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UDZIAà WPàYWÓW Z OPàAT ADIACENCKICH
W DOCHODACH GMINY ZIELONKI
____________
SHARE OF REVENUE FROM THE ADDITIONAL LEVY
INCOME COMMUNITY
Streszczenie
Artykuá prezentuje zarys dochodów i wydatków budĪetu gminy Zielonki
w latach 1999-2010 (trzy czteroletnie kadencje wáadz samorządowych). Szczególną uwagĊ zwrócono na prowadzoną politykĊ przestrzenną wáadz gminy oraz podjĊte dziaáania związane z moĪliwoĞcią wprowadzenia w Īycie opáat adiacenckich,
stanowiących formĊ partycypacji mieszkaĔców w kosztach powstaáej infrastruktury technicznej. Zaprezentowano prawne moĪliwoĞci obciąĪenia mieszkaĔców
kosztami inwestycji prowadzonych przez gminĊ przy wspóáudziale Ğrodków wáasnych oraz dofinansowaĔ zewnĊtrznych. Przedstawiono historyczną analizĊ rozwoju opáat partycypacyjnych w kosztach budowy infrastruktury technicznej.
Sáowa kluczowe: opáata adiacencka, dochody gminy
Summary
Article presents an outline of income and expenditure from the municipal
budget in the years 1999-2010 (three four-year term of local authorities). Particular attention was paid to the spatial policy community authorities, the possibility of additional charges levied by the municipality, as the share of residents in
construction costs of technical infrastructure. It also presents the legal possibility
of fee associated with the increase of property value. The article shows a historical
analysis of the development charges participating in the costs of technical infrastructure.
Key words: fee associated with the increase of property value, income municipality
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WSTĉP

Po przeáomowym roku 1989 gminy uzyskaáy osobowoĞü prawną. We wáasnym imieniu wykonują zadania publiczne, prowadzą samodzielną gospodarkĊ
finansową, decydują o rozwoju gospodarczym i przestrzennym, za co ponoszą
peáną odpowiedzialnoĞü finansową oraz prawną. Gminy inwestują w infrastrukturĊ techniczną coraz wiĊksze Ğrodki finansowe. Pomimo moĪliwoĞci finansowania ze Ĩródeá zewnĊtrznych potrzebny jest udziaá Ğrodków wáasnych.
Szczególnie niedoinwestowane są gminy wiejskie. Tereny wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako rezerwa budowlana muszą zostaü „uzbrojone”. RównieĪ wymagania áadu przestrzennego, rozwoju
zrównowaĪonego, a przede wszystkim ochrony Ğrodowiska. zmuszają do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, doprowadzenia do nowopowstających osiedli mieszkaniowych sieci gazowych oraz elektroenergetycznych, a w
mniejszym stopniu telekomunikacyjnych. Inwestycje infrastrukturalne wymagają znacznych nakáadów finansowych, dlatego gmina czĊsto decyduje siĊ na
pozyskanie funduszowych z Unii Europejskiej lub zaciąga kredyty aby inwestycjĊ zaplanowane przeprowadziü. OdciąĪeniem budĪetu gminy jest wkáad wáasny
mieszkaĔców, czyn spoáeczny, opáata partycypacyjna wnoszona przez mieszkaĔców oraz opáata adiacencka, która ma charakter przymusowy. Opáata adiacencka ma w Polsce piĊüdziesiĊcioletnią historiĊ, pomimo to mieszkaĔcy nie
zawsze zgadzają siĊ na uczestniczenie w kosztach inwestycyjnych ponoszonych
przez gminĊ w przekonaniu, Īe dziaáania te naleĪą do zakresu jej obowiązków.
Celem pracy jest analiza dochodów gminy związana z naliczaniem opáat
adiacenckich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmiot naliczanych
opáat. W pracy przedstawiono przykáad podkrakowskiej gminy Zielonki, w której od kilku lat naliczane są opáaty adiacenckie, związane z finansowaną przez
gminĊ budową infrastruktury technicznej. Przeanalizowano wybrane uchwaáy
gminy dotyczące prawa miejscowego oraz trybu naliczania opáat adiacenckich.
Gmina Zielonki posiada plan rozwoju lokalnego na lata 2010-2020 okreĞlający
kierunek polityki przestrzennej i spoáecznej, studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący swoim zasiĊgiem obszar caáej gminy. Strategia rozwoju
gminy Zielonki jako jeden z gáównych celów zrównowaĪonego rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego wymienia utrzymanie rozwoju budownictwa mieszkalnego poprzez zwiĊkszanie jej atrakcyjnoĞci.KaĪdego roku wydaje okoáo 40%
swojego budĪetu na inwestycje infrastrukturalne. Skutkuje to dodatnim saldem
migracji ludnoĞci, gáównie z aglomeracji krakowskiej.
W pracy zastosowano metodĊ analizy opisowo-porównawczej.
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OPàATA ADIACENCKA – ZAGADNIENIA OGÓLNE

