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Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, ponosząc koszty 
związane z rozwojem poszczególnych nieruchomości, chcą uczestniczyć 
w korzyściach z niego płynących. Czynią to między innymi poprzez opłaty 
planistyczne oraz adiacenckie. Obie opłaty mają to samo źródło, spowodowane 
są bowiem wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże szczegóły dotyczące po-
zostałych warunków ich zaistnienia, źródła regulacji oraz samego ustalania 
są odmienne. Poniższa analiza opłat adiacenckiej i planistycznej wskazać ma 
podobieństwa i różnice między nimi oraz wykazać, że konstrukcja opłaty 
planistycznej jest doskonalsza od konstrukcji opłaty adiacenckiej.

Ustawodawca poprzez opłaty adiacenckie i planistyczne chce realizować 
zasadę dobra wspólnego. Przy czym stara się swój cel osiągnąć, uzupełniając 
tę zasadę pewnymi mechanizmami o charakterze sprawiedliwościowym.

Zasada dobra wspólnego może być rozpatrywana na kilku płaszczyznach. 
Z jednej strony zasada ta ustala po stronie wszystkich obywateli prawo do dobra 
wspólnego (art. 1 Konstytucji). Oczywiście nie chodzi tu o prawo w sensie 
roszczenia czy uprawnienia, a raczej o prawo w sensie politycznym: uzasad-
nienie dla domagania się w dyskursie publicznym od władzy publicznej, by ta, 
wykonując swoje kompetencje w zakresie dysponowania dobrem wspólnym, 
czyniła to zawsze z uwzględnieniem interesów i opinii wszystkich obywateli1. 

*  Doktorantka w Zakładzie Polityki Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
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1 Konstrukcja ta przypomina nieco Dworkinowskie prawo do równej troski i poszanowania, 
por. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998, s. 358.



130 Krystyna SULCZEWSKA

Z drugiej strony, zasada ta nakłada na obywateli obowiązek troski o dobro 
wspólne (art. 82 Konstytucji). Troska ta nie może być rozumiana wyłącznie 
w sensie psychologicznym, ponieważ przeżycia wewnętrzne podmiotów prawa 
nie mogą być w zasadzie przedmiotem regulacji prawnej. Troska ta musi być 
więc pojmowana jako zewnętrznie przejawiające się zachowania służące ochro-
nie i ulepszeniu dobra wspólnego. Jeszcze innym, niemniej ważnym aspektem 
zasady dobra wspólnego jest obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń 
publicznych określonych w ustawie (art. 84 Konstytucji). 

Przedmiotowe opłaty mają swe uzasadnienie we wszystkich opisanych 
powyżej płaszczyznach zasady dobra wspólnego. Umożliwiają troszczenie 
się o dobro wspólne, pozwalając pozyskiwać środki na osiąganie przez ogół 
społeczeństwa wartości zbiorowej. Uwzględniając indywidualne interesy lub 
prawa jednostek, czynią możliwym podnoszenie ogólnego poziomu życia 
i zorganizowania oraz zabezpieczanie realizacji podstawowych uprawnień 
całej społeczności. Opłaty te są jednak zarazem pozbawionym przymiotu po-
wszechności majątkowym ciężarem dla poszczególnych jednostek, ciężarem 
ponoszonym na rzecz tej społeczności. Nieprzerwanie dochodzi więc w ich 
przypadku do konfliktu interesu jednostki z interesem ogółu. Właśnie ten 
konflikt ustawodawca stara się łagodzić, celowo wbudowując w instytucje 
prawne przedmiotowych opłat szczególny mechanizm sprawiedliwościowy, 
jakim jest powiązanie obowiązku ponoszenia opłat z wymiernymi korzyściami, 
jakie konkretne podmioty odnoszą z dobra wspólnego oraz z działań podej-
mowanych na rzecz podniesienia jego wartości. Mechanizm ten można uznać 
za szczególny, ponieważ, w przeciwieństwie do zasad, na których oparte są 
najczęściej konstrukcje ciężarów publicznych, odwołuje się raczej do sprawie-
dliwości wyrównawczej niż do sprawiedliwości dystrybucyjnej.

To właśnie podnoszenie poziomu życia obywateli rozumianych jako wspól-
nota jest więc uzasadnieniem dla pobierania opłat związanych z przyrostem 
wartości nieruchomości, spowodowanych uprzednim działaniem publicznym. 
Opłaty te, jako dochód własny gminy, powinny być dla niej ważną składową 
budżetu, dlatego też dużą wagę przywiązać należy do stworzenia takich regu-
lacji prawnych, które zmaksymalizują efektywność ich ustalania.

Genezy pojęcia „opłata adiacencka” szukać należy w języku łacińskim, 
w którym słowo adiectum, adieci oznacza ‘dołączenie, dodanie’, co w tym 
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kontekście rozumieć należy jako dodanie wartości do istniejącej dotychczas 
wartości nieruchomości2.

W prawie polskim opłata adiacencka po raz pierwszy pojawiła się w usta-
wie z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rze-
czypospolitej Polskiej3. W myśl art. 23, podmioty, które z tytułu budowy lub 
utrzymania drogi odnosiły szczególne korzyści lub nadmiernie je eksploatowały 
(np. fabryki, kopalnie), mogły zostać zobligowane do udziału w kosztach bu-
dowy dróg, chyba że wcześniej na mocy ugody dobrowolnie się temu poddały.

Kolejnym uregulowaniem była ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce 
terenami w miastach i osiedlach4. Art. 27 tejże ustawy zobowiązywał zarówno 
osoby fizyczne, jak i prawne, będące właścicielami, do pokrywania kosztów 
pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz do pokrywania 
części kosztów innych urządzeń komunalnych (elektrycznych, gazowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych), odpowiadających wzrostowi wartości ich 
nieruchomości wskutek wybudowania tych urządzeń. 

