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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią1 

ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią 

 

Sławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią2 - od 5 grudnia 
2010 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 
skuteczności 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. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Bydgoszczy 

 

Elżbieta Warda-Fereniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/48/2020 z 27 marca 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-5) 

 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Gmina Nakło nad Notecią6 sprzedawała w trybie 
bezprzetargowym komunalne lokale mieszkalne osobom uprawnionym do ich 
nabycia, właściwie ustalając wartości sprzedawanych nieruchomości oraz wysokość 
bonifikaty. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami7, prowadzono monitoring wtórnego obrotu komunalnymi lokalami 
mieszkalnymi sprzedanymi z bonifikatą, którego organizacja pozwalała na 
ujawnianie przypadków ustawowych przesłanek żądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty.  

                                                        
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Burmistrz”. 
3 Tj. do 30 czerwca 2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „Gmina”. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm., dalej: „ugn”. 
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Burmistrz realizował politykę Gminy zmierzającą do odbudowy potencjału 
mieszkaniowego. W związku z podjętą przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią8 
uchwałą wstrzymującą sprzedaż lokali komunalnych ich najemcom, od kwietnia 
2019 r. nie sprzedano żadnego mieszkania w trybie bezprzetargowym. 
W poprzednich latach pomimo zapisów w wieloletnich programach gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy nie sprzedano planowanych ilości lokali9.  
W okresie objętym kontrolą przy sprzedaży lokali stwierdzono m.in. następujące 
nieprawidłowości: 

 niewyksięgowanie z ewidencji środków trwałych gminy (grupa 1-budynki 
mieszkalne) sześciu lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym 
ich najemcom10, o łącznej wartości 43 823,75 zł; 

 nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych (grupa 1-budynki 
mieszkalne) za 2018 r., wykazując zawyżoną wartość składników majątkowych 
w grupie 1 Klasyfikacji Środków Trwałych o 43 823,75 zł, a w konsekwencji 
przekazanie do GUS w latach 2015-2019 nierzetelnych danych dotyczących 
wartości posiadanych przez Gminę środków trwałych w grupie 1 – Budynki 
i lokale; 

 przenoszenie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia 
(koszty wyceny) na nabywcę11 w łącznej wysokości 9 119,11 zł. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu13 wprowadzonym zarządzeniem 
Burmistrza nr 116/2013 z 1 lipca 2013 r. w zakresie działania Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa14 ujęto m.in. zbywanie i nabywanie nieruchomości; 
oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie; zwrot 
udzielonej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości; prowadzenie i aktualizację 
gminnego zasobu nieruchomości; a w zakresie użytkowania wieczystego 
nieruchomości: oddawanie, rozwiązywanie, aktualizację opłat rocznych, 
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.  

W Regulaminie organizacyjnym nr 31/2019 z 1 marca 2019 r. w zakresie działania 
WRN ujęto m.in.: prowadzenie i aktualizację ewidencji gminnego zasobu 
nieruchomości, kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami gminnymi.  

Zadania poszczególnych pracowników Urzędu określone zostały zgodnie z ww. 
regulaminami w imiennych zakresach czynności, sporządzanych przez kierowników 
komórek organizacyjnych.  

                                                        
8 Dalej: „Rada Miejska”. 
9 Sprzedano o 70 lokali mniej niż zaplanowano. 
10 Jeden lokal sprzedano w 2015 r., a pięć w 2016 r.  
11 Przy wszystkich badanych sprawach nabycia lokali mieszkalnych - 23 przypadki sprzedaży w latach 2015-
2019, stanowiących własność Miasta.   
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 Dalej: „Regulamin organizacyjny”. 
14 Dalej: „WRN”. 
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Do zakresu obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracownika 
WRN15 należało m.in.: prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi oraz użytkowania wieczystego, 
w tym typowanie nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie projektów uchwał pod 
obrady Rady Miejskiej, sporządzanie wykazu nieruchomości podlegających zbyciu 
oraz podanie jego do publicznej wiadomości, a także powiadomienie najemców 
lokali o przysługującym im prawie nabycia, ustalanie należności z tytułu zbycia 
nieruchomości, które sprzedane zostały po udzieleniu bonifikaty przed ustawowym 
terminem.  

