
ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż 
nieruchomości

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm.) w nawiązaniu do § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) po 
rozpatrzeniu skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wniesione przez uczestnika przetargu 
zarządzam co następuje : 

§ 1. Uznać za niezasadną skargę na czynności przetargowe wniesioną przez uczestnika przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów stanowiących własność Gminy 
Bojanów 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów na okres 7 dni. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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U Z A S A D N I E N I E : 

W związku z podjętą na zebraniu wiejskim wsi Przyszów uchwałą, w dniu 3.12.2019 r. ogłoszony został 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż m. in. nieruchomości rolnych położonych we wsi Przyszów 

stanowiących własność Gminy Bojanów. Procedura przeprowadzona została publicznie w dniu 

10.01.2020 r. zgodnie z ogłoszeniem,  w obecności zainteresowanych przetargiem osób.   

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65)  uczestnik 

przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności 

związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, 

jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki.  

W dniu 16.01.2020 r. do tut. urzędu wpłynęła skarga uczestnika przetargu na czynności przetargowe.  

W skardze zarzucono: niespełnienie warunku braku zobowiązań i obciążeń nieruchomości będącej 

przedmiotem przetargu w związku z obowiązywaniem umowy dzierżawy, dopuszczenie do przetargu 

osoby, która w opinii skarżącego nie jest rolnikiem indywidualnym w tym niezamieszkującej na terenie 

gminy Bojanów, niesprawdzanie przez komisję posiadania statusu rolnika indywidualnego. 

Odnosząc się do przedstawionych zarzutów stwierdza się co następuje. 

Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Zarzut 

obowiązywania umowy dzierżawy na jednej ze zbywanych nieruchomości jest bezzasadny w związku 

z konstrukcją umowy dzierżawy, w której przewidziano prawo jej rozwiązania m. in. w razie gdy Gmina 

przeznaczy całość lub część działek stanowiących jej przedmiot do sprzedaży.  

Nieruchomości rolne o powierzchni 1 ha i większe może nabyć tylko rolnik indywidualny - osoba 

fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca 

w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Wymagania wynikają 

z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362).  

Komisja przypomniała uczestnikom  przetargu o powyższym informując, że w dniu zawarcia umowy 

sprzedaży wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej będą weryfikowane przez notariusza 

przygotowującego umowę. Jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nie spełni odpowiednich warunków, 

będzie to równoznaczne z brakiem przystąpienia do umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. 

Zarzut dotyczący niespełnienia przez uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca warunków 

przetargu w związku z jego zamieszkiwaniem poza terenem gminy Bojanów jest bezzasadny.  

Zgodnie z § 4  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości, w przetargu mogą brać udział 

osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu - okazanie dowodu 

osobistego ma na celu potwierdzenie tożsamości osób wnoszących wadium. Żaden przepis nie nakłada 

na komisję ani uprawnienia, ani obowiązku weryfikowania spełnienia wymogów wynikających z innych 

ustaw.  

Po wnikliwym przeanalizowaniu czynności przetargowych należy stwierdzić, że podniesione przez 

skarżącego zarzuty nie miały wpływu na wynik przetargu, stąd skargę należało uznać 

za niezasadną. 
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