Ustawa ta została zastąpiona przez ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go-
spodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości5, w której ustawodawca 
w art. 48 po raz pierwszy posłużył się pojęciem opłaty adiacenckiej w odniesie-
niu do udziału właściciela gruntów czy użytkownika wieczystego – który albo 
nie miał obowiązku wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste, albo wniósł 
jednorazową opłatę za cały jego okres – w kosztach budowy urządzeń infra-
struktury technicznej, stosownie do wzrostu wartości wywołanego tą budową. 
Nowelizacja tejże ustawy z dnia 29 września 1990 r.6 wprowadziła natomiast 
opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 
jej scaleniem i podziałem. Widać zatem, że ustawodawca największy nacisk 
kładł na partycypowanie przez obywateli w kosztach budowy infrastruktury 
technicznej, gdyż opłata z tego tytułu ma najdłuższą historię.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pojawiła się dopiero 
22 września 2004 r., na skutek nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami7 (dla potrzeb niniejszego artykułu – u.o.g.n.), 
która to ustawa reguluje wszystkie trzy obecnie obowiązujące typy opłaty (z ty-

2 R. Cymerman (red), Opłaty adiacenckie, Educaterra, Olsztyn 2012, s. 7.
3 T.j. Dz.U. z 1948 r., Nr 54, poz. 433, uchylona.
4 T.j. Dz.U. z 1969 r., Nr 22, poz. 159, uchylona.
5 T.j. Dz.U. z 1991 r., Nr 30, poz. 127 ze zm., uchylona.
6 Dz.U. z 1990 r., Nr 79, poz. 464 ze zm., uchylona.
7 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.
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tułu podziału, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem 
środków publicznych, z tytułu scalenia i podziału). Konstrukcja tych opłat 
jest następująca:
1. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości. Koszty związane z po-

działem ponosi osoba, która ma w tym interes prawny, a więc konkretna 
norma prawa materialnego przyzwalać musi na wystąpienie z żądaniem 
wszczęcia postępowania administracyjnego związanego z podziałem8. 
Jeżeli wskutek podziału wzrośnie wartość nieruchomości, wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką. Jej 
maksymalna wysokość to 30% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości 
po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej a wartością nieruchomości na 
dzień wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału. Ustalenia opłaty 
można dokonać w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca 
podział stała się ostateczna. Podmiot zobowiązany do jej wniesienia to 
właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty, który wniósł 
opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Aby móc nałożyć 
opłatę adiacencką, musi obowiązywać uchwała rady gminy, określająca 
jej stawkę procentową (uchwała ta musi obowiązywać na dzień, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna)9. 

2. Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 
z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagra-
nicznych niepodlegających zwrotowi. Zgodnie z art. 143 ust. 2 u.o.g.n. 
przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę 
drogi, wybudowanie pod/na/nad ziemią przewodów albo urządzeń wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 
i telekomunikacyjnych. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty 
są właściciel, użytkownik wieczysty, który albo na mocy przepisów nie jest 
zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego, albo wniósł je za cały okres z góry. Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta może nałożyć w drodze decyzji opłatę adiacencką każdorazowo 
od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń 
infrastruktury technicznej albo możliwości korzystania z drogi, pod wa-

8 M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 143.
9 J. Dydenko, Gospodarka nieruchomościami. Zbiór przepisów, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2008, poz. 701, art. 98a.
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runkiem, że w tym dniu obowiązywała uchwała rady gminy, ustalająca 
jej stawkę procentową. Czas na nałożenie opłaty wynosi 3 lata. W orzecz-
nictwie ukształtował się pogląd, iż w przytoczonym okresie powinna 
zostać wydana decyzja ostateczna, kończąca postępowanie10. Jednakże 
pojawiają się także głosy uznające, że do powstania obowiązku wniesie-
nia opłaty wystarczy, aby w rzeczonym okresie trzech lat wydać decyzję 
nieostateczną11. Maksymalna wysokość opłaty to 50% wzrostu wartości 
nieruchomości rozumianej jako różnica między wartością nieruchomości 
przed i po wybudowaniu wspominanych urządzeń. 

3. Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. Jeżeli 
dotychczasowe ukształtowanie nieruchomości utrudnia lub zmniejsza jej 
atrakcyjność, właściciele lub użytkownicy wieczyści mogą złożyć wnio-
sek o ich scalenie i ponowny podział na działki gruntu. Cała procedura 
realizowana jest w drodze uchwały rady gminy. Uchwała taka stanowi 
podstawę do m.in. zamknięcia dotychczasowych i założenia nowych ksiąg 
wieczystych, ujawnienia nowego stanu prawnego, wyznaczenia na gruncie 
granic nieruchomości12. Osoby, które w wyniku tych działań otrzymały 
nowe nieruchomości, zobowiązane są – zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – 
do wniesienia na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Opłata ta nie może być 
wyższa niż 50% wzrostu wartości nowych nieruchomości w stosunku do 
wartości nieruchomości posiadanych do momentu przeprowadzenia pro-
cedury scalania i podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty zapisana 
jest w uchwale rady gminy o scaleniu i podziale. Wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta wydaje decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej. 
Gmina zobowiązana jest wybudować niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej na gruntach objętych scaleniem i podziałem na swój koszt 
(realizując zadania własne)13, chyba że uczestnicy postępowania w drodze 
porozumienia zawartego z gminą postanowią inaczej. Termin wniesienia 
opłaty adiacenckiej ustalany jest w drodze ugody z uczestnikami postępo-
wania lub zapisywany w uchwale o scaleniu i podziale, nie może on być 

10 Wyrok NSA z 29 maja 2001 r., II SA/Po336/00, Legalis nr 54330.
11 Wyrok WSA z 17 listopada 2010 r., II SA/Gd 458/10, Legalis nr 325998; Wyrok WSA 

z 17 lutego 2011 r., II SA/Gd 856/10, Legalis nr 383005.
12 H. Kisilowska (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 

2011, s. 189.
13 B. Jaworska-Dębska, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecz-

nictwie, wyd. 5, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 416.
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krótszy niż termin wybudowania wspomnianych niezbędnych urządzeń 
infrastruktury technicznej.

