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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń1 
 
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia2 – od 18 listopada 2002 r. 
 
1. Prawidłowość bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 

na rzecz ich najemców, którym udzielono bonifikaty. 
2. Monitoring wtórnego obrotu komunalnymi lokalami mieszkalnymi sprzedanymi 

z bonifikatą. 
3. Ocena egzekwowania obowiązku zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty 

oraz skuteczność tych działań. 
 
Od 1 stycznia 2015 r. do zakończenia czynności kontrolnych3, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ 
na zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 
 
Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 
 
 
Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/47/2020 z 27 marca 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-12) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „Urząd Miasta”. 
2 Dalej: „Prezydent” lub „Prezydent Miasta”. 
3 Do 26 czerwca 2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Gmina Miasta Toruń6 prawidłowo dokonywała sprzedaży 
lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.  Lokale  sprzedano, zgodnie 
z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami7, na rzecz ich najemców, którzy zawarli umowy najmu lokali 
na czas nieoznaczony. Prawidłowo ustalono cenę sprzedawanych nieruchomości 
oraz udzielano bonifikat w wysokościach określonych uchwałą Nr 742/10 Rady 
Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 r.8 NIK pozytywnie ocenia przydzielanie 
przez Prezydenta zadań  w zakresie zbycia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na rzecz ich najemców oraz przyjęcie procedury „Sposób 
postępowania przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
w wykonaniu uchwały nr 411/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta 
Torunia na rzecz najemców”9. Prawidłowo prowadzono również monitoring wtórnego 
zbycia lokali mieszkalnych nabytych przez ich najemców w trybie bezprzetargowym 
od Gminy.  

NIK pozytywnie ocenia wystąpienie - w pięciu przepadkach wtórnego zbycia 
nieruchomości nabytych przed 2015 r.-  z żądaniem zwrotu zwaloryzowanej kwoty 
bonifikaty oraz uzyskanie w czterech sprawach korzystnych wyroków sądowych 
potwierdzających prawidłowość tego żądania10. Podjęto prawidłowe działania 
windykacyjne oraz należycie zabezpieczono hipoteką spłatę należności, której 
egzekucja okazała się bezskuteczna11.  

W wyniku szczegółowego badania 50 spraw sprzedaży lokali mieszkalnych 
dokonanych w latach 2015 – 2019 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: 
a) udzielenia w dwóch przypadkach bonifikaty od niżej ceny sprzedaży niż ustalona 

zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn czym naruszono art. 68 ust. 1 tej ustawy, w wyniku 
czego cena do zapłaty była łącznie niższa o 29 037,56 zł; 

b) sprzedaży lokali najemcom, którzy zalegali z tytułu należności czynszowych 
i opłat niezależnych od właściciela, czym naruszono § 7 pkt 4 uchwały nr 411/12 
oraz pkt 12 Procedury sprzedaży; 

c) pokrycia przez 18 najemców kosztów sporządzenia operatów w łącznej kwocie 
4 428,00 zł pomimo, że zgodnie z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ugn 
wycenę tych nieruchomości zapewnić powinien Prezydent. 

Stwierdzono również nieprawidłowość polegającą na braku żądania zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w pięciu przypadkach dotyczących 
zbycia lokali sprzedanych przez Gminę po 1 stycznia 2015 r. czym naruszono 
art. 68 ust. 2 i 2b ugn. Łączna suma zwaloryzowanych kwot bonifikaty, zwrotu 
których powinna żądać Gmina wynosi 742 088,51 zł. 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „Gmina” lub „Toruń”. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm., dalej: „ugn”. 
8 Uchwała w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny 

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. 
poz. 6362) - dalej „Uchwała nr 742/10".  

9 Dalej: „Procedura sprzedaży”. 
10 W jednej sprawie trwa postępowanie sądowe po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu od wydanego przez 

sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. 
11 Zobowiązany do zwrotu zmarł i prowadzono postępowanie spadkowe. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość bezprzetargowej sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz 
ich najemców, którym udzielono bonifikaty 

Prezydent Miasta w § 42 pkt 1 „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Torunia”13 powierzył Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami14 wykonywanie 
czynności związanych z gospodarowaniem mieniem stanowiącym własność Miasta 
Torunia, w tym jego zbywaniem. 

Zgodnie z § 7 pkt 6 i 9 lit. a Wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowym 
zakresie działania WGN15 do zadań Wydziału realizowanych w Referacie Obrotu 
należało wykonywanie w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 
Gminy działań dotyczących m.in. realizacji roszczeń o zwrot bonifikat udzielanych 
przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz rozdysponowywanie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 
ich najemców. 

Zgodnie z § 6 pkt 16 i 17 Wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowym 
zakresie działania WGN16, do zadań Wydziału realizowanych przez Referat 
Ewidencji i Dzierżaw należała m.in. realizacja roszczeń o zwrot bonifikat udzielonych 
przy nabywaniu lokali mieszkalnych przez ich najemców oraz prowadzenie spraw 
związanych z windykacją należności cywilnoprawnych z zakresu działania referatu. 
Zgodnie z § 8 ust. 11 lit a ustalonej wewnętrznej struktury do zadań WGN 
realizowanych na stanowiskach pracy pod bezpośrednim kierownictwem zastępcy 
dyrektora należało wykonywanie działań w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących własność Gminy dotyczących m.in. rozdysponowania nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 
ich najemców. 

