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USTALENIE OPŁATY ADIACENCKIEJ
Podstawa prawna:
 Art. 98a, przepisy działu III rozdział IV Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 Uchwała Nr XI/182/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości

stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie miasta Słupska
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Brak- postępowanie wszczynane z urzędu
II. OPŁATY:
opłata adiacencka- ustalona w drodze decyzji administracyjnej
Ustaloną opłatę adiacencką uiszcza się na rachunek bankowy Miasta Słupska (Pl. Zwycięstwa 3, 76-200
Słupsk), prowadzony przez mBank S. A. o numerze1:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy
Do określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Katastru – Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 208 i nr 313, tel. (59) 84-88-243, (59) 84-88-411
e-mail: wgk@um.slupsk.pl.
V. ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.
VI. UWAGI:
 Opłatę adiacencką ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z:

a) podziałem nieruchomości, dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który
wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Opłaty nie ustala się w przypadku, gdy
podział nieruchomości dokonywany został niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
b) z wybudowaniem infrastruktury technicznej bądź drogi z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może
przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Różnice
między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału, a należnością wynikającą z opłaty
adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat.
Aktualny numer konta, na które należy wpłacać opłatę adiacencką można sprawdzić w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Słupska (http://bip.um.slupsk.pl/finanse_miasta/dokumenty/569.html)
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 Osobami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty adiacenckiej są: właściciele, 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.
 Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia,
w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo w okresie do 3 lat od dnia
stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
lub do korzystania z wybudowanej drogi.
 Opłat adiacenckich nie ustala się w przypadku, gdy nie wzrosła wartość nieruchomości, lub gdy
nieruchomości są przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu
miejscowego, gdy nieruchomości są wykorzystywane na cele rolne i leśne.
 Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu podziału wynosi 30 % różnicy między wartością jaką
nieruchomośść miała przed podziałem, a wartością jaką ma po podziale.
 Stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wynosi
50 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem drogi bądź urządzeń
infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Dla nieruchomości
położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji stawka ta wynosi 75%.
 Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej
wartości nieruchomości, odpowiednio dla opłaty adiacenckiej:
a) z tytułu podziału: według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała
się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości przed podziałem
przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości
po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się
ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części
składowych nieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę wartości działek
możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej
podziałowi
b) z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej: według cen na dzień, w którym stworzono
warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo na
dzień stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
 Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości (WGK_29), rozłożona na raty roczne
płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność
gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty
adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
 Opłata adiacencka płatna jest w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się
ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty. Do
skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego. Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja, do pierwszego dnia miesiąca,
w którym powstał obowiązek zapłaty.
 Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub
użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury
technicznej.
 W przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika, za dołączone do wniosku pełnomocnictwo do
reprezentowania należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde pełnomocnictwo na konto
numer: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
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1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (Pl. Zwycięstwa 3, 76 -200 Słupsk;
e-mail:urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76 -200 Słupsk, pl._Zwycięstwa3,
e-mail:_iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z dokonanym podziałem lub z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z
wybudowaniem infrastruktury technicznej.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest – nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących przepisów
prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową
realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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