
REGIONALNA    IZBA    OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr 24/59/2010  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 10 listopada 2010 r.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 

2104, z 2009 r. nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 

220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, 

poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, 

poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, 

poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 

2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, 

poz. 675) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 1 uchwały nr LII/675/2010 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w 

sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania 

urządzeń infrastruktury technicznej, w części dot. określenia „wszystkich” z powodu 

naruszenia art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn.- Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

W dniu 11 października 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu została 

doręczona uchwała nr LII/675/2010 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania 

urządzeń infrastruktury technicznej.  

Przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami Rada Miejska w Kluczborku w § 1 uchwały ustaliła na 50% wysokość 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej stanowiącej różnicę między wartością jaką 

nieruchomość miała przed wybudowaniem wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, a 

wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.  

Zastępca burmistrza Miasta Kluczborka składając wyjaśnienia w sprawie podniósł, iż w § 1 

w/w uchwały przez wyrażenie „wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej” rozumie się 

zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami art. 143 budowę drogi oraz wybudowanie 

pod ziemią albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych tj. 

urządzeń wybudowanych przez Gminę. Powyższe wyjaśnienia zostały podtrzymane pismem 

Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 listopada 2010 r.  
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Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej nie stawił się.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje.  

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok 

NSA z dnia 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  

W odniesieniu do postanowienia wynikającego z § 1 uchwały stwierdzić należy, iż 

wykracza ono poza zakres stanowienia określony art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

Zgodnie z art. 146 ust. 2 powołanej ustawy, wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie 

więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.  
 

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, iż do kompetencji rady gminy należy 

określenie wysokości stawki opłaty adiacenckiej, przy czym jej wysokość nie może 

przekroczyć 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

Określenie wprowadzone w § 1 uchwały polegające na odniesieniu wartości 

nieruchomości do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, stanowi niedopuszczalną 

modyfikację zapisu ustawowego.  

Mając na względzie, iż podstawa naliczania opłaty adiacenckiej została przez 

ustawodawcę określona w art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy 

stwierdzić, iż zakres regulacji określony w § 1 uchwały modyfikujący zapis ustawowy nie 

znajduje uzasadnienia.  

 

Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych Kolegium wskazuje, 

iż podejmowane przez organy samorządowe uchwały muszą zawierać sformułowania jasne, 

wyczerpujące oraz uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem 

luzu interpretacyjnego (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.06.1995 r., 

sygn. akt SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 1996/3/91).  

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium 
 


