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Zespół  

Radców Prawnych 

w/m. 

 

W związku z interpelacją Radnych Rady Miasta Sandomierza popartej podpisami 

mieszkańców ulicy Błonie i ulicy Podmiejskiej w Sandomierzu w sprawie nie naliczania i nie 

egzekwowania opłaty adiacenckiej od właścicieli nieruchomości położonych przy wyżej 

wymienionych ulicach, których wartość wzrosła z tytułu budowy przez Gminę infrastruktury 

technicznej, zwracam się o wydanie opinii ( z powołaniem się na orzecznictwo ) w niżej 

przedstawionym stanie faktycznym: 

Burmistrz Miasta Sandomierza w oparci o art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o 

gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z 

dnia 24 października 2012 roku ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej w 

wysokości 35% wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego wybudowaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ulicach Błonie i 

Podmiejskiej ze środków Gminnych  wszczął z urzędu postępowania administracyjne w 

sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej      z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych 

przy ulicy Błonie i Podmiejskiej.  

Rzeczoznawca majątkowy sporządziła operat szacunkowy wyceny wzrostu wartości, 

nieruchomości przy ulicy Błonie i Podmiejskiej w Sandomierzu, z tytułu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej.  

Niektórzy z właścicieli nieruchomości, którym zostały stworzone warunki do 

podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej z 

wykorzystaniem środków publicznych, skorzystali z możliwości zapoznania się z operatem 

wyceny wzrostu wartości ich nieruchomości w wyniku czego złożyli odwołania – zastrzeżenia 

od ustaleń wysokości opłaty i słuszności jej naliczania.  

Właściciele nieruchomości położonych przy ulicach Błonie i Podmiejskiej, którzy nie  

zgadzają się z ustaleniem wysokości opłaty adiacenckiej a przede wszystkim zasadności jej 

naliczania zwrócili się do Radnych Rady Miasta Sandomierza i wspólnie złożyli interpelację do 

Burmistrza Miasta Sandomierza ( kserokopia w załączeniu ). 

W związku z tym zwracam się  o wydanie opinii ( z przytoczeniem orzecznictwa oraz         

w świetle powołanego orzecznictwa w interpelacji ) czy w ogóle istnieje możliwość 

odstąpienia od naliczania opłaty adiacenckiej a w szczególności w tym konkretnym 

przypadku tj. po wszczęciu postępowania w tej sprawie i po sporządzeniu operatu 

szacunkowego stwierdzającego wzrost wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń 

infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem środków publicznych - 

gminnych.  

 



W załączeniu powołana uchwała Rady Miasta Sandomierza. 

 

W zastępstwie Naczelnika Wydziału  

Edyta Duma 

Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Ad/a. 

Do wiadomości: 

1.Pan Wojciech Czerwiec 

    Przewodniczący  

    Rady Miasta Sandomierza 

 

 