(akta kontroli str. 13, 14) 

Uchwałą nr 411/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r.17 określono 
zasady sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Gminy na rzecz najemców, którym przysługiwało prawo 
pierwszeństwa nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ugn. W uchwale wskazano, 
m.in., że: 
a) sprzedaż lokalu następuje na wniosek najemcy; 

                                                      
12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13 Stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia. 
14 Dalej: „WGN” lub „Wydział”. 
15 Stanowiącej Załącznik nr 1 zarządzenia nr 400 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. 

16 Stanowiącej Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 254 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 sierpnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia W § 6 dodano pkt. 17 na podstawie § 1 zarządzenia nr 
375 Prezydenta Miasta Torunia z dnia .17 listopada 2015 r. 

17 Uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na 
rzecz najemców (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 2454.), dalej: „uchwała nr 411/12”. 

OBSZAR 
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faktycznego 
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b) Prezydent Miasta Torunia może nie przeznaczać do sprzedaży lokalu, jeżeli jego 
sprzedaż nie leży w interesie Gminy; 

c) sprzedaż lokali na rzecz najemców nie może nastąpić w przypadku: 
stwierdzenia, że pierwszeństwo nabycia przysługuje innym niż najemca 
podmiotom a uprawnienia takie należy realizować w pierwszej kolejności; 
gdy toczyło się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości 
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; powzięto 
informację o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych w stosunku 
do nieruchomości objętych wnioskiem; zalegania przez najemcę z tytułu 
należności czynszowych  i opłat niezależnych od właściciela; wypowiedzenia 
przez wynajmującego umowy najmu; 

d) na poczet ceny lokalu zalicza sią, na wniosek najemcy, nakłady poniesione 
na remont kapitalny lokalu; przebudowę strychu lub innego pomieszczenia 
na lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży; budowę lokalu w ramach 
nadbudowy lub rozbudowy domu o ile nakłady wykonane były za pisemną zgodą 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu18 a ich wysokość zweryfikowana 
i uznana przez ten Zakład. 

(akta kontroli str. 19) 

Prezydent Miasta  w decyzji19 z 20 lutego 2013 r. przyjął Procedurę sprzedaży, 
zgodnie z którą wstępnej weryfikacji wniosku najemcy dokonywał ZGM i sprawdzał 
czy nie występują przesłanki uniemożliwiające sprzedaż lokalu. Następnie 
przekazywano wniosek do WGN, celem ostatecznej jego oceny pod kątem 
możliwości sprzedaży. WGN był zobowiązany m.in. do: wysłania najemcom 
informacji o warunkach nabycia lokalu, w tym o bonifikatach; ustalenia ceny 
sprzedaży lokalu i ogłoszenia zamiaru sprzedaży w podanym do publicznej 
wiadomości wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; uzyskania 
ponownego potwierdzenia przez ZGM informacji o niezaleganiu przez najemcę 
z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela. W Procedurze 
sprzedaży wskazano, że umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie 
trzech miesięcy od umieszczenia lokalu w wykazie. Cena lokalu winna zostać 
zapłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. W Procedurze 
sprzedaży zawarto postanowienia, zgodnie z którymi od najemcy żądano pokrycia 
kosztów sporządzenia operatu szacunkowego pomimo tego, że Gmina nie była 
uprawniona do pobierania takich opłat, co opisano poniżej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 19-25) 

Uchwałą Nr 742/10 określono warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 
procentowych, w przypadku sprzedaży m.in. lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy na rzecz najemców. W uchwale wskazano, że bonifikaty 
przysługują najemcom pod warunkiem nieposiadania przez nich oraz ich małżonków 
niebędących najemcami innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości 
będących lub mogących być wykorzystane na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych. 
Wysokość bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 
którzy zrzekli się roszczenia o zwrot kaucji mieszkaniowej ustalono w wysokościach: 
 85% przy sprzedaży lokalu o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 80 m² ; 
 75% przy sprzedaży lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² 

i nieprzekraczającej 100 m²; 

                                                      
18 Dalej: „ZGM”. 
19 Nr 221/II/13/SŻ 
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 65% przy sprzedaży lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m². 

W uchwale nr 742/10 przewidziano: 
a) zmniejszenie o 5% wysokości bonifikat jeżeli najemca nie zrzeknie 

się roszczenia o zwrot kaucji mieszkaniowej albo kaucji mieszkaniowej 
nie wpłacał, 

b) zwiększenie wysokości bonifikaty o: 
 5% przy jednoczesnej sprzedaży co najmniej 3 lokali mieszkalnych znajdujących 

się w obrębie danego budynku  
 5% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, 

w tym ostatniego lokalu, który nie zostały dotychczas zbyty w obrębie danego 
budynku, 

 10% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących 
się w obrębie budynku, w którym dotychczas nie sprzedano żadnego lokalu 
na rzecz najemców. 

 10% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego osobom posiadającym uprawnienia 
kombatanckie,  

Łączna wysokość udzielonej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nie mogła 
przekroczyć 95% ceny. 

Uchwała nr 742/10 nie miała być stosowana w przypadku sprzedaży lokali 
mieszkalnych: 
a) znajdujących się w budynkach oddanych do użytku i zasiedlonych w okresie 

pomiędzy 1 stycznia 1994 r. a 31 grudnia 2003 r., 
b) nabytych przez Gminę w okresie pomiędzy 1 stycznia 1994 r. a 31 grudnia 

2003 r., 
c) które uzyskały status lokali mieszkalnych na skutek zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części dokonanej zgodnie z właściwymi 
przepisami po dniu 31 grudnia 1993 r. 

