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Opłata adiacencka

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości:
Kiedy?

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika
wieczystego, wzrośnie jej wartość. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
Kogo dotyczy?

właścicieli nieruchomości,

użytkowników wieczystych 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.

Ile wynosi?

30% wzrostu wartości nieruchomości.

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie ustalenia
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku jej podziału.

Płatność w ratach:

Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, 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 przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.

Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury
technicznej:
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.
Budowa urządzeń infrastruktury technicznej - budowa drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi
albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,



elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Kiedy?

Wydanie decyzji o ustaleniu 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.

Kogo dotyczy?

właścicieli nieruchomości,

użytkowników wieczystych 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.

Ile wynosi?

50% wzrostu wartości nieruchomości.

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/445/IV/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie ustalenia
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Płatność w ratach:

Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, 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 przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.
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