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I. Dane identyfikacyjne 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu1 

86-300 Grudziądz ul. M. Skłodowskiej-Curie 5-7   

 

Leszek Czaplewski, Prezes Zarządu, od 16 grudnia 2019 r.2  

 

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.  

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

 Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LBY/50/2020 z 6 kwietnia 2020 r.  

 Mikołaj Rumiński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LBY/51/2020 z 6 kwietnia 2020 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: „MPGN” lub „Spółka”. 
2 Dalej: „Prezes”. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: Joanna 

Elszkowska - Prezes Zarządu od 16 lutego 2019 r. do 2 grudnia 2019 r.; Wiesław Kozłowski – Wiceprezes 
Zarządu od 12 marca 2019 r. - obecnie; Zenon Różycki - Prezes Zarządu od 1 sierpnia 2009 r. do 15 lutego 
2019 r. 

3 9 czerwca 2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Spółka realizując zadanie własne gminy Miasta Grudziądz6 w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej, przenosiła na nabywających lokale mieszkalne w trybie 
bezprzetargowym, część kosztów swojej działalności dotyczących: 

 wniesionych do wspólnoty mieszkaniowej środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym, 

 zwrotu bonifikaty udzielonej przez Miasto związanej z przekształceniem z prawa 
użytkowania wieczystego na własność, 

 zwrotu w 2018 r. kosztów przeprowadzonych w 2009 r. prac remontowych 
w wysokości 28,3 tys. zł 

Ponadto pobierała opłatę od nabywców w kwocie stałej 600 zł, która miała stanowić 
koszt przygotowania inwentaryzacji i wyceny nabywanego lokalu mieszkalnego.   

Łącznie w latach 2015-2020 (I kwartał) wartość powyższych wpłat wyniosła 
1 067,8 tys. zł i od ich dokonania Spółka uzależniała sprzedaż lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy.   
Biorąc pod uwagę powyższe istniały niejednolite zasady i nierówne traktowanie 
nabywców lokali mieszkalnych w zależności od właściciela, tj. Miasta czy MPGN, 
pomimo obowiązku wynikającego z § 9 rozdziału VII załącznika do uchwały Nr 
XXXI/146/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Miasto Grudziądz na lata 2012-20167 oraz faktu, że Spółka została 
powołana w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie m.in. prowadzenia  
i administrowania mieszkaniowym zasobem gminy (Umowa Spółki § 1 ust. 2).   

Ponadto za nieprawidłowe uznano zlecanie wyceny lokali mieszkalnych przed 
uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, a w jednym z przypadków cenę sprzedaży lokalu ustalono przy 
pomocy nieaktualnego operatu szacunkowego.  

Spółka prawidłowo realizowała zadania z zakresu monitoringu obrotu wtórnego 
sprzedanych lokali. Identyfikowano fakt sprzedaży wtórnej oraz prowadzono 
postępowania w celu wyjaśnienia czy zaistniała konieczność zwrotu bonifikaty. 
W przypadku konieczności zwrotu bonifikaty Spółka skutecznie egzekwowała ten 
obowiązek. Przyjęta formuła zawierania ugód z dłużnikami pozwalała na 
odzyskiwanie wierzytelności.  

 

 

 

 

 

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

w formie opisowej. 
6 Dalej: „Miasto”. 
7 Dalej: „Program na lata 2012-2016”. 

OCENA OGÓLNA 



 

4 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza nr XXII/96/00 z dnia 27 września 
2000 r. przekształcono Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania 
Nieruchomościami Sp. z o.o., do którego Miasto wniosło aportem nieruchomości 
stanowiące gminny zasób mieszkaniowy. Spółka powołana była m.in. w celu 
realizacji zadań własnych gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej, w tym prowadzeniu i administrowaniu mieszkaniowym 
zasobem gminy.  

(akta kontroli str. 6-41) 

1.1.  Zakres zadań należący do poszczególnych komórek, działów i biur w Spółce 
określał Regulamin Organizacyjny9. Zgodnie z jego zapisami  bezprzetargowa 
sprzedaż lokali mieszkalnych należała do zadań Biura Obrotu Nieruchomościami, 
monitorowanie i zwrot bonifikat było zadaniem Biura Obsługi Wspólnot, zaś za 
egzekwowanie należności odpowiedzialny był Zespół ds. Windykacji.  