Opáata adiacencka to kwota pieniĊĪna, jaką zobowiązani są uiszczaü
mieszkaĔcy w przypadku gdy wzroĞnie wartoĞü ich nieruchomoĞci w związku
z budową urządzeĔ infrastruktury technicznej z udziaáem Ğrodków skarbu paĔstwa, jednostek samorządu terytorialnego, Ğrodków pochodzących z budĪetu
Unii Europejskiej lub ze Ĩródeá zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Definicja opáaty adiacenckiej obejmuje równieĪ opáatĊ ustaloną w związku z podziaáem nieruchomoĞci oraz scaleniem i podziaáem nieruchomoĞci [Ustawa…
1997]. àaciĔski imiesáów czasu teraĨniejszego „adiacens” pochodzący od czasownika nieprzechodniego „adiaceo” oznacza termin „sąsiedni”. Czasownik
przechodni „adicio" w odniesieniu do dodatkowych elementów oznacza m.in.
„podwyĪszaü”, zaĞ zwrot „pretium adiacere” táumaczony jest jako „podnieĞü
cenĊ (wartoĞü)”. [Korpanty 2001]
Pierwszy raz obowiązek wnoszenia przez wáaĞciciela opáaty z tytuáu polepszenia siĊ „warunków” nieruchomoĞci pojawiá siĊ na początku lat 60 XX
wieku. Ustawa z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach
i osiedlach nakáadaáa na wáaĞcicieli obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu
kosztów pierwszego urządzania ulic i placów oraz czĊĞci kosztów innych urządzeĔ. [Ustawa…1961] WysokoĞü „dopáaty” wáaĞciciela byáa zaleĪna od wartoĞci
posiadanej nieruchomoĞci. W kwietniu 1985 roku ustawa o gospodarce gruntami
i wywáaszczaniu nieruchomoĞci zaktualizowaáa aspekt partycypacji wáaĞciciela
nieruchomoĞci w kosztach rozbudowy infrastruktury. [Ustawa…1985b] OkreĞliáa podmioty podlegające przepisom ustawy oraz zasady wnoszenia opáat. Dopuszczaáa równieĪ odliczenie od wysokoĞci opáaty wartoĞci ĞwiadczeĔ wniesionych w czynie spoáecznym, w gotówce lub naturze na rzecz danej inwestycji.
W 1990 roku wprowadzono zmianĊ dodając do listy zadaĔ podlegających opáacie adiacenckiej podziaá nieruchomoĞci. [Bogusáawska-Klejment 2010]
WysokoĞü i sposób naliczania opáat adiacenckich na terenie gminy ustala
rada gminy, podejmując uchwaáĊ o ustaleniu stawek procentowych opáaty adiacenckiej. Opáata nie moĪe przekroczyü 30% w przypadku podziaáu nieruchomoĞci oraz 50% przy inwestycjach infrastrukturalnych finansowanych z budĪetu
gminy, przy wspóáudziale Ğrodków „zewnĊtrznych”. WysokoĞü stawki procentowej opáaty adiacenckiej z tytuáu scalenia i ponownego podziaáu okreĞla rada
gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomoĞci, a jej wysokoĞü nie moĪe
przekraczaü 50% wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci. [Ustawa…1997] Ustawa
o gospodarce nieruchomoĞciami nadaáa gminom prawną moĪliwoĞü nakáadania
na mieszkaĔców opáaty adiacenckiej, jednak brak przepisów nakáadających
obowiązek jej stosowania sprawiaá, Īe niechĊtnie przystĊpowaáy do jej wdraĪania. Gminy, które podjĊáy decyzjĊ o naliczaniu opáat adiacenckich stawaáy przed
waĪnymi problemami związanymi z brakiem jednolitej wykáadni zamieszczonych w ustawie przepisów. NajwiĊcej sporów wywoáywaá trzyletni termin,
w czasie którego wójt mógá naliczyü opáatĊ oraz sprzecznoĞci niektórych zapi77
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sów z konstytucją. Z powodu sporów oraz dezaprobaty spoáecznej gminy zaniechaáy naliczania opáat adiacenckich tracąc w ten sposób Ğrodki finansowe
ustawowo im naleĪne. Obecnie opáaty adaicenckie „wracają do áask” w szczególnoĞci w okolicach duĪych miast ,gdzie silne zainteresowanie rynkiem nieruchomoĞci moĪe przynieĞü gminom finansowe wsparcie.
Polskie ustawodawstwo dopuszcza pobieranie opáat adiacenckich w trzech
przypadkach:
– w związku z rozbudową infrastruktury technicznej,
– w związku z podziałem nieruchomości,
– w związku ze scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości.
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi jakoĞü Īycia na danym
terenie, a co za tym idzie podnosi siĊ cena rynkowa nieruchomoĞci. Gmina ma
ustawowe prawo naáoĪyü opáatĊ wynoszącą do 50% wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci, spowodowanej budową infrastruktury technicznej. Z reguáy stawki procentowe naliczane przez radĊ gminy są niĪsze. Art. 142 ustawy o gospodarce
nieruchomoĞciami nakáada na wáaĞciciela nieruchomoĞci obowiązek uczestniczenia w kosztach budowy urządzeĔ infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie opáat adiacenckich na rzecz gminy. Art. 143 punkt 2 precyzuje, iĪ: „przez
budowĊ urządzeĔ infrastruktury technicznej rozumie siĊ budowĊ drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeĔ wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepáowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.” Zatem gmina nie moĪe naliczyü opáaty po wybudowaniu