Charakterystyka rodzajów opłat adiacenckich wskazuje, że jedynie 
w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości, 
ustawodawca wprost nakłada na organ obowiązek wydania decyzji ustalającej 
wysokość należnej opłaty, w pozostałych przypadkach kwestię opłaty adiacenc-
kiej pozostawiono uznaniu administracyjnemu. Brak jednolitych, mających 
racjonalne uzasadnienie reguł nakładania opłat adiacenckich na podmioty, 
które znalazły się w takiej samej sytuacji prawnej (np. podzieliły nieruchomość, 
uzyskały możliwość korzystania z wybudowanych urządzeń infrastruktury 
technicznej lub drogi) prowadzi, według opinii doktryny, do złamania zasady 
równości wobec prawa14. Warto wskazać w tym miejscu fragment uzasadnienia 
orzeczenia, w którym sąd stwierdził, że poza jego kontrolą pozostaje kwestia 
obciążenia opłatą adiacencką tylko nielicznych właścicieli nieruchomości; 
działanie takie może budzić poczucie nierównego i wybiórczego traktowania 
mieszkańców, jednak okoliczność ta nie może wpływać na legalność decyzji15. 

W orzecznictwie NSA przeważa stanowisko, że opłata adiacencka z tytułu 
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej ustalana jest wobec osoby 
będącej właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nie-
ruchomości w chwili oddania do użytku poszczególnych urządzeń czy drogi. 
Jeśli zatem dojdzie do zbycia takiej nieruchomości po wybudowaniu urządzeń 
infrastruktury technicznej, jej nabywca nie jest zobowiązany do wniesienia 
opłaty adiacenckiej. Zobowiązanym pozostaje osoba, która była właścicielem 
w momencie stworzenia warunków do korzystania z urządzenia czy drogi. 
Takie postępowanie wynika z realizacji przez ustawodawcę zasady demo-
kratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oraz – będącej jej konse-
kwencją – zasady zaufania obywateli do prawa. Przyjęcie odmiennej regulacji 
prowadziłoby do sytuacji podwójnego obciążenia nabywcy kosztami urządzeń 
– pierwszy raz poprzez zapłacenie wyższej ceny za daną nieruchomość, a drugi 
raz – poprzez wniesienie opłaty adiacenckiej16. Jednakże znaleźć można także 
orzeczenia opowiadające się za obciążaniem omawianą opłatą aktualnego wła-

14 M. Ziniewicz, Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, LexisNexis, Warszawa 
2012, s. 93.

15 Wyrok WSA z 4 listopada 2010 r., II SA/Lu 506/10, CBOSA.
16 Wyrok NSA z 1 kwietnia 2011 r., I OSK 833/10, Legalis nr 348303; Wyrok NSA z 22 lutego 

2010 r., I OSK 617/09, Legalis nr 223633; Wyrok NSA z 7 kwietnia 2010 r., I OSK 514/09, 
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ściciela – w przypadku zbycia nieruchomości, nawet po stworzeniu warunków 
do przyłączenia się do stworzonego urządzenia, zobowiązanym do wniesienia 
opłaty miałby być więc nabywca (właściciel w dniu wydania decyzji ustalającej 
wysokość opłaty)17. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że jest to pogląd nie-
zgodny z przeważającą linią orzecznictwa, ponieważ zdecydowana większość 
doktryny opowiada się za obciążaniem opłatą adiacencką podmiotu, który był 
właścicielem nieruchomości w momencie realizacji inwestycji. Uzasadnieniem 
jest tu niewątpliwy fakt, że to jego majątek faktycznie przyrósł, co znajduje 
odzwierciedlenie w wyższej cenie nieruchomości. Nie ma także jednolitej linii 
orzeczniczej w kwestii obligatoryjności nakładania tejże opłaty. Część sądów 
zajmuje stanowisko, że opłata adiacencka jest nakładana obowiązkowo na 
podstawie art. 144 u.o.g.n., stanowiącego, że właściciele nieruchomości uczest-
niczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury przez wnoszenie na rzecz 
gminy opłat adiacenckich, niezależnie od faktu, czy korzystają oni z danego 
urządzenia18. Jednakże, część orzeczeń w oparciu o art. 145 u.o.g.n. wskazuje, 
że organ, w ramach uznania administracyjnego, może każdorazowo decydować, 
czy wszczyna postępowanie zmierzające do ustalenia opłaty adiacenckiej. 
Czyni to rozważając czy ewentualne korzyści finansowe z tytułu wniesienia 
opłaty nie będą mniejsze niż koszt sporządzenia operatu szacunkowego, ma-
jącego wykazać wzrost wartości nieruchomości19. Prostszym rozwiązaniem, 
w opinii autorki, umożliwiającym odzyskanie środków przeznaczonych na 
budowę infrastruktury, byłoby podzielenie łącznego kosztu wykonania danego 
urządzenia czy wybudowania drogi między wszystkich właścicieli/użytkow-
ników wieczystych, których nieruchomości zostaną podłączone do sieci bądź 
rozpoczną użytkowanie drogi. W przypadku budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej, obowiązek wniesienia opłaty powstawałby z chwilą podłączenia 
do danego urządzenia, jeśli zatem podmiot z jakichś powodów nie chce zostać 
przyłączony – nie ponosiłby opłaty. Drogi najczęściej budowane są na terenach 
zabudowy mieszkaniowej, nowopowstałych osiedlach, gdzie dotąd istniały 