(akta kontroli str. 26-33) 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. w mieszkaniowym zasobie 
gminy pozostawało od 5281 do 5752 lokali mieszkalnych. Sprzedano wówczas 
łącznie 426 lokali mieszkalnych. Udzielono bonifikaty głównie w wysokościach 85% 
i 90% - odpowiednio 186 i 191 razy, co stanowiło 88,5% udzielonych bonifikat. 
Łączne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły 12 160 tys. zł. W okresie 
objętym kontrolą nie rozkładano na raty należności z tytułu zapłaty za nabyty lokal 
mieszkalny. 
 
W latach 2015-2019 sprzedaży lokali mieszkalnych nie osiągnęła wysokości 635 
lokali, prognozowanej w § 10 „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2019”20. Faktyczna 
sprzedaż w tym okresie wyniosła 426 lokale czyli 67,1% planu. 

Prezydent wyjaśnił m.in., że liczba prognozowanych lokali przeznaczonych 
do sprzedaży oparta została na wynikach sprzedaży z poprzednich lat. 
Zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych w latach 2015-2019 było mniejsze 
niż w latach poprzednich. Sprzedaż dokonywana jest na wniosek najemcy lokalu 
co determinuje ograniczony wpływ Gminy na poziom tej sprzedaży. 

 (akta kontroli str. 33-37, 43-45) 

                                                      
20 Przyjęty uchwałą nr 95/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie "wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2019" (Dz. U. Woj., Kuj-Pom.  
z 2016 r. poz. 1778), dalej: „Program”. 
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Na podstawie szczegółowego badania 50 spraw sprzedaży w latach 2015 – 2019 
lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców stwierdzono, że wszystkich sprzedaży 
dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, którym przysługiwało 
pierwszeństwo w nabyciu na podstawie zawartych przez nich umów najmu na czas 
nieoznaczony zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ugn. Lokale 
sprzedano na ich wniosek zgodnie z § 2 uchwały nr 411/12. 

Cenę nieruchomości ustalono w wysokości nie niższej niż jej wartość zgodnie 
z art. 67 ust. 3 ugn. Wartość nieruchomości ustalono na podstawie operatów 
szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. Zamiar 
sprzedaży ogłoszono w podanym do publicznej wiadomości wykazie nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. Nabywcy dokonali zapłaty jednorazowo, przed 
zawarciem umowy sprzedaży.  

W 49 przypadkach sprzedaży udzielono bonifikat w wysokościach ustalonych 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 742/10. W jednym przypadku 
sprzedawany lokal mieszkalny został wybudowany w 1995 r., w związku z czym 
do jego sprzedaży nie miała zastosowania uchwała nr 742/10. Zgodnie  
z art. 68 ust. 1b ugn uchwała stanowiąca podstawę udzielenia bonifikat może 
dotyczyć indywidualnych nieruchomości. Warunki udzielenia bonifikat i wysokość 
stawek procentowych dla tej sprzedaży określono w uchwale nr 94/19 Rady Miasta 
Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r.21. Przy sprzedaży udzielono bonifikaty 
w wysokości 55%, zgodnej z podjętą uchwałą.  

W wyniku powyższego badania stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania 
bonifikaty od ceny sprzedaży innej niż ustalona, sprzedaży lokali najemcom 
posiadającym zaległości oraz niestosowania Procedury sprzedaży, co opisano 
poniżej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 14, 15, 48-57, 83, 104, 105) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 W dwóch z 50 poddanych badaniu sprzedaży lokali mieszkalnych udzielono 1.
bonifikaty od innej ceny sprzedaży niż ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn czym 
naruszono art. 68 ust. 1 tej ustawy. 

Dotyczyło to następujących sprzedaży: 
a) 20 maja 2016 r.22 - cenę lokalu mieszkalnego ustalono zgodnie z art. 67 ust. 3 

ugn w wysokości 301 148,96 zł, stawka bonifikaty wynosiła 75%, w związku  z 
czym ustaloną cenę zapłaty należało obniżyć o 225 861,72 zł, a cena do zapłaty 
powinna wynieść 75 287,24 zł. Jednak cenę ustaloną zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn 
obniżono o nakłady poniesione przez najemców w kwocie 102 935,27 zł 
do kwoty 198 213,69 zł, a obliczona po zastosowaniu 75% bonifikaty cena do 
zapłaty wyniosła 49 553,42 zł i była o 25 733,82 zł niższa od ceny zapłaty 
obliczonej zgodnie z art. 68 ust. 1 ugn. 

b) 6 marca 2017 r.23 - cenę lokalu mieszkalnego ustalono zgodnie z art. 67 ust. 3 
ugn w wysokości 241 767,00 zł, stawka bonifikaty wynosiła 90%, w związku 
z czym ustaloną cenę zapłaty należało obniżyć o 217 590,30 zł, a cena 
do zapłaty powinna wynieść 24 176,70 zł. Jednak cenę ustaloną zgodnie 
z art. 67 ust. 3 ugn obniżono o nakłady poniesione przez najemców w kwocie 

                                                      
21 Uchwała w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali 

mieszkalnych: nr 5przy ul. Hurynowicz  14, nr 6 przy ul. Hurynowicz 18, nr 4 przy ul. Hurynowicz 10, nr 13 przy 
ul. Hurynowicz 20 oraz nr 10 przy ul. Hurynowicz 2 w Toruniu. 

22 Akt notarialny: Repertorium A nr 1730/2016. 
23 Akt notarialny: Repertorium A nr 321/2017. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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33 037,36 zł do kwoty 208 729,64 zł, a obliczona po zastosowaniu 90% 
bonifikaty cena do zapłaty wyniosła 20 872,96 zł i była o 3 303,74 zł niższa 
od ceny zapłaty obliczonej zgodnie z art. 68 ust. 1 ugn. 