elementów infrastruktury nie ujĊtych w ustawie (np. placów zabaw, parków).
Jako drogĊ rozumieü naleĪy „budowlĊ wraz z drogowymi obiektami inĪynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi caáoĞü techniczno-uĪytkową,
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”, natomiast budowa drogi to „wykonanie poáączenia drogowego miĊdzy
okreĞlonymi miejscami lub miejscowoĞciami, a takĪe jego odbudowa i przebudowa” [Ustawa… 1985a]. Opáata adiacencka moĪe byü naliczona nie tylko
w związku z wybudowaniem nowej drogi, ale równieĪ po odbudowie drogi
zniszczonej oraz rozbudowie juĪ istniejącej. [Bogusáawska-Klejment 2010]
Budowa infrastruktury technicznej to znaczący wydatek dla budĪetu gminy. Fundusze musi pozyskaü we wáasnym zakresie, np. ubiegając siĊ o dotacje
ze skarbu paĔstwa, Unii Europejskiej lub innych Ĩródeá. MoĪe teĪ czĊĞciowo
odciąĪyü swój budĪet przez ustalenie opáaty adiacenckiej. Po zakoĔczeniu inwestycji infrastrukturalnej, czyli po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi lub moĪliwoĞci do podáączenia nieruchomoĞci do urządzeĔ infrastruktury technicznej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta moĪe ustaliü opáatĊ
adiacencką w drodze decyzji administracyjnej. Podstawą do wydania tej decyzji
jest ustalenie przez radĊ gminy uchwaáy precyzującej wysokoĞü stawki opáaty
adiacenckiej. JeĪeli gmina zakoĔczy inwestycjĊ przed wejĞciem w Īycie takiej
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uchwaáy nie ma podstaw prawnych do egzekwowania opáaty adiacenckiej. Warunkiem koniecznym pobierania opáaty jest fakt, aby budowa urządzeĔ infrastruktury byáa finansowana lub wspóáfinansowana ze Ğrodków publicznych.
JeĪeli koszty inwestycji w caáoĞci pokrywane są z funduszy prywatnych gmina
nie moĪe naáoĪyü opáaty adiacenckiej. Wydanie decyzji o naliczeniu opáaty moĪe nastąpiü dopiero po umoĪliwieniu wáaĞcicielowi lub uĪytkownikowi wieczystemu korzystania z wybudowanych urządzeĔ. JeĪeli nieruchomoĞü byáa wyposaĪona w okreĞloną infrastrukturĊ, nie moĪna naliczyü opáaty adaicenckiej.
WaĪne znaczenie ma równieĪ funkcja terenu, na którym poáoĪona jest nieruchomoĞü okreĞlona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nie moĪna pobieraü opáaty adiacenckiej w przypadku, w którym nieruchomoĞü
zlokalizowana jest w terenie przeznaczonym na cele rolne i leĞne, zaĞ w przypadku braku planu miejscowego, jeĪeli na takie cele jest wykorzystywana. WaĪny jest takĪe fakt, czy zakoĔczenie procesu inwestycyjnego spowodowaáo
wzrost wartoĞci nieruchomoĞci, który stanowi podstawĊ do ustalenia wysokoĞci
opáaty. JeĪeli wartoĞü nieruchomoĞci pozostanie bez zmian, nie ma prawnych
podstaw do naliczenia opáaty. [Cymerman 2005] Wójt musi podjąü decyzjĊ
o naliczeniu opáaty adiacenckiej w ciągu trzech lat, licząc od dnia zakoĔczenia
inwestycji. Po upáywie tego terminu nie ma juĪ podstaw do naliczenia opáaty.
Opáata adiacencka wedáug art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami moĪe zostaü naáoĪona na wáaĞcicieli nieruchomoĞci oraz uĪytkowników wieczystych, którzy nie mają obowiązku wnoszenia opáat rocznych za korzystanie
z nieruchomoĞci. Nie moĪna Īądaü opáaty od uĪytkowników wieczystych wnoszących opáaty roczne, samoistnych posiadaczy, dzierĪawców oraz najemców.
Opáaty dotyczące nieruchomoĞci skarbu paĔstwa lub jednostek samorządu terytorialnego innych niĪ gmina, a nie oddanych w uĪytkowanie wieczyste obciąĪają
jednostki zarządzające nimi. Organy posiadające prawo trwaáego zarządu są
traktowane jak uĪytkownicy wieczyĞci nie wnoszący opáaty adiacenckiej.
Z wnoszenia opáaty zwolnione są gminy, które naliczają i pobierają opáaty adiacenckie. [Ustawa…1997, Bogusáawska-Klejment 2010]
Wzrost wartoĞci nieruchomoĞci okreĞla rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym, wedáug cen na dzieĔ wydania decyzji o ustaleniu opáaty.
UwzglĊdnia on jedynie wpáyw czynnoĞci, z tytuáu których naliczana jest opáata.
Operat szacunkowy jest opinią rzeczoznawcy majątkowego, natomiast organem
orzekającym o wysokoĞci opáaty jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który
po zapoznaniu siĊ z opinią zawartą w operacie szacunkowym, w oparciu o wáasną wiedzĊ i doĞwiadczenie podejmie decyzjĊ o wysokoĞci opáaty.
Od wysokoĞci i zasadnoĞci naliczenia opáaty adiacenckiej przysáuguje odwoáanie do Samorządowego Kolegium Odwoáawczego w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji. Strona moĪe zaskarĪyü decyzjĊ kolegium w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym do 30 dni po dorĊczeniu decyzji, od wyroku
którego przysáuguje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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OPàATA ADIACENCKA W GMINIE ZIELONKI