Legalis nr 343539; Wyrok NSA z 9 września 2010 r., I OSK 1063/10, Legalis nr 269963; 
Wyrok NSA z 5 lipca 2011 r., I OSK 1276/10, Legalis nr 678026.

17 Wyrok WSA z 6 maja 2009 r., II SA/Łd 246/09, Legalis nr 158514.
18 Wyrok NSA z 16 stycznia 2002 r., I SA 1464/00, LEX nr 81973; Wyrok WSA z 19 lutego 

2004 r., SA/Bk 1411/03, Legalis nr 90636.
19 Wyrok WSA z 6 lipca 2010 r., II SA/Ol 394/10, Legalis nr 440993; Postanowienie WSA 

z 4 listopada 2010 r., II SA/Lu 506/10, Legalis nr 449478; Wyrok WSA z 26 października 
2011 r., II SA/Sz 753/11, Legalis nr 396660.



136 Krystyna SULCZEWSKA

jedynie drogi gruntowe. Dlatego opłata w związku z jej budową powinna 
być nakładana z momentem stworzenia możliwości korzystania z drogi, gdyż 
nieruchomość bez wątpienia zyskuje na atrakcyjności, znika wszak problem 
dojazdu w czasie trudnych warunków atmosferycznych (rozmiękanie gruntu) 
a bezpośrednie otoczenie nieruchomości staje się czystsze. Taka regulacja 
zapewniłaby ochronę zasady równości wobec prawa, bowiem każdy wniósłby 
identyczną wysokość opłaty adiacenckiej – bez znaczenia byłaby zatem wartość 
samej nieruchomości, natomiast gmina odzyskałaby zainwestowane fundusze 
i nie była posądzana o uzyskiwanie korzyści majątkowych przewyższających 
faktyczne koszty inwestycji. Wzrost wartości nieruchomości nie jest przecież 
żadnym wyznacznikiem kosztu poniesionego na budowę danego urządze-
nia, a to właśnie rzeczywisty koszt powinien być dochodzony przez gminę 
w drodze opłaty adiacenckiej. Zastanowić należy się także nad kwotą, jakiej 
dochodzi gmina z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 
w przypadku, gdy inwestycja dokonywana jest przy znacznym udziale środków 
pochodzących z Unii Europejskiej. Nadal przecież zastosowanie może mieć 
maksymalna procentowa stawka opłaty adiacenckiej, mimo że realna suma 
wydatkowana z budżetu gminy jest tylko niewielką częścią ogólnej wartości 
inwestycji. Zamierzeniem ustawodawcy, który w drodze nowelizacji ustawy 
o gospodarce nieruchomościami wprowadził możliwość pobierania opłaty 
adiacenckiej także w wypadku częściowego czy całkowitego sfinansowania 
danej inwestycji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, było zachę-
cenie jednostek samorządu terytorialnego do efektywnego wykorzystania 
wspomnianych środków, a co za tym idzie – przyspieszenie rozwoju terenów 
poszczególnych gmin. Jednakże powiązanie wysokości obciążających jednost-
ki opłat z wysokością wydatkowanych przez gminę środków wydaje się być 
bardziej sprawiedliwe z punktu widzenia sprawiedliwości wyrównawczej oraz 
z punktu widzenia ustrojowych założeń, jakie fundują instytucje samorządu 
terytorialnego. Kontrowersyjne wydaje się dopuszczenie, aby gmina, wyko-
nując swoje zadania, zarabiała na obywatelach, którzy, zgodnie z Konstytucją 
(art. 16 ust. 1), tworzą jej wspólnotę.

Konieczną zmianą wydaje się także wprowadzenie obligatoryjności 
wnoszenia opłaty adiacenckiej. Wzmocniłoby to w społeczeństwie poczucie 
zaufania do prawa, które powinno jednakowo traktować każdą osobę, po-
mijając przy dystrybuowaniu przysługujących jej praw lub obciążających ją 
obowiązków takie jej indywidualne cechy, które z punktu widzenia tych praw 
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lub obowiązków nie są istotne. Ponadto, brak obligatoryjności skutkować może 
posądzeniem gminy o niegospodarność lub rezygnowanie z dochodów, choćby 
w sytuacji, kiedy nie ma obowiązującej stawki opłaty adiacenckiej bądź jest 
ona zerowa i właściwy organ nie podejmuje postępowania zmierzającego do 
ustalenia wysokości opłaty lub czyni to tylko względem wybranych podmiotów.