Prezydent wyjaśnił m.in., że cena sprzedawanej nieruchomości została ustalona 
na podstawie jej wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę, uwzględniającej 
stan faktyczny już po dokonaniu modernizacji lokalu. Wartość ta uwzględnia zatem 
wzrost wartości nieruchomości wynikający z nakładów poniesionych przez najemcę. 
Cena sprzedaży jest niezbędnym elementem wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia. Najemcy lokali stanowiących własność Gminy mają 
prawo do podejmowania we własnym zakresie i na własny koszt inwestycji 
służących polepszeniu warunków zamieszkania. Najemcy dokonując prac 
związanych z modernizacją lokali gminnych podnoszą ich wartość. Warunki i zakres 
prac budowlanych są uzgadniane z ZGM, który jest jednostką gminną 
wyspecjalizowaną w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy. ZGM analizując 
poniesione wydatki ustała wysokość nakładów podnoszących wartość lokalu. 
Wysokość tej kwoty odpowiada wartości roszczeń najemcy wobec właściciela lokalu 
czyli Gminy. Roszczenia najemcy są zaspokajane nie w formie wypłaty pieniężnej, 
lecz przez dokonanie odpowiedniego pomniejszenia ceny sprzedawanego lokalu. 
Na zasadach ogólnych (w szczególności na mocy umowy stron lub jednostronnego 
oświadczenia, o którym mowa w art. 498 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny24) potrącenia takiego można dokonać od należności wzajemnej, którą w tym 
wypadku jest cena sprzedaży. Jednocześnie ZGM przekazuje informację 
o wysokości nakładów poniesionych przez najemcę z uwzględnieniem amortyzacji 
wykonanych robót, które winny być mu zwrócone. Obie ustalone w ten sposób 
wartości wzajemnych zobowiązań stanowią podstawę do obliczenia wysokości 
ostatecznych płatności po potrąceniu. Dokonuje się tego przez pomniejszenie 
zobowiązań najemcy wobec Gminy (wynikających z ceny lokalu) o zobowiązania 
Gminy wobec najemcy (wynikające z poniesionych przez niego nakładów). Cała 
procedura jest prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr 411/12, 
stanowiącej prawo miejscowe. 

(akta kontroli str. 48-56, 19-25, 59, 60, 70, 71, 82-129) 

NIK zauważa, że podstawą ustalenia bonifikaty powinna być cena niepomniejszona 
o nakłady, i to niezależnie od tego czy były to nakłady konieczne, czy też nakłady 
na przebudowę budynku w celu wyodrębnienia lokalu. Na takie rozumienie wskazuje 
wprost treść art. 68 ugn nakazującego ustalanie bonifikaty od ceny ustalonej 
zgodnie z art. 67 ust. 3 ugn, tj. od wartości nie niższej niż wartość nieruchomości. 
Ustalanie bonifikaty od ceny pomniejszonej o nakłady powodowało, że podstawa 
obliczenia kwotowo w wielu przypadkach spadała poniżej wartości nieruchomości 
(zależałoby to od tego, czy wartość odliczonych nakładów nie zostałaby 
skompensowana o ewentualne doliczenia). Zagadnienie sprzedaży lokalu oraz 
uwzględnienie roszczenia o zwrot nakładów to dwa odrębne stosunki obligacyjne. 
Nie ma zatem podstaw, aby łączyć ze sobą rozliczenia z nich wynikające25 

                                                      
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm., dalej: „k.c.” 
25 Podobnie w komentarzu do ugn. E. Bończak-Kucharczyk, na przykładzie rozliczeń nakładów o których mowa  

w art. 218 ugn  „Ze szczególną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy przez osobę, która dokonała 
nakładów na przebudowę lokalu, nabywany jest lokal z jednoczesnym zastosowaniem bonifikaty od ceny tego 
lokalu. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 68 ugn. oraz w świetle komentowanego przepisu zarówno 
bonifikata, jak i nakłady odliczane są od ceny lokalu, która w myśl przepisów art. 67 ust. 3 i 3a ugn. powinna 
zostać ustalona w wysokości nie niższej niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Można 
więc powziąć wątpliwość, jak w praktyce stosować oba przepisy, a w szczególności, czy nie należy 
przypadkiem udzielić bonifikaty od różnicy między ceną a poniesionymi przez nabywcę nakładami. Tak jednak 
nie jest, gdyż wymienione przepisy nakazują odliczać i nakłady i bonifikatę od tej samej ceny. Jeśli zatem 
kwota, jaką nabywca ma zapłacić po odliczeniu od ceny lokalu udzielonej mu bonifikaty, nie wystarcza 
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 W trzech z 50 zbadanych spraw dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych 2.
najemcom, którzy zalegali z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych 
od właściciela, czym naruszono § 7 pkt 4 uchwały nr 411/12. Również  
w pkt 12 Procedury sprzedaży wskazano, że w sytuacji występowania zaległości 
WGN był zobowiązany poinformować najemcę, że do czasu ich uregulowania 
sprzedaż lokalu nie będzie możliwa. 

Dotyczy to sprzedaży z: 
a) 3 kwietnia 2017 r.26 - zaległość na dzień sprzedaży wynosiła 155,88 zł, 
b) 14 grudnia 2018 r.27 - zaległość na dzień sprzedaży wynosiła 1 147,56 zł, 
c) 19 sierpnia 2019 r.28 - zaległość na dzień sprzedaży wynosiła 276,99 zł. 

Prezydent wyjaśnił m.in., że powyższe wynikało z przeoczenia ze względu na ilość 
spraw związanych ze sprzedażą lokali i zmian terminów umówionych wcześniej 
aktów notarialnych dokonywanych na prośby nabywców. Zaległości istniejące 
w chwili sprzedaży zostały uregulowane w późniejszym terminie. 