(akta kontroli str. 6-49, 50-67) 

1.2. W Urzędzie nie wprowadzono pisemnej procedury postępowania w zakresie 
bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. 

Burmistrz podał, że w Urzędzie funkcjonował schemat postępowania wypracowany 
przy sprzedaży lokali komunalnych z zasobu Gminy. Faktyczne postępowanie wg 
którego następowała sprzedaż zakładało, że proces sprzedaży rozpoczynał się od 
umieszczenia nieruchomości w wykazie na okres 21 dni, podaniu do publicznej 
wiadomości informacji na tablicy ogłoszeń i ogłoszeniu w prasie lokalnej. Następnie 
kompletowano dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy notarialnej, tj.: 
zaświadczenia o samodzielności lokalu, wypisu z rejestru gruntów, protokołu 
warunków uzgodnień sprzedaży, uzgodnienia terminu podpisania umowy 
u notariusza. Kolejnym etapem było przygotowanie faktury sprzedaży i podpisanie 
umowy w kancelarii notarialnej a następnie przekazanie do Wydziału Finansowo - 
Budżetowego faktury sprzedaży, kopii aktu notarialnego oraz dyspozycji o zdjęciu 
z ewidencji środków trwałych sprzedanej nieruchomości. W dalszej kolejności 
następowała kontrola sprzedaży wtórnych zakupionych przez najemców lokali 
z bonifikatą poprzez analizę ksiąg wieczystych oraz systematyczną weryfikację 
zmian danych w ewidencji gruntów i budynków przekazywanych przez Starostwo 
Powiatowe w Nakle nad Notecią. Ponadto w celu zweryfikowania zasadności 
ewentualnego żądania zwrotu udzielonej najemcy bonifikaty, szczegółowemu 
sprawdzeniu podlegały akty notarialne wpływające do Urzędu.  

Nadzór nad sprzedażą lokali mieszkalnych należących do zasobu Gminy sprawował 
Dyrektor WRN poprzez weryfikację wniosku, Burmistrz poprzez akceptację 
przeznaczenia danego lokalu do sprzedaży i udział w umowie notarialnej oraz Rada 
Miejska poprzez podejmowanie uchwał a w sporadycznych przypadkach Komisja 
do Spraw Rozdziału Mieszkań. 

(akta kontroli str. 145-174 ) 

Rada Miejska, w celu zachowania kontroli nad zasobem gminy, nie wyraziła zgody 
na podjęcie uchwały16 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 
W związku z powyższym obrót nieruchomościami odbywał się na podstawie 
indywidualnie podejmowanych uchwał przez Radę.  

(akta kontroli str. 135-143, 145-174) 

1.3. Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/470/98 z 29 stycznia 1998 r. w sprawie 
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych 
wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz 
ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży17 ustalono warunki sprzedaży lokali 

                                                        
15 W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa zakresy czynności (zmiana od 20 marca 2019 r.). 
16Projekty uchwał: z 17 listopada 2015 r., z 23 stycznia 2019 r., z 26 lutego 2019 r. oraz z 28 lutego 2019 r. 
17 Zwanej dalej „uchwałą  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą”, Zmienionej m.in. Uchwałą 
nr XXIX/381/2000 z 7 listopada 2000 r., nr VII/73/2003 z 28 marca 2003 r., nr XXII/213/20004 z 30 czerwca 2004 
r., nr XXX/286/2005 r. z 24 lutego 2005 r., nr XXVIII/368/2008 z 25 września 2008 r., nr IX/166/2011 z 26 maja 
2011 r., nr XXIV/499/2012 z 25 października 2012 r., nr XXXVII/736/2013 z 28 listopada 2013 r.  
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mieszkalnych. Pierwszeństwo w nabyciu przysługiwało najemcy lokalu na podstawie 
decyzji administracyjnej o przydziale lub umowy najmu zawartymi na czas 
nieoznaczony i niezależny od daty wynajmu. Od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego udzielano bonifikaty w wysokości:  

- 50% przy zapłacie ceny sprzedaży nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność lokalu; 

- 80% dla nabywców lokali usytuowanych w domach, w których nie wszczęto 
sprzedaży i sprzedaż wszystkich lokali następuje w jednym dniu, a cena sprzedaży 
uiszczona została jednorazowo; 

- 10% kombatantom i innym osobom uprawnionym ustawą z 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego18. 