Opłata adiacencka z tytułu podziału ustalana jest wobec osób, które uzyska-
ły korzyść majątkową w postaci wzrostu wartości posiadanych nieruchomości 
na skutek podziału. Podział dokonywany jest na wniosek osoby mającej w tym 
interes prawny, która ponosi koszty związane z procedurą (zarówno koszty po-
zyskania odpowiednich dokumentów, jak i fizycznego wyodrębnienia spośród 
sąsiednich gruntów poprzez określenie granic i powierzchni)20. Ustawodawca, 
wprowadzając instytucje tej opłaty, otoczył jednocześnie ochroną podmioty, 
których nieruchomości w wyniku podziału zostały pomniejszone o działki 
gruntu przeznaczone pod drogi publiczne. Działki te, z chwilą uprawomoc-
nienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału, przechodzą z mocy prawa 
na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa za odszko-
dowaniem (art. 98 u.o.g.n.) i nie jest wobec nich ustalana opłata adiacencka. 
NSA, pochylając się nad tym zagadnieniem, stwierdził, że uwzględnianie 
dla potrzeb wymiaru opłaty adiacenckiej powierzchni takich działek byłoby 
krzywdzące, bowiem nie dość, że właściciel zostaje pozbawiony swojej wła-
sności, to jeszcze miałby ponosić koszt opłaty za nieruchomość, która z mocy 
prawa stała się już własnością gminy21. Opłata adiacencka z tytułu podziału 
powinna być pobierana tylko w przypadkach niewątpliwego wzrostu wartości 
nieruchomości22. Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, wyrażonej choćby 
w artykule 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego23, organ zobowiązany jest z urzędu lub na wniosek stron dokonać 
wszelkich czynności zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycz-
nego oraz do załatwienia sprawy, pamiętając zarówno o interesie społecznym 
jak i o interesie obywateli24. Pod rozwagę należy poddać – w opinii autorki 
niniejszej analizy – wprowadzenie regulacji pozwalających zobowiązanemu 

20 A. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, wyd. 2, 
C.H. BECK, Warszawa 2010, s. 66.

21 Por. uchwała NSA z 22 listopada 1999 r., OPK 21/99, Legalis nr 46449.
22 Por. wyrok NSA z 5 października 2007 r., I OSK 1425/06, Legalis nr 116231.
23 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
24 M. Kowalski, Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Polskie Wyd. 

Prawnicze, Warszawa – Poznań 2013, s. 59.
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na uniknięcie wniesienia opłaty. Należałoby na przykład uzależnić powstanie 
obowiązku uiszczenia opłaty od zbycia w określonym przez prawo czasie nie-
ruchomości uzyskanej wskutek uprzednio dokonanego podziału oraz uzależnić 
wysokość opłaty od wartości nieruchomości wykazanej w akcie notarialnym. 
Wówczas rzeczoznawca określałby w operacie jedynie wartość nieruchomości 
przed podziałem, a wartość po podziale brana byłaby z aktu notarialnego. Takie 
działanie ograniczyłoby poczucie niepewności u zobowiązanego. Zgodnie 
z aktualnymi przepisami, to organ ma 3 lata na ustalenie wysokości opłaty. 
Nie ma znaczenia dla obowiązku poniesienia opłaty ani dla jej wymiaru, 
czy podmiot zobowiązany dokona faktycznego zbycia nieruchomości, które 
potwierdzałoby zwiększenie jej wartości spowodowane podziałem. Wzrost 
wartości określany jest bowiem w sposób hipotetyczny przez rzeczoznawcę 
majątkowego, nie znajdując koniecznie pokrycia w rzeczywistym przyroście 
majątku właściciela/użytkownika wieczystego. 

Opłaty adiacenckie rodzą w opinii społecznej wiele kontrowersji, w związ-
ku z tym warto dokonać porównania opłat obowiązujących w Polsce z tymi 
obowiązującymi w Niemczech i Anglii. W Polsce funkcjonują trzy rodzaje 
opłaty adiacenckiej. W Anglii i Niemczech natomiast spotkać można jedynie 
opłatę związaną z rozwojem infrastruktury technicznej. W Niemczech podstawą 
jej ustalenia jest rzeczywisty lub standardowy koszt danej inwestycji, co można 
uznać za argument potwierdzający przedstawiony powyżej postulat de lege 
ferenda. Angielski porządek prawny rozszerza natomiast, co wydaje się bardzo 
interesujące, pojęcie infrastruktury także na ochronę przeciwpowodziową, 
szkoły i placówki oświatowe/zdrowia i wyposażenia medycznego, obiekty 
sportowe i rekreacyjne itp.; przewiduje także otwarty katalog podmiotowych 
zwolnień od ponoszenia opłaty infrastrukturalnej25. Bazując na doświadcze-
niach dojrzałych systemów prawnych, warto zastanowić się, czy niektórych 
rozwiązań nie wprowadzić do polskiego ustawodawstwa.

Analizując konstrukcję drugiej z przedmiotowych opłat – opłaty pla-
nistycznej – należy rozpocząć od kilku uwag o charakterze historycznym. 
Uprzednio obowiązująca regulacja wydaje się podobna do uregulowania 
aktualnego. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym26, opłata planistyczna była pobierana przez wójta/
burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła 

25 M. Ziniewicz, Administracyjnoprawne..., s. 173, 178–180, 189–192.
26 T.j. Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 ze zm., uchylona.
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w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Jednakże warunkiem koniecznym nałożenia opłaty był fakt, 
że właściciel lub użytkownik wieczysty zbył tę nieruchomość w ciągu 5 lat 
od dnia, w którym plan stał się obowiązujący. Maksymalna wysokość opłaty 
wynosiła 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata była pomniejszana 
o zwaloryzowaną wartość nakładów poczynionych między uchwaleniem lub 
zmianą planu a dniem zbycia nieruchomości, jeśli nakłady te miały wpływ na 
wzrost wartości tej nieruchomości. (Ten ostatni element różni starą regulację 
od obecnie obowiązującej. W 2004 r. został skreślony ust. 2 art. 37 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
podobną możliwość pomniejszenia opłaty wprost przewidywał.) Właściciel 
mógł żądać przed zbyciem nieruchomości od wójta/burmistrza albo prezydenta 
miasta ustalenia wysokości opłaty.