Dyrektor WGN złożył wyjaśnienie podobnej treści. W sprawie potwierdzania 
informacji o niezaleganiu przez najemcę z tytułu należności czynszowych, wyjaśnił, 
że potwierdzenie uzyskiwano z ZGM telefonicznie przed zawarciem aktu 
notarialnego. 

(akta kontroli str. 48-56, 58, 59, 69, 130-182, 186-188) 

 W 18 z 50 zbadanych sprzedaży lokali mieszkalnych najemcy pokryli koszty 3.
sporządzenia operatów w łącznej kwocie 4 428,00 zł pomimo tego, że zgodnie 
z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ugn wycenę tych nieruchomości powinien 
zapewnić Prezydent. Przepisy ugn nie zawierają postanowień pozwalających na 
obarczenie najemców kosztami wyceny nieruchomości. 

W pkt 5 -7 Procedury sprzedaży zawarto obowiązek, żądania od najemców wpłaty 
kwoty stanowiącej równowartość kosztów sporządzenia operatu szacunkowego 
określającego wartość lokalu. 

Prezydent wyjaśnił m.in. że oparto się na wykładni literalnej i przyjęto, że przepis 
oznacza tylko konieczność zapewnienia ze strony organu by doszło 
do sporządzenia takiej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, nie ograniczając 
możliwości ponoszenia ciężaru finansowego sporządzenia opinii przez nabywcę. 
Zapewnienia wyceny nie traktowano, jako tożsamego z poniesieniem kosztów 
wyceny. Takie rozumienie przepisu wspierał m.in. fakt, że zasadą jest to, iż nabywca 
ponosi koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, czy koszt wpisów 
wieczysto-księgowych. Przerzucenie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego 
wyceny lokalu mieszkalnego na Gminę, prowadziło do ponoszenia przez Gminę 
znacznych wydatków z tytułu pokrywania kosztów sporządzania operatów 
szacunkowych dla lokali, których najemcy ostatecznie nie finalizowali wykupu. 
Coroczną skalę rezygnacji z wykupu można było oszacować na poziomie 20-30% 
wszystkich złożonych wniosków. Po zmianie praktyki stosowania art. 25 ust. 2 
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ugn i pokrywania kosztów sporządzenia wycen przez 
Gminę, nastąpił znaczący wzrost liczby osób, które nie ponosząc żadnych kosztów 

                                                                                                                                       
na pokrycie kwoty należnej mu z tytułu poniesionych przez niego nakładów, to zbywca powinien zwrócić mu 
różnicę (czyli dopłacić do transakcji zbycia lokalu). Aby do tego nie dochodziło, albo nie należy w omawianych 
przypadkach udzielać zbyt dużych bonifikat, co z kolei zależne jest od regulacji zawartych w uchwałach rad 
lub sejmiku bądź w zarządzeniu wojewody  albo należy ustalić cenę w wysokości odpowiednio wyższej od 
wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, albo w ogóle należy zrezygnować ze zbycia lokalu”. 

26 Akt notarialny: Repertorium A nr 626/2017. 
27 Akt notarialny: Repertorium A nr 5945/2018. 
28 Akt notarialny: Repertorium A nr 2146/2019. 
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z tytułu przygotowania lokalu do sprzedaży, składają wnioski o wykup mieszkania 
niejako, na próbę", bez prawdziwego zamiaru jego nabycia. Zmiana praktyki 
stosowania ww. przepisów w latach 2017-2019 nastąpiła w związku z zaleceniem 
pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

(akta kontroli str. 21-25, 48-56, 58, 68, 69, 189-242) 

 W 30 z 50 badanych sprzedaży nie wysyłano pism zawierających informacje 4.
o warunkach nabycia lokalu, w tym o bonifikatach do czego zobowiązał  
pkt 5 przyjętej Procedury sprzedaży. 

Dyrektor WGN wyjaśnił m.in., że zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej 
Izby Obrachunkowej przyjęto zasadę pokrywania przez Gminę kosztów 
sporządzania operatów szacunkowych. Z uwagi na powyższe zaprzestano 
wysyłania pism informujących o wpłacie kwoty mającej pokryć koszt sporządzenia 
operatu oraz o warunkach wykupu. Jednocześnie zaktualizowano wniosek o wykup 
lokalu, modyfikując go o szczegółowe warunki jego nabycia. Taki wniosek został 
przekazany do ZGM i Biura Mieszkalnictwa celem stosowania oraz umieszczony 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia i ZGM. 

(akta kontroli str. 21-25, 48-56, 180, 182, 186, 188) 

NIK zauważa, że przyjęte zmiany nie stanowią podstawy do odstąpienia  
od stosowania Procedury sprzedaży przez WGN. 

W okresie objętym kontrolą prawidłowo dokonano sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy. Lokale 
mieszkalne sprzedano, zgodnie z art. art. 37 ust. 2 pkt 1 ugn, na rzecz 
ich najemców, którzy zawarli umowy najmu lokali na czas nieoznaczony. 
Prawidłowo ustalono cenę sprzedawanych nieruchomości oraz udzielano bonifikat 
w wysokościach wynikających z przyjętej uchwały nr 742/10. NIK pozytywnie ocenia 
przydzielanie przez Prezydenta zadań w zakresie zbycia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na rzecz ich najemców oraz przyjęcie Procedury sprzedaży.  