Gminy wykonują zadania wáasne oraz zlecone. Otrzymują Ğrodki finansowe z budĪetu paĔstwa w formie dotacji, subwencji, a takĪe uzyskują dochody
wáasne (m.in. z podatków, opáat adiacenckich, gospodarowania mieniem komunalnym). [Ustawa…1990]
Tabela 1. Wybrane Ĩródáa dochodu budĪetu gminy Zielonki w latach 1999-2010
Table 1. Selected sources of income in Zielonki community in the years 1999-2010
ħródáa dochodów budĪetowych
36,94 % udziaáu z tytuáu podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT)
6,71 % udziaáu z tytuáu podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT)
Podatek od Ğrodków transportowych
Podatek od nieruchomoĞci
Podatek rolny, leĞny
Karta podatkowa, opáata skarbowa, podatek
od spadków i darowizn
Opáata planistyczna i adiacencka
Subwencje
Dotacje celowe (w tym Ğrodki UE)
Dochody z majątku gminy
Inne dochody
Razem

1999-2002
tys. zá

2003-2006
tys. zá

2007-2010
tys. zá

12 515, 9

26 229,3

61 008,7

139,8

621,4

1 354,8

689,2
7 053,9
1 478,6

874,5
10 185,8
2 155,1

2 270,1
13 070,8
2 658,8

3 829,5

3 954,7

7 447,6

0 zá
19 188,4
6 123,3
5 908,4
557,1
57 484,2

0 zá
29 279,2
10 031,3
15 917,6
373,2
99 622,2

5 321,3
38 750,3
29 625,1
10 928,1
7 365,2
179 800,9

ħródáo: Sprawozdanie finansowe gminy Zielonki za okres 1999 – 2010 [Kacprzak 2011]