Obecnie opłata planistyczna uregulowana została w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym27, zwanej dalej u.p.z.p. 
Zarówno w poprzedniej ustawie, jak i w obecnej ustawodawca nie posługuje 
się wprost pojęciem opłata planistyczna, jednakże zarówno w doktrynie, jak 
i w praktyce na opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek 
uchwalenia lub zmiany planu miejscowego używa się nazwy opłata planistycz-
na lub renta planistyczna. Zgodnie z jej art. 3 ust. 1, gmina w ramach zadań 
własnych zarówno kształtuje, jak i prowadzi politykę przestrzenną na swoim 
obszarze, uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Jeżeli zatem w związku z uchwaleniem planu miejscowego (na terenie, dla 
którego dotąd nie obowiązywał żaden plan) albo zmianą istniejącego planu 
wzrosła wartość nieruchomości, właściciel lub użytkownik wieczysty zobo-
wiązany jest do wniesienia tzw. opłaty planistycznej. Ustawodawca w art. 36 
ust. 4 u.p.z.p. określił jednoznacznie, jakie – obok wymienionych powyżej – 
przesłanki muszą łącznie zaistnieć, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
mógł nałożyć w drodze decyzji i pobrać tę jednorazową opłatę:
1. Właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość w ciągu 5 lat 

od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązu-
jące. Jest to w praktyce najważniejsza ze wszystkich przesłanek, gdyż 
jeśli w przytoczonym terminie nie dojdzie do zbycia nieruchomości, nie 
przystępuje się w ogóle do sprawdzania zrealizowania się pozostałych 

27 T.j. Dz.U. 2012 r., poz. 647 ze zm.
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przesłanek. W orzecznictwie przyjął się pogląd, zgodnie z którym przez 
zbycie rozumieć należy każdą czynność prawa cywilnego, wskutek której 
zmianie ulega użytkownik wieczysty lub właściciel, oprócz darowizny 
na rzecz bliskiej osoby28. Wątpliwość w tym zakresie jest świadectwem 
i rezultatem niekonsekwencji ustawodawcy. Początkowo w u.p.z.p. posłu-
giwano się tylko pojęciem sprzedaży nieruchomości, następnie nowelizacja 
z 2004 roku zastąpiła w art. 36 ust. 4 pojęcie sprzedaży pojęciem zbycia 
nieruchomości wskazując, że opłata przysługuje w każdym wypadku zbycia, 
a nie wyłącznie w przypadku sprzedaży. Wspomniana nowelizacja zastą-
piła także pojęcie sprzedaży szerszym pojęciem zbycia w art. 37 ust. 5 i 7. 
Pominięto natomiast art. 37 ust. 1, gdzie nadal jest mowa tylko o sprze-
daży nieruchomości. Opłata nie jest także pobierana zgodnie z art. 36 
ust. 4a u.p.z.p. w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika 
własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na 
następcę w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników albo przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”.

2. Wysokość opłaty planistycznej została określona w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli zatem w uchwale dotyczącej planu 
nie znajdzie się obligatoryjny przepis ustalający stawkę procentową opła-
ty, mamy do czynienia z naruszeniem prawa. Maksymalna stawka opłaty 
planistycznej wynosi 30% wzrostu wartości rynkowej nieruchomości. 
Wysokość opłaty ustala się na dzień sprzedaży nieruchomości. Równa 
się ona różnicy wartości rynkowej nieruchomości przy uwzględnieniu 
nowego przeznaczenia w uchwalonym/zmienionym planie miejscowym 
a wartością rynkową nieruchomości, przy uwzględnieniu jej przeznaczenia 
przed zmianą wspomnianego planu lub faktycznego wykorzystywania 
danej nieruchomości przed uchwaleniem tego planu.
Organ jest zobowiązany wydać decyzję ustalającą wysokość opłaty pla-

nistycznej. Zasady jej ustalania są wprost określone w ustawie, zatem każdy 
właściciel czy użytkownik wieczysty powinien być świadomy skutków zby-
cia nieruchomości w określonym prawem pięcioletnim okresie. Ten element 
regulacji prawnej niewątpliwie chroni wartość pewności prawa. Wzrost war-
tości nieruchomości określa w formie operatu szacunkowego rzeczoznawca 
majątkowy, co – jak się wydaje – nie jest już rozwiązaniem sprzyjającym 

28 Wyrok WSA z 26 stycznia 2012 r., II SA/Ke 835/11, Legalis nr 456751.
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przewidywalności decyzji stosowania prawa. Zwłaszcza że ustawa, pośród 
kryteriów, jakie mają być brane pod uwagę przy szacowaniu wzrostu w ogóle, 
nie wymienia ceny zbycia (a jej uwzględnienie mogłoby także wpłynąć pozy-
tywnie na koszty wymiaru opłaty). Art. 37 ust. 1 ustawy stanowi bowiem, że 
wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nierucho-
mości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego 
po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego, a jej wartością, określoną 
przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego 
planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego 
uchwaleniem. Opłata planistyczna stanowi dochód własny gminy.