Cena lokalu mogła zostać na wniosek nabywcy rozłożona na raty, na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, a wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy podlegała 
zabezpieczeniu hipotecznemu.  

W kolejnych latach zwiększano wysokość bonifikaty, i tak w 2013 r. kształtowały się 
one w następujący sposób: 

- 75% przy zapłacie ceny sprzedaży uiszczonej jednorazowo, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu; 

- 85% dla nabywców lokali usytuowanych w budynkach, w których nie wszczęto 
sprzedaży lub w których powstała już wspólnota mieszkaniowa, a sprzedaż wszystkich 
lokali następuje w jednym dniu i cena sprzedaży uiszczona została jednorazowo; 

- 55% przy zapłacie ceny lokalu mieszkalnego w ratach, przy czym niespłacona 
część ceny podlegać miała oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

W związku ze zmianą polityki sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy, polegającą na sprzedaży lokali bez bonifikat od ceny sprzedaży, 25 kwietnia 
2019 r. uchwałami nr VII/167/2019 i VII/168/2019 uchylono wszystkie poprzednie 
uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą. 

(akta kontroli str. 68-95) 

1.4. Według stanu na 1 stycznia zasób lokali mieszkalnych Gminy obejmował: 
686 lokali w 2015 r., 672 w 2016 r., 663 w 2017 r., 660 w 2018 i 658 w 2019 r. 
W badanym okresie w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat 
(od 75 do 85%) sprzedano ogółem 20 lokali w tym: 10 w 2015 r., sześć w 2016 r., 
trzy w 2017 r., jeden w 2018 r. oraz w trybie bezprzetargowym bez bonifikaty trzy 
lokale: dwa w 2016 r. i jeden w 2018 r.19. 

We wszystkich przypadkach cenę sprzedaży uiszczono jednorazowo, przed 
sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego.  

Sprzedawane lokale mieściły się w budynkach wzniesionych w latach 1850-1975. 

Wartość sprzedanych w trybie bezprzetargowym lokali wg wycen wraz z udziałem 
w gruncie wyniosła w badanym okresie ogółem 1 739,2 tys. zł, zaś łączne wpływy ze 
sprzedaży (po zastosowaniu bonifikaty) wyniosły 461,4 tys. zł.  

(akta kontroli str. 129-134) 

                                                        
18 Dz. U. z 2020 r., poz. 517. 
19 Na polepszenie warunków lokalowych.  
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W okresie objętym kontrolą gmina przyjęła dwa Wieloletnie programy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nakło nad Notecią20 (na lata 
2012-2016 i 2017-2021). Przyjęto w nich, że Gmina w latach 2015-2019 sprzeda 
w trybie bezprzetargowym 90 lokali komunalnych, tj. po 30 w latach 2015-2016 
i po 10 w latach 2017-2019. Faktycznie w badanym okresie sprzedano 20 mieszkań 
(oraz w trzech lokalach poprawiono warunki mieszkaniowe poprzez sprzedaż 
najemcom bez bonifikaty części nieruchomości), tj. o 70 mniej, niż określono 
w Programach. W latach 2015-2016 sprzedano odpowiednio: 10 i sześć mieszkań, 
a w latach 2017-2019 odpowiednio: trzy, jedno i żadnego21. 

Burmistrz wyjaśnił, że mniejsza od założonej w Programach sprzedaż wynikała 
w większości przypadków z faktu, iż nie został jeszcze uregulowany stan prawny 
wszystkich przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Analizując sprzedaże 
lokali gminnych z lat poprzednich, w kolejnych Wieloletnich programach 
zastosowano analogię, co do ilości zainteresowanych wykupem mieszkań, jednak 
w kolejnych latach wniosków tych było coraz mniej. Przyczyną spadku sprzedaży 
mieszkań komunalnych była również rezygnacja wnioskodawców na etapie wyceny 
danego lokalu.  