ĝrodki finansowe zgromadzone przez gminĊ przeznaczane są na bieĪącą
dziaáalnoĞü (funkcjonowanie urzĊdu oraz jednostek oĞwiatowych) oraz na inwestycje publiczne, które zostaną uznane za priorytetowe.
Tabela 2. WaĪniejsze wydatki budĪetu gminy Zielonki w latach 1999-2010
Table 2. Selected municipal budget expenditures in the years 1999-2010
Cel wydatków z budĪetu
gminy Zielonki
Inwestycje gminne
Utrzymanie placówek oĞwiatowych
Finansowanie przedszkoli publicznych
i niepublicznych
Dopáata do MPK
BieĪące utrzymanie dróg
Koszt energii i konserwacji oĞwietlenia ulicznego
Pomoc spoáeczna
Razem

1999-2002
(tys. zá)
25 376,5
17 234,7

2003-2006
(tys. zá)
39 850,9
31 185,5

2007-2010
(tys. zá)
88 736,8
41 977,3

1 831,0
1 830,7
1 240,5
1 658,3
4 106,6
53 278,4

3 568,3
2 104,4
1 872,4
2 319,4
9 401,1

9 216,2
3 931,2
5 272,8
3 565,9
17 302,1

ħródáo: Sprawozdanie finansowe gminy Zielonki z okresu1999 – 2010 [Kacprzak 2011]
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Gmina Zielonki począwszy od roku 1999 bardzo szybko rozwija swoją
sieü infrastrukturalną budując sieci kanalizacyjne, wodociągowe oraz drogowe.
Inwestycje te są bezpoĞrednio powiązane z polepszeniem warunków korzystania
z nieruchomoĞci przez wáaĞciciela, czyli podnoszą one wartoĞü nieruchomoĞci.
Opáaty adiacenckie zostaáy wprowadzone wraz z wejĞciem w Īycie uchwaáy Nr
IX/59/2007 rady gminy Zielonki z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opáaty adiacenckiej. Ustalono w niej 32% poziom
róĪnicy wartoĞci nieruchomoĞci w przypadku wybudowania urządzeĔ infrastruktury technicznej. JeĪeli w wyniku podziaáu nie powstaje obowiązek wypáaty
przez gminĊ odszkodowania za dziaáki gruntowe wydzielone pod drogi konieczne, stawka wynosi 1% wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci. JeĪeli zajdzie koniecznoĞü wypáaty przez gminĊ odszkodowaĔ z tego tytuáu stawka wynosi 32% wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci.

