrostu wartości  
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nieruchomości spowodowanego budową  urządzeń  infrastruktury technicznej zlecono 
rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie na piśmie opinię  o wartości nieruchomości w formie 
operatu szacunkowego zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Nadmienić  należy, że sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe 
stanowią  dowód tego, jaką  wartość  miała nieruchomość  przed budową  urządzeń  infrastruktury 
technicznej i jaką  wartość  ma szacowana nieruchomość  po budowie tych urządzeń, a różnica tych 
wartości jest podstawą  określenia opłaty. Z przepisu art. 154 wynika wprost, że wybranie 
właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca 
majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj, położenie nieruchomości, 
przeznaczenie w planie miejscowym, stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 
stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych. 
Rzeczoznawcy majątkowi w swoich opiniach uwzględnili lokalizację  i otoczenie oraz zastosowali 
korektę  wartości z uwagi na uciążliwość  w postaci bliskiego sąsiedztwa autostrady Al 
Operaty szacunkowe zostały przyjęte jako dowód w sprawie, ponieważ  zostały sporządzone 
zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami. 
Obecnie redagowane są  decyzje ustalające wysokość  opłat adiacenckich, w związku ze wzrostem 
wartości nieruchomości na skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

podpis osoby sporządzającej odpowiedź  

akceptacja Wicepr. denta 
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