W wyniku szczegółowego badania 50 sprzedaży lokali mieszkalnych dokonanych 
w latach 2015 – 2019 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: udzielenia 
w dwóch przypadkach bonifikaty od niżej ceny sprzedaży niż ustalona zgodnie 
z art. 67 ust. 3 czym naruszono art. 68 ust. 1 tej ustawy, sprzedaży lokali najemcom, 
którzy zalegali z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela, 
czym naruszono § 7 pkt 4 uchwały nr 411/12 oraz pkt 12 Procedury sprzedaży, 
pokrycia przez 18 najemców kosztów sporządzenia operatów pomimo  
tego, że zgodnie z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ugn wycenę  
tych nieruchomości zapewnić powinien Prezydent. 
 

2. Monitoring wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi 
sprzedanymi z bonifikatą 

Monitoring wtórnego obrotu lokali mieszkalnych sprzedanych z bonifikatą 
prowadzono na podstawie analizy ksiąg wieczystych sprzedanych nieruchomości. 
W okresie objętym kontrolą wyznaczony pracownik WGN prowadził zestawienie, 
w którym dla każdej sprzedaży lokalu z bonifikatą odnotowano datę weryfikacji ksiąg 
wieczystych. W przypadku stwierdzenia zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej 
na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc 
od dnia nabycia w zestawieniu odnotowywano datę zbycia, dane nabywcy, więzy 
rodzinne pomiędzy zbywcą i nabywcą oraz nr sprawy prowadzonej w związku  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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ze stwierdzonym zbyciem. W aktach tych spraw gromadzono m.in. akty notarialne  
na podstawie, których dokonano zbycia nieruchomości.  
Dyrektor WGN wyjaśnił m.in., że poszczególni pracownicy mają indywidualnie 
ustalone zakresy obowiązków odnoszące się do różnych kategorii spraw. W latach 
2015 – 2018 (do 25 stycznia) zadania związane z prowadzeniem monitoringu 
wtórnego obrotu lokali mieszkalnych sprzedanych z bonifikatą powierzono 
głównemu specjaliście Referatu Ewidencji i Dzierżaw. Od 21 sierpnia 2018 r. 
obowiązki związane z monitoringiem powierzono inspektorowi tego referatu. 
W okresie od 25 stycznia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. nie dokonano odrębnego, 
pisemnego przyporządkowania działań dotyczących monitoringu, a bieżące 
prowadzenie ww. spraw powierzono kierownikowi Referatu Ewidencji i Dzierżaw. 

(akta kontroli str. 15, 16, 38, 181, 183, 243-392)  

Odnośnie przyjętego w Urzędzie obiegu wpływających wypisów aktów notarialnych 
Prezydent wyjaśnił m.in., że wpływające akty notarialne przekazywano do Wydziału 
Geodezji i Kartografii29, w celu wprowadzenia danych do ewidencji gruntów 
i budynków. Dotyczy to też aktów w przedmiocie wtórnego obrotu lokalami 
mieszkalnymi sprzedanymi z bonifikatą w trybie bezprzetargowym. WGiK 
udostępnia akty notarialne poszczególnym wydziałom i pracownikom, po zgłoszeniu 
takiej potrzeby. WGiK nie analizuje otrzymanych aktów notarialnych pod kątem 
wtórnego obrotu lokalami uprzednio nabytymi od Gminy i nie przekazuje 
ich automatycznie do WGN. WGN prowadząc monitoring zbytych lokali, 
po stwierdzeniu zmiany wpisów w ksiąg wieczystych, zwraca się do Wydziału 
Geodezji i Kartografii o udostępnienie stosownego aktu notarialnego. Prezydent 
dodał, że zdarzały się pojedyncze przypadki, w których akt notarialny potwierdzający 
wtórne zbycie nie został przekazany do Urzędu. W takiej sytuacji informację o treści 
zmiany uzyskuje się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu. 

 (akta kontroli str. 59, 69, 70) 

W latach 2015-2020 (I kwartał) na rzecz najemców sprzedano 454 lokale 
mieszkalne, spośród których 109 (24%) zostało zbytych w obrocie wtórnym, z tego 
85 lokali zbyto na rzecz osoby bliskiej, w dwóch przypadkach dokonano zamiany  
na inny lokal mieszkalny, w 11 przypadkach wykorzystano uzyskane środki w ciągu 
12 miesięcy na zakup innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości. 
W 11 przypadkach wystąpiły przesłanki żądania zwrotu bonifikaty określone  
w art. 68 ust. 2, 2a i 2b ugn, co szerzej opisano, w obszarze 3. niniejszego 
wystąpienia. 

(akta kontroli str. 38) 
W wyniku kontroli 609 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców  
z lat 2011- 2015 ustalono, że WGN zidentyfikował wszystkie przypadki, w których 
lokale zostały zbyte przed upływem pięciu lat od ich sprzedaży pierwotnym 
nabywcom. WGN zweryfikował czy w stwierdzonych przypadkach zbycia lokali 
zaistniały przesłanki do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty na podstawie art. 68 
ust. 2, 2a i 2b ugn. Postępowanie w przypadkach wystąpienia przesłanek żądania 
zwrotu bonifikaty opisano szczegółowo w obszarze 3. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 15, 16, 243-392) 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy powierzono ZGM, w związku 
z czym lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy ujęto w księgach 
rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych tej jednostki. ZGM wykazał  
                                                      
29 Dalej: „WGiK”. 
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na koncie „011- Środki trwałe” oraz w ewidencji środków trwałych sprzedaż 50 lokali 
mieszkalnych objętych szczegółowym badaniem w ramach kontroli. 

