
Uchwała nr 411/XVlll/2004 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

E---------- K---------, dotyczącej w sprawie skargi Państwa K------------ 
zadań Prezydenta Miasta Lublin. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego Q.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zmianami) w związku z art. 18 ust. 3 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Q.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Państwa K------------ 
K---------, dotyczącą zadań Prezydenta Miasta Lublin. 

E----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta 
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Zbifl!!jew Targoński 



UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 17 października 2003 r. Państwo K----------- i E--------- 
K------ zwrócili się o odstąpienie od naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu  wartości  nieruchomości  (przewidzianej  w  art.  36  ust.  4  ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto Państwo K------ 

zwrócili uwagę na trudną sytuację na swej działce spowodowaną spływaniem 
na działkę wód opadowych. 

W kwestii wniosku o odstąpienie od naliczenia jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości należy stwierdzić, że w myśl art. 35 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) jednorazową opłatę prezydent pobiera 
jedynie w razie rzeczywistego wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego 
z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, po dokonaniu sprzedaźy 
nieruchomości. Wartość nieruchomości jest określana wyłącznie przez 
rzeczoznawcę majątkowego, według zasad określonych w przepisach 
o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent miasta jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną 
uwzględniającą wycenę wartości nieruchomości, dokonaną w sposób zgodny 
z przepisami, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Ustawa nie 
przewiduje natomiast wnioskowanego przez Państwa K------- „odstąpienia od 
naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości". 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie nie znalazło podstaw do 
rozpatrzenia sprawy Państwa K-------, jako zażalenia na bezczynność 
Prezydenta Miasta Lublin. 

Natomiast historia budowy cieku wodnego jest Państwu K-------- 
dokładnie znana. Planujemy jego przebudowę w roku bieżącym zgodnie 
z ustaleniami Pani K---------- K------- z Dyrektorem Wydziału Strategii 
i Rozwoju UM Lublin. Przebudowa ta ma polegać na wykonaniu przepustu 
w ul. Abelarda, wykonaniu komory betonowej przy przepuście oraz 
odprowadzeniu wody kanalizacją deszczową do studni zlokalizowanej na 
granicy nieruchomości Państwa K------- i drogi dojazdowej. Następnie woda 
ma być odprowadzona do cieku wodnego otwartym rowem zlokalizowanym na 
nieruchomości Państwa K--------. 
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