Do momentu wejĞcia w Īycie uchwaáy umoĪliwiającej naliczanie
opáat adiacenckich w gminie Zielonki funkcjonowaáy umowy cywilnoprawne zawierane pomiĊdzy mieszkaĔcami oraz urzĊdem gminy.
W umowach tych mieszkaĔcy zobowiązywali siĊ do wspóáfinansowania
inwestycji infrastrukturalnych. W okresie przejĞciowym, w którym
uchwaáa o naliczaniu opáat adiacenckich wedáug okreĞlonych stawek procentowych byáa wdraĪana ustalono, Īe mieszkaĔcom którzy wpáacili caáoĞü lub czĊĞü kwot uzgodnionych w umowach cywilno-prawnych, kwota
wpáacona z tego tytuáu zostanie zaliczona jako przedpáata na poczet naliczonej opáaty adiacenckiej. Umowy te nie są obecnie stosowane. [Kacprzak 2011]
Po zakoĔczeniu inwestycji podejmowana jest decyzja czy naliczenie
opáaty adiacenckiej ma uzasadnienie ekonomiczne. Ustalony koszt wyceny i egzekucji nie powinien przekroczyü ewentualnych wpáywów. Gmina
zleca rzeczoznawcy majątkowemu w otwartym przetargu sporządzenie
wyceny nieruchomoĞci, na których wartoĞü miaáa wpáyw inwestycja.
WartoĞü nieruchomoĞci wedáug stanu przed wybudowaniem urządzeĔ
infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu jest okreĞlana wedáug
cen na dzieĔ wydania decyzji o ustaleniu opáaty adiacenckiej.
W przypadku opáat pobieranych z tytuáu wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci związanej z podziaáem nieruchomoĞci radni gminy Zielonki
postanowili nie naliczaü dodatkowych opáat obciąĪających mieszkaĔców.
Nakáad pracy i kosztów, ponoszony przez gminĊ w toku podziaáu nieruchomoĞci jest znikomy, poniewaĪ caáoĞü pracy geodety i czynnoĞci administracyjnych pokrywa zleceniodawca. Wyjątek stanowi podziaá, w wyniku którego powstaje obowiązek wypáaty przez gminĊ odszkodowania za
dziaáki gruntu wydzielone pod drogi, które z mocy prawa przeszáy na
wáasnoĞü gminy lub, co do których wygasáo prawo uĪytkowania wieczystego. W związku z powyĪszym gmina Zielonki, w uzasadnionych przypadkach, aby odzyskaü czĊĞü poniesionych wydatków nalicza taką opáatĊ.
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W maju 2010 roku zawarto umowĊ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie inwestycji
"Gospodarka ĝciekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik,
Bibiczanka i Rozrywka" ze Ğrodków Europejskiego Funduszu SpójnoĞci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko. Projekt zakáada
podáączenie do kanalizacji dla okoáo 730 nieruchomoĞci poáoĪonych w obrĊbie
gminy . Koszt caákowity tego przedsiĊwziĊcia to 26,7 mln zá netto z czego kwotĊ
17,2 mln zá netto pokryje fundusz Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko, pozostaáą kwotĊ 9,5 mln zá gmina musi pokryü ze Ğrodków wáasnych.[www.zielonki.pl] Szacuje siĊ, iĪ 32% stawka opáaty adiacenckiej od
wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci obowiązująca na obszarze gminy pozwoli na
pozyskanie okoáo 2,5 mln zá, co pokryje okoáo 10% kosztów inwestycji.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie ma w Polsce prawnego obowiązku obligującego gminy do naliczania
opáaty adiacenckiej. Jest to jedynie moĪliwoĞü, z której moĪe skorzystaü. PodjĊcie decyzji o rezygnacji z naliczania opáaty adiacenckiej czĊsto kierowane jest
przesáankami ekonomicznymi, jeĪeli z góry wiadomo Īe koszty wyceny i wyegzekwowania opáaty przewyĪszą przewidywane wpáywy. Dochód wáasny gminy
moĪe pochodziü tylko ze Ĩródeá ustawowo im naleĪnych, a opáata adiacencka to
jedyny przewidziany sposób partycypacji obywateli w rozbudowie infrastruktury technicznej na terenie gminy. W przypadku rozbudowy infrastruktury opáaty
te pokrywają tylko niewielką czĊĞü poniesionych wydatków. Pieniądze te zasilą
budĪet gminy. Opáaty związane z podziaáem nieruchomoĞci dla gminy stanowią
czysty dochód, nie obciąĪony kosztami. Potraktowanie opáat adiacenckich przez
gminy z czysto ekonomicznego punktu widzenia moĪe przynieĞü wymierne korzyĞci finansowe. MoĪe równieĪ wzbudziü spoáeczne niezadowolenie. Opáata
adiacencka z zaáoĪenia jest formą rekompensaty nakáadów poniesionych przez
gminĊ.
Gmina Zielonki to przykáad podkrakowskiej gminy rozwijającej siĊ bardzo
szybko, pozyskującej Ğrodki finansowe z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych. Poszukuje równieĪ alternatywnych Ĩródeá dochodu. W tym celu w 2007
roku rada gminy Zielonki podjĊáa uchwaáĊ o ustaleniu stawek procentowych
opáat adiacenckich. Opracowano system naliczania opáat adiacenckich z tytuáu
wzrostu wartoĞci nieruchomoĞci spowodowanej budową sieci uzbrojenia terenu.
W okresie 2007-2010 pozyskaáa z opáat adiacenckich kwotĊ 5,3 mln zá, co stanowi równowartoĞü áącznego rocznego dochodu z tytuáu podatku od Ğrodków
transportowych oraz podatku rolnego i leĞnego. W gminie Zielonki nie jest pobierana opáata adiacencka z tytuáu podziaáu nieruchomoĞci oraz scalenia i podziaáu. MoĪe siĊ to wiązaü z polityką szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy. MieszkaĔcy sceptycznie podchodzą do nowych opáat,
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które zastĊpują dobrze im znane umowy cywilno-prawne. Ponadto gmina prowadzi kampaniĊ informacyjną, która powiadamia zainteresowanych o moĪliwoĞci naliczenia takiej opáaty i podaje jej przybliĪony wymiar.
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