(akta kontroli str. 96-128, 207-208) 

1.5. Analiza dokumentacji dotyczącej wszystkich 20 (100%) sprzedaży w latach 
2015-2020 (I kwartał) lokali mieszkalnych z udzieleniem bonifikaty wykazała, że we 
wszystkich przypadkach: 

- nabywcami były osoby uprawnione, które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ugn 
posiadały umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony i niezależny od daty 
wynajmu oraz nie zalegały z opłatami za najem tych lokali; 

- wartość zbywanego lokalu była ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego, 
a w dniu sprzedaży operat szacunkowy zachowywał ważność22; 

- wysokość udzielonej bonifikaty była prawidłowo wyliczona i wynikała z wycenionej 
wartości lokalu przemnożonej przez procentową stawkę bonifikaty określoną 
w uchwale Rady Miejskiej.  

(akta kontroli str.144, 209) 

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

1. W Urzędzie przy sprzedaży wszystkich 23 lokali mieszkalnych obciążano 
najemców kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży. W kontrolowanym 
okresie pobrano z tego tytułu od najemców łącznie 9 119,11 zł. Działanie to było 
niezgodne z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ugn.  

Burmistrz wyjaśnił, że przepisy w żaden sposób nie uprawniają do tego, aby 
utożsamiać obowiązek sporządzenia wyceny z obowiązkiem pokrycia jej kosztów, 
a nawet szerzej, nie uprawniają do odstąpienia przez Gminę od żądania, na podstawie 
umowy, od kontrahenta, zwrotu kosztów tzw. przygotowania lokalu do sprzedaży. 
Czym innym jest bowiem obowiązek wykonania wyceny, a czym innym jest obowiązek 
pokrycia kosztów. Nie istnieją zatem jakiekolwiek normy prawne, które zabraniałyby 
obciążania na podstawie umowy kosztami sporządzenia takiej wyceny i innymi kosztami 
przygotowania nieruchomości lokalowej do sprzedaży na potencjalnego kontrahenta. 
W tym zakresie zasada swobody umów nie jest wyłączona, tym bardziej, że Gmina nie 
ma żadnych prawnych obowiązków zbywania lokalu. W konsekwencji umówienie się 

                                                        
20 Dalej: „Programy”. 
21 Ponadto na poprawienie warunków mieszkaniowych sprzedano w 2016 r. dwa lokale i jeden w 2018 r. 
22 W dwóch przypadkach operaty zaktualizowano, ze względu na przedłużenie się procedury sprzedaży. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o zapłatę takiej kwoty przez Gminę z potencjalnym kontrahentem nie stanowi 
naruszenia ustawy i nie powoduje nieważności takiej czynności prawnej. Podczas 
kontroli w latach poprzednich nie wskazano żadnych uchybień w tym zakresie, dlatego 
kontynuowano taką politykę sprzedaży.  

(akta kontroli str. 247-252) 

NIK zauważa, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zawierają 
podstawy prawnej do obciążania nabywcy kosztami przygotowania nieruchomości 
do zbycia, a zgodnie z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy organ 
gospodarujący gminnym zasobem nieruchomości zapewnia m.in. ich wycenę. 
Oznacza to wprost, że zarówno dokonanie wyceny, jak i jej koszty obciążają 
w świetle ustawy organ administracji publicznej23. Stanowisko to potwierdza liczne 
orzecznictwo sądowe24 jak i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów25. Takie samo 
stanowisko zajęła również Regionalna Izba Obrachunkowa, która w 2019 r. 
przeprowadziła kontrolę w Urzędzie i wskazała że stosowane w ww. zakresie 
praktyki są niezgodne z obowiązującym prawem.  

(akta kontroli str. 144, 247-259, 482-556) 

2. W czterech na 23 zbadane (17%) przypadki nie zawiadomiono najemców lokali 
mieszkalnych26 o przeznaczeniu najmowanych przez nich lokali do sprzedaży oraz 
o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, co było 
niezgodnie z art. 34 ust. 4  w zw. z ust. 1 pkt 3 ugn. 

Burmistrz wyjaśnił, że najemcy ww. lokali sami złożyli wniosek o sprzedaż lokalu 
mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy. Uznano, iż bezzasadnym jest 
zawiadamianie na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz 
przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tych lokali pod warunkiem złożenia 
wniosku o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu, gdyż stosowne wnioski 
już wpłynęły. Inicjatywa w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego wychodziła od 
najemców a Gmina ustosunkowała się do ich wniosków, stosownie do regulacji 
zawartych w Kpa. 

