
 
UCHWAŁA NR V/25/2018 

 
RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XXXVI/49/2009 z dnia 29 czerwca 
2009 r. w sprawie udziału właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych 
nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 145 ust. 2, 146 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) 

Rady Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zmienia się uchwałę Rady Gminy Kosakowo nr XXXVI/49/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w 

sprawie udziału właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych nieruchomości w 

kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, poprzez zmianę § 2 pkt. 1, który 

otrzymuje brzmienie: 

„30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzenia kanalizacyjnego, a wartością jaka nieruchomość ma po jego wybudowaniu.” 
oraz zmianę § 2 pkt. 3 , który otrzymuje brzmienie: 

„35% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem drogi, a 
wartością jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu.” 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 
 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 
 

Zgodnie z art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.), wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% 

różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.  

Na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XXXVI/49/2009 z dnia 29 

czerwca 2009 r. w sprawie opłaty adiacenckiej, stawka procentowa wynosiła 25% różnicy 

między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia 

kanalizacyjnego, a wartością jaka nieruchomość ma po jego wybudowaniu. Stawkę zwiększa 

się do 30%. Natomiast w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości w wyniku 

wybudowania drogi, stawka opłaty adiacenckiej wynosiła 20%. Stawkę zwiększa się do 35%. 

Ustalone stawki mieszczą się w granicach wyznaczonych przez ustawę o gospodarce 

nieruchomościami. Opłaty adiacenckie są źródłem dochodów samorządu gminnego, 

instrumentem, za pomocą którego gminy gromadzą dochody w celu zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację zadań, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Zwiększenie 

stawki jest uzasadnione koniecznością sfinansowania licznych inwestycji polegających na 

budowie i modernizacji dróg oraz budowie infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Kosakowo. 
 

 

 

 
 
 