Ratio legis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skupiło 
się m.in. na stworzeniu prawnej podwaliny dla bardziej konsekwentnego i zdy-
scyplinowanego procesu planistycznego, uproszczeniu procedur planistycznych 
czy usprawnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ustawodawca zakła-
da, że gmina poniosła znaczne koszty związane z procedurą uchwalenia czy 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli zatem dochodzi do zbycia 
nieruchomości we wskazanym okresie, chcąc zrekompensować poniesione 
wydatki, przystępuje do procedury ustalenia opłaty planistycznej. Oczywiście, 
aby móc nałożyć opłatę na zbywcę nieruchomości, poza dokonanym zbyciem, 
musi zostać w sposób obiektywny wykazany w operacie szacunkowym wzrost 
wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem bądź zmianą planu29. Rze-
czoznawca majątkowy w sporządzanym przez siebie operacie szacunkowym 
określa, czy – a jeśli tak, w jakiej kwocie – nastąpił wzrost wartości nierucho-
mości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu. Jeśli do wzrostu wartości 
przyczyniły się także inne czynniki, rzeczoznawca musi je wyraźnie oddzielić, 
aby nie stały się podstawą naliczenia opłaty. Dzięki pozyskanym w ten sposób 
środkom, gmina ma możliwość dalszej i pełniejszej realizacji zadań własnych, 
podnosząc poziom życia lokalnej społeczności. Ustawodawca przewidział także 
– w art. 36 ust. 1 u.p.z.p. – sytuację odwrotną, kiedy to w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części 
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 
się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Wówczas właściciel lub użytkownik 
wieczysty może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą 
szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. W zakresie tej przesłanki 
mamy do czynienia z pewną asymetrią, bowiem na potrzeby naliczenia opłaty 

29 Wyrok NSA z 16 stycznia 2013 r., II OSK 1686/11, Legalis nr 601920.
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planistycznej wystarczy wykazanie wzrostu wartości, natomiast na potrzeby 
odszkodowania czy wykupu potrzeba aż uniemożliwienia bądź istotnego 
ograniczenia korzystania z nieruchomości. Wspomnianą asymetrię łagodzi art. 
36 ust. 3, na mocy którego jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo 
użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których 
mowa w ust. 1 i 2 (żądanie wykupu albo odszkodowania), może żądać od gminy 
odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Działania związane ze zmianą albo uchwalaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego mogą nieść z sobą zarówno podwyższenie, 
jak obniżenie wartości poszczególnych nieruchomości. Realizując zasadę 
równości, ustawodawca wprowadził więc rozwiązania mające na celu przy-
wrócenie w jakimś sensie ekonomicznej równowagi zachwianej taką zmianą 
i obciążające zarówno właścicieli czy użytkowników wieczystych (opłaty 
planistyczne od wzrostu wartości), jak i jednostki samorządu terytorialnego 
(odszkodowanie lub żądanie wykupu nieruchomości związane z obniżeniem 
wartości nieruchomości).

Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, w której wzrost wartości nieruchomości 
spowodowany jest tylko częściowo uchwaleniem albo zmianą planu zagospoda-
rowania przestrzennego, przed rzeczoznawcą majątkowym stoi – w przekona-
niu autorki – trudne zadanie dokładnego wskazania w operacie szacunkowym, 
o ile wzrosła wartość tylko w związku z planem, pomijając zatem wszelkie 
inne czynniki, takie jak na przykład działania własne właściciela, albowiem 
tylko wzrost spowodowany przeprowadzeniem procedury uchwalenia bądź 
zmiany planu może być podstawą ustalenia opłaty planistycznej.

TABELA 1: Zestawienie najważniejszych cech opłat adiacenckich i opłaty planistycznej

Cecha

Opłata  
adiacencka  

z tytułu  
podziału

Opłata adiacencka 
z tytułu budowy 

urządzeń  
infrastruktury  

technicznej  
lub drogi

Opłata  
adiacencka 

z tytułu  
scalenia  

i podziału

Opłata  
planistyczna

Podstawa 
prawna

Ustawa o go-
spodarce nieru-
chomościami

Ustawa o gospo-
darce nieruchomo-
ściami

Ustawa  
o gospodarce 
nieruchomo-
ściami

Ustawa  
o planowaniu  
i zagospodarowa-
niu przestrzennym



Opłata planistyczna oraz opłata adiacencka – uzasadnienie aksjologiczne i analiza porównawcza 143

Cecha

Opłata  
adiacencka  

z tytułu  
podziału

Opłata adiacencka 
z tytułu budowy 

urządzeń  
infrastruktury  

technicznej  
lub drogi

Opłata  
adiacencka 

z tytułu  
scalenia  

i podziału

Opłata  
planistyczna

Obligatoryjność 
ustalania Nie Nie Tak Tak

Organ właściwy 
do ustalania 
opłaty

Wójt,  
burmistrz albo 
prezydent 
miasta

Wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta

Wójt, burmistrz 
albo prezydent 
miasta

Wójt, burmistrz 
albo prezydent 
miasta

Czas  
na ustalenie

3 lata od osta-
tecznej decyzji 
podziałowej

3 lata od stworzenia 
warunków do ko-
rzystania z urządzeń 
lub drogi

Uzgadniany 
z organem w 
drodze ugody 
lub określany 
w uchwale 
o scaleniu  
i podziale. 

5 lat od czasu, gdy 
plan / jego zmiana 
zaczął obowią-
zywać – pod 
warunkiem zbycia 
w tym czasie 
nieruchomości

Wysokość staw-
ki procentowej 
opłaty

Do 30% wzro-
stu wartości 
nieruchomości

Do 50% wzrostu 
wartości nierucho-
mości

Do 50% wzro-
stu wartości 
nieruchomości

Do 30% wzrostu 
wartości nierucho-
mości

Źródło : oprac. własne.