(akta kontroli str. 144, 260-263) 

NIK zauważa, że art. 34 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 3 ugn nakłada na sprzedającego 
obowiązek informowania najemców lokalu mieszkalnego o przysługującym im 
prawie pierwszeństwa. Obowiązek ten powinien być realizowany niezależnie od 
tego czy najemcy sami wcześniej złożyli wniosek o sprzedaż lokalu. Należy 
zauważyć, że w pozostałych przypadkach sprzedający takie zawiadomienie 
przekazywał, pomimo złożenia przez nich analogicznych wniosków.  

3. Przy sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego27 wysokości udzielonej bonifikaty 
nie wyliczono od wartości rynkowej prawa nieruchomości lokalowej, tj. od kwoty 
68 700 zł, a od kwoty 37 400 zł, czyli pomniejszonej o wartość poniesionych przez 
najemcę lokalu nakładów, tj. o kwotę 31 300 zł. Po udzieleniu 75% bonifikaty lokal 
został sprzedany za 9 350 zł, czym naruszono art. 68 ust. 1 ugn.  

                                                        
23 Podobne stanowisko prezentują Sądy w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2012 r., 
sygn. akt I OSK 1807/11; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 10 czerwca 2011 r., sygn. akt.  II SA/Gd 
401/11; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6 września 2012 r. sygn. akt II SA/Po 681/11. 
24 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. Akt II 
SA/Po 889/12, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. akt I OSK 1807/11. 
25 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. (znak WN.Ka.5.0911-244/09), Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 30 maja 2011 r. (znak PN.4131.213.1), Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 
2012 r. (znak NK.4.4131.235.2012.SA).  
26 Trzech położonych w Nakle nad Notecią przy ul. ks. Piotra Skargi 7B oraz jednego przy ul. Bolesława 
Krzywoustego. 
27 Położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Bohaterów. 
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Burmistrz wyjaśnił, że wartość lokalu została podniesiona przez najemcę poprzez 
poczynione przez niego nakłady, w świetle art. 498 i art. 676 kc właściwym było 
ustalenie ceny sprzedaży lokalu na kwotę 37 400 zł, od której została udzielona 
bonifikata. 

(dowód: akta kontroli str. 144, 260-263) 

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 stosunk i obligacyjne. 
Nie ma zatem podstaw, aby łączyć ze sobą rozliczenia z nich wynikające28. 

4. W 19 przypadkach na 23 zbadane (82,6%) zlecano wycenę lokali mieszkalnych 
przed uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali29, co było niezgodne z §  32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego30. Operaty 
sporządzane były od dziewięciu do 147 dni wcześniej nim uzyskano zaświadczenie 
od Starosty o samodzielności lokalu.  
Burmistrz wyjaśnił, że złożone przez najemców wnioski o wykup zajmowanego 
lokalu podlegały wstępnej weryfikacji także pod względem uzyskania zaświadczenia 
o samodzielności lokalu. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych 
z inwentaryzacją zlecano sporządzenie operatów szacunkowych wraz z projektem 
wyodrębnienia lokalu mieszkalnego (inwentaryzacją). Taka praktyka funkcjonowała 
w Urzędzie od wielu lat i wpływała na szybsze załatwienie sprawy, a także znaczące 
ograniczenie wydatków. W badanych przez NIK przypadkach sprzedaży lokali 
mieszkalnych tylko jeden lokal nie spełniał wymogów technicznych do uzyskania 
przedmiotowego zaświadczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 478-480) 

NIK zauważa, że zlecenie wyceny lokalu przed uzyskaniem potwierdzenia w formie 
zaświadczenia o spełnieniu wymogu samodzielnego lokalu mieszkalnego może 
skutkować poniesieniem zbędnych kosztów wyceny w sytuacji, gdy nie będzie on 
mógł być przedmiotem sprzedaży.  