(akta kontroli str. 43-46, 393-406) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W okresie objętym kontrolą prawidłowo prowadzono monitoring wtórnego zbycia 
lokali mieszkalnych nabytych od Gminy w trybie bezprzetargowym przez 
ich najemców.  

3. Egzekwowanie obowiązku zwrotu równowartości 
udzielonej bonifikaty oraz skuteczność tych działań 

W latach 2015-2020 11 razy dokonano zbycia lokali przed upływem pięciu lat, licząc 
od dnia nabycia, w wyniku których mogły wystąpić przesłanki zwrotu kwoty równej 
udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji zgodnie z art. 68 ust. 2 i 2b ugn. W trzech 
przypadkach nie było podstaw do żądania zwrotu, dotyczyło to: 
 dwóch sprzedaży lokali 7 października 2019 r. i 13 grudnia 2019 r. - zgodnie  

z art. 68 ust. 2a pkt 5 ugn sprzedający nie są zobowiązani do zwrotu kwoty 
bonifikaty, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu  
12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości 
przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe - termin ten minie 
odpowiednio 7 października 2020 r. i 13 grudnia 2020 r.;  

 sprzedaży lokalu 20 lutego 2020 r. i wykorzystania przez sprzedających środków 
na nabycie nowego mieszkania 25 maja 2020 r. 

W ośmiu przypadkach zbycia dokonano, pomimo niezaistnienia okoliczności 
wskazanych w art. 68 ust. 2a ugn, w wyniku czego zaistniały przesłanki żądania 
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji zgodnie z art. 68 ust. 2 
i 2b ugn. W siedmiu przypadkach zbycia dokonali najemcy, którzy nabyli lokale.  
W jednym przypadku zbycia przed upływem pięciu lat od pierwotnego nabycia 
dokonała osoba bliska pierwotnemu nabywcy, której darowano nieruchomość 
zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 1 ugn. W trzech przypadkach WGN nie wystosował 
żądania zwrotu kwoty bonifikaty ponieważ: 
 jeden ze sprzedających zmarł w roku, w którym dokonał sprzedaży; 
 w pozostałych dwóch przypadkach nie ustalono adresu zamieszkania 

sprzedających, pomimo podjętych działań.  

W pięciu przypadkach nie wystąpiono, z żądaniem zwrotu pomimo wystąpienia 
przesłanek uzasadniających to żądanie, co opisano poniżej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

 (akta kontroli str. 16-18, 38-42, 60, 71) 

W latach 2015-2020 w jednym przypadku odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty 
na podstawie art. 68 ust. 2c ugn za zgodą Rady Miasta Torunia. Najemcy, którzy 
17 września 2014 r. nabyli lokal mieszkalny dokonali jego sprzedaży 15 marca 
2016 r., tj. przed upływem pięciu lat od nabycia. Pozyskane środki przeznaczono 
na wykończenie nabytego domu mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym. 
Takie wykorzystanie środków nie znajdowało się w wymienionym w art. 68 ust. 2a 
ugn katalogu wyłączeń zwrotu kwoty bonifikaty. 

(akta kontroli str. 38, 407-410) 

W latach 2015 – 2020 (do 1 czerwca) w pięciu przepadkach wtórnego zbycia lokali 
mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców przed 2015 r. wystąpiono 
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z żądaniem zwrotu kwoty bonifikaty po waloryzacji. Żądania dotyczyły lokali 
mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców przed 2015 r. W czterech sprawach 
konieczność zwrotu kwoty bonifikaty po waloryzacji została potwierdzona wyrokami 
Sądu Okręgowego w Toruniu. W jednej sprawie trwa postępowanie sądowe 
po złożeniu przez zobowiązanego do zwrotu sprzeciwu od nakazu zapłaty 
w postępowaniu upominawczym. 

Gmina odzyskała łącznie 108 083,75 zł z przyznanych przez sąd 562 554,64 zł, 
z tego: 
 w jednej sprawie w całości kwoty, w wysokości 106 713,75 zł;  
 w jednej sprawie, w której trwa postępowanie komornicze uzyskano 1 370, 00 zł. 

Odnośnie pozostałych dwóch spraw:  
 wszczęto postepowanie egzekucyjne, które umorzono ze względu 

na bezskuteczność egzekucji. Gmina uzyskała zabezpieczenie wierzytelności 
poprzez ustanowienie hipoteki na udziale 1/6 w innej nieruchomości. 
Zobowiązany do zwrotu zmarł i prowadzono postępowanie związane 
z uregulowaniem stanu prawnego tej nieruchomości; 

 zobowiązany zmarł i Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu 
umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego30. 

Wg stanu na 25 czerwca 2020 r. wysokości zaległości z tytułu braku zwrotu kwot 
zwaloryzowanych bonifikat, o które wystąpiono przed 1 stycznia 2015 r. wynosiła 
2 371,2 tys. zł. 

(akta kontroli str. 16-18, 39-42, 59, 70, 488-490) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
W pięciu przypadkach dotyczących zbycia lokali przez nabywców przed upływem 
pięciu lat od ich sprzedaży przez Gminę nie żądano zwrotu kwoty równej udzielonej 
bonifikacie po jej waloryzacji czym naruszono art. 68 ust. 2 i 2b ugn.  

Łączna suma zwaloryzowanych kwot bonifikaty wyliczona zgodnie z art. 5 ust. 1 – 3 
ugn wynosi 742 088,51 zł. 