Postępujący rozwój, postulowany i realizujący się wzrost poziomu ludz-
kiego życia, przy ograniczonej powierzchni nieruchomości gruntowych, 
jakie mieszczą się na terytorium danego państwa, niesie za sobą konieczność 
budowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarach dotąd jej pozba-
wionych, opracowywania nowych bądź zmiany dotychczasowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, podziału gruntu na mniejsze działki czy 
wreszcie scalania i ponownego podziału gruntów, celem zapewnienia ich efek-
tywniejszego wykorzystania i zapewnienia przestrzeni życiowej dla rosnącej 
liczby ludności. Władze publiczne powinny dążyć do zwiększania bogactwa 
swojej wspólnoty. Zapewnienie świadczeń socjalnych, darmowego systemu 
edukacji czy też obowiązkowe opracowywanie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, budowa urządzeń infrastruktury technicznej 
generuje olbrzymie koszty. Głównym źródłem finansowania wspomnianych 
wydatków pozostają szeroko rozumiane daniny publiczne, nakładane na 
prywatne podmioty. Niejednokrotnie przy poszukiwaniu tego rodzaju źródeł 
finansowania dochodzi więc do kolizji jednostkowych interesów z interesem 
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wspólnoty. Konstytucja dopuszcza wówczas poświęcenie w pewnym ogra-
niczonym zakresie interesu jednostki na rzecz dobra wspólnoty. Ale, jako że 
wszyscy obywatele, którzy znaleźli się w tożsamych okolicznościach, powinni 
być potraktowani jednakowo, także i to poświecenie powinno jednakowo 
dotykać odpowiednie kategorie osób, wyróżnione ze względu na istotne dla 
danej sytuacji cechy. Ustawodawca dążyć powinien do proporcjonalnego na-
kładania zobowiązań na społeczeństwo, zważając przy tym na cechy indywi-
dualne poszczególnych jednostek lub grup30. Warunek ten dotyczy także opłat 
adiacenckiej i planistycznej. Obie te opłaty, oprócz tego, że pozwalają chronić 
dobro wspólne, powinny być także sprawiedliwe. Powinny bezwzględnie 
obciążać wszystkie podmioty, spełniające ustawowe przesłanki. Przyjmując 
bardzo rygorystyczne, sprawiedliwościowe i równościowe stanowisko, można 
byłoby dodać nawet: wszystkie albo żadne z nich. Skoro to właśnie ustawowo 
określone przesłanki definiują cechy wyróżniające daną kategorię podmiotów, 
a istotne dla rozstrzygnięcia danej kwestii, nie ma żadnych racji, aby niektóre 
spośród podmiotów, którym przysługują te cechy, były traktowane inaczej 
niż pozostałe. W tym zakresie – jak to wykazano powyżej – na pewno lepiej 
można ocenić konstrukcję opłaty planistycznej.

Zdaniem autorki niniejszego opracowania, zastanowienia wymaga również 
kwestia, czy nie tylko w interes jednostkowy, ale także w interes wspólnoty nie 
godzi opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości. Może ona bowiem 
powstrzymywać przed realizowaniem ekonomicznie uzasadnionych, a co za 
tym idzie – budujących bogactwo całej wspólnoty, przedsięwzięć. Jednostki 
nie mogą wszak w pełni swobodnie kształtować powierzchni swoich nieru-
chomości, w obawie przed wybiórczym i niepewnym ustaleniem tejże opłaty. 
Tym bardziej, że mogą mieć usprawiedliwione – jak się wydaje – poczucie 
niesprawiedliwości, ponieważ same ponoszą koszty związane z podziałem – 
koszty, które nie są nawet odliczane od podstawy wymiaru opłaty czy samej 
opłaty. Płacąc opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, płacą za 
odniesienie korzyści z przedsięwzięcia, które same sfinansowały. Rozwiązanie 
takie pozostaje w sprzeczności z ogólnymi zasadami przyjętymi w polskim 
prawie daninowym. Gdyby wzrost wartości nieruchomości, dokonujący się 
w wyniku podziału, był opodatkowany którymś z podatków dochodowych, 
koszty podziału byłyby dla właścicieli nieruchomości kosztem uzyskania 

30 M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Biuro 
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 138.
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przychodu. Podsumowując, istnienie danin, jakimi są omawiane opłaty, jest 
niezbędne dla pełniejszej realizacji celów publicznych. Zastanowić należy się 
nad samą konstrukcją poszczególnych opłat, np. znieść w podstawie wymiaru 
opłaty czynnik wzrostu wartości nieruchomości przy opłacie adiacenckiej 
z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, zastępując go – na wzór 
niemiecki – zwrotem rzeczywistego kosztu stworzonej infrastruktury. Roz-
luźnieniu mogłyby ulec także regulacje dotyczące dopuszczalności poszcze-
gólnych inwestycji. Gdyby bowiem pozwolić na swobodniejsze inwestycje 
samym zainteresowanym podmiotom, uzależniając zgodę na ich realizację od 
wykonania we własnym zakresie określonej infrastruktury technicznej, pełniej 
być może byłby realizowany zarówno interes jednostki, jak i publiczny. 
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Krystyna SULCZEWSKA

ZONING FEE AND BETTERMENT FEE – AXIOLOGICAL JUSTIFICATION  
AND COMPARATIVE ANALYSIS

( S u m m a r y )

The article mentions the issues of levies which are indispensable for a better fulfilment of 
public goals. A comparative analysis was conducted in relation to zoning fee and betterment 
fee (due to real property division, due to construction of technical infrastructure appliances or 
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a road, with the use of the financial means of the State Treasury, local government units or from 
the budget of the European Union, as well as due to real property integration or division). The 
text describes the legal bases for both payments and their genesis. This material became the 
basis for drawing necessary conclusions and it presented the differences and common features 
of these legal institutions.

Keywords: property, zoning fee, betterment fee
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