                                                        
28 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 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”. 
29 Dz. U. z 2020 r. poz. 532 ze zm. 
30 Dz. U. z Nr 207, poz. 2109 ze zm. 
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W okresie objętym kontrolą Gmina sprzedawała w trybie bezprzetargowym 
komunalne lokale mieszkalne osobom uprawnionym do ich nabycia, właściwie 
ustalając wartości sprzedawanych nieruchomości oraz wysokość bonifikaty. Za 
nieprawidłowe uznano: przenoszenie kosztów związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do zbycia na nabywcę; niezawiadomienie w czterech przypadkach 
najemców lokali mieszkalnych o przeznaczeniu najmowanych przez nich lokali do 
sprzedaży oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości; 
wyliczenie bonifikaty od wartości lokalu pomniejszonej o nakłady poniesione przez 
najemcę, a nie od wartości nie mniejszej niż wykazana w operacie szacunkowym; 
zlecanie wyceny lokali mieszkalnych przed uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu 
wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego.  

2. Monitoring wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi 
sprzedanymi z bonifikatą 

2.1 Monitoringiem wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi zajmował się pracownik 
WRN. Prowadził on rejestr sprzedanych lokali z bonifikatą. Kontrola sprzedaży 
wtórnych następowała poprzez  systematyczną weryfikację zmian danych ewidencji 
gruntów i budynków przychodzących ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad 
Notecią. Ponadto szczegółowemu sprawdzeniu podlegały akty notarialne 
wpływające do Urzędu. Okresowo sprawdzano również księgi wieczyste zbytych 
przez gminę lokali.  

Wszystkie akty notarialne sprzedaży wtórnej trafiły do Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 275-276, 271-274) 

2.2. W latach 2011-2020 (I kwartał) wtórnemu obrotowi uległy łącznie 43 lokale 
mieszkalne sprzedane przez Gminę z bonifikatą, z tego: w latach 2011-2015 zbyto 
39 lokali, w tym: na rzecz osoby bliskiej 26 lokali (darowizny i spadki), 12 po okresie 
pięciu lat od daty pierwotnej sprzedaży i jeden przed tym okresem jednak 
z wykorzystanie środków ze sprzedaży w ciągu 12 miesięcy na zakup innego lokalu 
mieszkalnego. W 2016 i 2017 zbyto po dwa lokale w obrocie wtórym, wszystkie na 
rzecz osoby bliskiej.  

Analiza stanu własności 129 lokali, sprzedanych z bonifikatą w okresie od 1 stycznia 
2011 r. do 31 marca 2020 r. (w tym 20 w latach 2015-2020 I kwartał) wykazała że, 
w Urzędzie posiadano wiedzę o wszystkich zmianach stanu własności tych lokali. 
Tym samym uznano, że monitoring wtórnego obrotu lokalami był prowadzony 
w Urzędzie rzetelnie, gdyż zapewniał ujawnienie wszystkich przypadków zaistnienia 
ustawowych przesłanek do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. 

(dowód: akta kontroli str. 135-143, 209, 271-272) 

2.3. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości31 
w Urzędzie uwzględniano w księgach rachunkowych operacje gospodarcze 
związane z bezprzetargową sprzedażą 23 lokali mieszkalnych. Wartość lokali 
wyksięgowana z ewidencji środków trwałych wyniosła łącznie 225,1 tys. zł 
i obejmowała częściową sprzedaż dotychczasowej amortyzacji oraz nieumorzoną 
część wartości początkowej sprzedanych lokali. W przypadku sześciu sprzedanych 
lokali nie zostały one wyksięgowane z ewidencji środków trwałych. Szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

                                                        
31 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm., dalej: „uor”. 
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Do celów sprawozdawczych32 dochody dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych 
podano w prawidłowej wysokości. 

(akta kontroli str. 144, 277-472) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Urzędzie nieprawidłowo prowadzono ewidencję środków trwałych oraz dokonano 
inwentaryzacji tychże środków, tj.: 

a) nie wyksięgowano z ewidencji środków trwałych gminy (grupa 1-budynki 
mieszkalne) sześciu lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym ich 
najemcom33, o łącznej wartości 43 823,75 zł, co było niezgodne z art. 4 ust. 2, art. 6 
ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 uor; 
b) nierzetelnie przeprowadzano inwentaryzację środków trwałych (grupa 1-budynki 
mieszkalne) za 2018 r., wykazując zawyżoną wartość składników majątkowych 
w grupie 1 Klasyfikacji Środków Trwałych o 43 823,75 zł, wskutek czego przekazano 
do GUS w latach 2015-2019 nierzetelne dane dotyczące wartości posiadanych 
przez Gminę środków trwałych w grupie 1 – Budynki i lokale. 

