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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz  art. 146 ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 815 i 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury 
technicznej na 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką 
nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/234/01 Rady Miejskiej w Mińsku 
Mazowieckim z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłat adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r., Nr 99, poz. 1142). 

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

do uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej 

Opłata adiacencka jest opłatą ustalaną w związku ze wzrostem wartości 
nieruchomości spowodowanym m.in. budową urządzeń infrastruktury technicznej 
z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej 
rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad 
ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i 
telekomunikacyjnych. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji Burmistrza, po 
stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 
urządzeń infrastruktury technicznej, albo po stworzeniu warunków do 
korzystania z wybudowanej drogi. 

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 
Warunkiem niezbędnym dla ustalenia opłaty adiacenckiej jest 
uprzednie podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej stawkę procentową w 
oparciu, o którą obliczana jest przedmiotowa opłata, przy czym stawka ta nie 
może być wyższa niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała 
przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką 
nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

Uchwałą NR XXVI/234/01 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 
marca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001 r., Nr 99, poz. 1142), ustalono stawkę 
procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 50 %. 

Właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, 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, nieruchomości uczestniczą 
w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na 
rzecz gminy opłat adiacenckich. 
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