Dotyczy to lokali mieszkalnych zbytych przez Gminę: 
1) 15 października 2015 r.31 nabywcom, którzy 30 grudnia 2016 r.32 darowali 

nieruchomość swojemu synowi. Obdarowany 4 kwietnia 2019 r.33 sprzedał  
ją innej osobie i zgodnie z art. 68 ust. 2 i 2b ugn zobowiązany był do zwrotu 
bonifikaty - kwota do zwrotu równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji 
wyliczona zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ugn wynosi 109 569,47 zł, 

2) 4 lipca 2016 r.34 nabywcy, który 15 kwietnia 2017 r.35 sprzedał lokal innej osobie - 
kwota do zwrotu równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji wyliczona 
zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ugn wynosi 81 815,82 zł, 

3) 3 lutego 2016 r.36 nabywcom, którzy 16 października 2019 r.37 sprzedali lokal 
innej osobie. Nabywcy sprzedali lokal za cenę 350 000 zł i zgodnie z treścią aktu 

                                                      
30 Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm. 
31 Akt notarialny: Repertorium A nr 5133/2015.  
32 Akt notarialny: Repertorium A nr 4465/2016. 
33 Akt notarialny: Repertorium A nr 977/2019. 
34 Akt notarialny: Repertorium A nr 3600/2016. 
35 Akt notarialny: Repertorium A nr 938/2017. 
36 Akt notarialny: Repertorium A nr 846/2016. 
37 Akt notarialny: Repertorium A nr 9412/2019. 
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notarialnego 306 000 zł przeznaczyli na spłatę pożyczki, czyli środki 
wykorzystane niezgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 5 ugn stanowiły 87,43 % ceny 
sprzedaży - kwota do zwrotu równa 87,43% udzielonej bonifikaty 
po jej waloryzacji wyliczonej zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ugn wynosi 318 059,11 zł, 

4) 11 grudnia 2019 r.38 nabywcy, który 27 lutego 2020 r. przeniósł po ½ własności 
lokalu na swoją córkę i jej męża. Małżonkowie nabyli po ½ nieruchomości, każdy 
do swojego odrębnego majątku, z czego wynika, że ½ własności nieruchomości 
została przekazana obcej osobie - kwota do zwrotu równa 50% udzielonej 
bonifikaty po jej waloryzacji wyliczona zgodnie z art. 5 ust. 1, 2 i 3 ugn wynosi 
61 072,26 zł, 

5) 18 marca 2015 r.39 nabywcy, który 6 maja 2015 r.40 sprzedał lokal innej osobie - 
kwota do zwrotu równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji wyliczona 
zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ugn wynosi 171 571,85 zł. 

(akta kontroli str. 39-42, 411-487) 

Prezydent wyjaśnił m.in., że: 
a) żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty, w sprawach wymienionych powyżej w pkt 1 

i 3 zostały zrealizowane w trakcie kontroli; 
b) podjęto czynności zmierzające do ustalenia adresu zobowiązanego do zwrotu, 

w sprawie wymienionej powyżej w pkt 2 i dodatkowo pismo w sprawie wyjaśnień 
zostanie wysłane na adres wskazany w akcie notarialnym, którym zobowiązany 
do zwrotu posługiwał się przez pewien czas; 

c) do zobowiązanego do zwrotu w sprawie wymienionej powyżej w pkt 4 Urząd 
przygotowywał w trakcie kontroli pismo o złożenie stosownych wyjaśnień; 

d) postępowanie w przedmiocie zwrotu bonifikaty w sprawie wymienionej powyżej 
w pkt 5 w jest w trakcie. Wcześniejsze próby uzyskania danych adresowych były 
bezskuteczne, obecnie ustalono adres pobytu zobowiązanego. Urząd 
niezwłocznie wystąpi osoby zobowiązanej o złożenie stosownych wyjaśnień 
w przedmiotowej sprawie, z uwagi na możliwość rozliczenia się z udzielonej 
bonifikaty, zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 5 ugn. 

(akta kontroli str. 60-67, 71, 80, 81) 

NIK zauważa, że w sprawie wymienionej w pkt 5 działania zmierzające do ustalenia 
adresu zamieszkania zobowiązanego do zwrotu podjęto w dniu 8 czerwca 2016 r., 
a kolejne 6 maja 2020 r. 

NIK pozytywnie ocenia wystąpienie w pięciu przepadkach wtórnego zbycia 
nieruchomości nabytych przed 2015 r. z żądaniem zwrotu zwaloryzowanej kwoty 
bonifikaty oraz uzyskanie w czterech sprawach wyroków sądowych 
potwierdzających prawidłowość żądania. Podjęto prawidłowe działania 
windykacyjne. Właściwie zabezpieczono hipoteką spłatę należności, której 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Stwierdzono jednak nieprawidłowość polegającą na braku żądania zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w pięciu przypadkach dotyczących 
zbycia lokali sprzedanych przez Gminę po 1 stycznia 2015 r. czym naruszono 
art. 68 ust. 2 i 2b ugn. Łączna suma zwaloryzowanych kwot bonifikaty zwrotu 
których powinna żądać Gmina wynosi 742 088,51 zł. 
 

                                                      
38 Akt notarialny: Repertorium A nr 5591/2019. 
39 Akt notarialny: Repertorium A nr 1223/2015. 
40 Akt notarialny: Repertorium A nr 1941/2015. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 Podjęcie działań zapewniających niezwłoczne występowanie z żądaniem zwrotu 1.
kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. 

 Udzielanie bonifikaty od właściwej ceny. 2.
 Dokumentowanie sprawdzenia przed sprzedażą czy najemcy lokali mieszkalnych 3.

zalegają z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela. 
 Podjęcie działań zapewniających przestrzeganie przyjętej Procedury sprzedaży. 4.

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Bydgoszcz,       lipca 2020 r. 
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