Burmistrz wyjaśnił, że powyższe lokale nie zostały zdjęte z ewidencji, ponieważ do 
WFB RKS nie zostało przedłożone pismo wraz z dokumentacją źródłową 
potwierdzające zdarzenie oraz dyspozycją zdjęcia ze stanu składników majątku 
jednostki sprzedanych lokali. Ponadto dodał, że 20 maja 2020 r. po złożeniu przez 
Dyrektora WRN do WFB RKS zestawień sprzedanych lokali w latach 2015 i 2016, 
poleceniem księgowania PK nr 38/20 sprzedane lokale zostały zdjęte z ewidencji 
księgowej środków trwałych.  

Skarbnik Miasta i Gminy złożył wyjaśnienia o podobnej treści. 

Dyrektor WRN wyjaśniła, że w Urzędzie nie obowiązuje sprecyzowana procedura 
przekazywania informacji o sprzedaży mienia komunalnego pomiędzy wydziałami. 
Wydział Finansowy prowadzący bieżącą kontrolę pod względem finansowym 
i rachunkowym dowodów księgowych otrzymał od wydziału merytorycznego (WRN) 
zaraz po umowie notarialnej dokumentację źródłową potwierdzającą sprzedaż ww. 
lokali, tj. faktury oraz akty notarialne, jednakże przedmiotowe lokale zostały 
wyksięgowane dopiero podczas trwającej aktualnie kontroli.  

(akta kontroli str. 144, 277-478) 

NIK zauważa, że do zaistniałej sytuacji przyczynił się brak procedury określającej 
kompetencje i obowiązki poszczególnych Wydziałów w procesie sprzedaży lokali 
komunalnych oraz brak stosownych zapisów w instrukcji obiegu dokumentów 
Urzędu. 

W Urzędzie prowadzono skuteczny monitoring wtórnego obrotu lokalami 
sprzedanymi z bonifikatą. Wyznaczony pracownik prowadził rejestr sprzedanych 
lokali i monitorował wpływające do Urzędu akty notarialne potwierdzające sprzedaż. 
Zidentyfikowano wszystkie przypadki wtórnej sprzedaży dokonanej przez najemców, 
którzy nabyli lokale z bonifikatą. Jednakże z ewidencji środków trwałych nie 
wyksięgowano sześciu lokali w związku z czym inwentaryzacja przeprowadzona 
w 2019 r. wg stanu na koniec 2018 r. obarczona była błędem.  

 

 

 

                                                        
32  Dane wymagane sprawozdaniami RB-27S za lata 2015-2019. 
33 Jeden lokal sprzedano w 2015 r., a pięć w 2016 r.  
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3. Egzekwowanie obowiązku zwrotu równowartości 
udzielonej bonifikaty oraz skuteczność tych działań 

3.1. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki żądania zwrotu równowartości 
udzielonej bonifikaty przez Gminę. Dokonane sprzedaże w obrocie wtórnym odbyły 
się zgodnie z postanowieniami ugn.  

W latach 2015-2019 żadne roszczenie Gminy nie uległo przedawnieniu.   

(akta kontroli str. 135-144, 271-272) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Z uwagi na brak przypadków, o których mowa powyżej, Najwyższa Izba Kontroli 
odstępuje od oceny niniejszego obszaru. 

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. 

 
1. Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji źródłowej, będącej podstawą 

księgowania nieruchomości i praw majątkowych.   

2. Każdorazowe zawiadamianie najemców lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży o przysługującym im prawie pierwszeństwa. 

3.  Stosowanie w procedurze zbycia lokali mieszkalnych prawidłowej kolejności 
działań.  

4. Zaprzestanie obciążania najemców kosztami przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży. 

5. Udzielanie bonifikaty od właściwej ceny. 

 

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. 
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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 roku  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Tomasz Sobecki Elżbieta Warda-Fereniec  

główny specjalista kontroli państwowej 
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