(akta kontroli str. 50, 52, 59, 64, 66, 75, 77, 79, 80, 92, 93, 96, 98) 

1.2.  W Spółce obowiązywały zasady postępowania w zakresie gospodarowania  
i sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą określone w uchwale Zarządu MPGN nr 
1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Zasady określające wysokość opłat ponoszonych 
przez dokonujących nabycia lokalu najemców określony były w: 

 zarządzeniu Prezesa MPGN nr 107/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.10, 
regulującym wysokość opłaty na pokrycie kosztów inwentaryzacji i wyceny 
lokalu zbywanego na rzecz najemcy,  

 zarządzeniu Prezesa MPGN nr 48/2008 z dnia 6 maja 2008 r.11, nakazującym 
doliczanie do ceny sprzedaży lokalu środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym, 

 zarządzeniu Prezesa MPGN nr 2/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.12, nakazującym 
doliczanie do zapłaty kwoty odpowiadającej wartości bonifikaty tytułem zamiany 
przez Miasto prawa użytkowania wieczystego na prawo własności na rzecz 
Spółki.  

Nadzór nad procesem sprzedaży lokali pełnił Zarząd ustalając zasady, wielkość 
sprzedaży oraz wyrażając zgodę na zbycie poszczególnych lokali.  

W procedurze ustalania wartości lokalu mieszkalnego jego wycena zlecana była 
przed uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu 
mieszkalnego. Szczegółowe informacje zawarto poniżej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 121-126, 152, 442) 

                                                      
8 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. 
9 W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2015 r. funkcjonował Regulamin Organizacyjny z 1 marca 2013 r., 

który został zmieniony 9 września 2019 r.  
10 Dalej: „zarządzenie nr 107/2006”. 
11 Dalej: „zarządzenie nr 48/2008”. 
12 Dalej: „zarządzenie nr 2/2015”. 
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1.3. Zarząd MPGN dokonując zbycia lokali mieszkalnych posiadał zgodę 
Zgromadzenia Wspólników MPGN wyrażoną w formie uchwały13, zaś od 13 grudnia 
2016 r. zgodnie z umową spółki (§ 16 pkt 13) Zarząd uprawniony był do 
samodzielnego zbywania nieruchomości, których wartość nie przekraczała miliona 
złotych. Lokale zbywane były w formie aktu notarialnego przez pracowników Spółki 
posiadających odpowiednie pełnomocnictwa. 

Wysokość bonifikat wynikała z uchwały Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza 
z dnia 27 października 2004 r.14 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta i wniesionych 
aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka  
z o.o. w Grudziądzu oraz uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki MPGN Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2006 r., w której Zarząd MPGN został 
zobowiązany do stosowania 70% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na 
rzecz najemców w budynkach wniesionych aportem do MPGN.  

 (akta kontroli str. 42-46, 113-120, 127-151, 160) 

1.4. Liczba lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Spółki w latach 2015-
2019 spadła o 9% z 5 093 w roku 2015 do 4632 w roku 201915. Łącznie w badanym 
okresie sprzedano na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 408 lokali 
mieszkalnych, w tym 396 z zastosowaniem bonifikaty, co stanowiło 97%. Liczba 
sprzedanych z bonifikatą lokali była w tym okresie wyższa niż zaplanowano o 8,5% 
(łącznie zaplanowano do sprzedaży 365, a sprzedano 396). W 2019 r.  
w porównaniu do roku 2015 nastąpił dwukrotny wzrost liczby lokali przeznaczonych 
do sprzedaży z 50 do 100. Łączna wartość sprzedanych lokali mieszkalnych 
wyniosła 38 929,7 tys. zł, a wpływy z tego tytułu 12 315,5 tys. zł. Warunkiem 
sprzedaży było dokonanie wpłaty całej należnej kwoty przed przeniesieniem 
własności lokalu. Nie stosowano odpłatności ratalnej.  

(akta kontroli str. 152-154) 

1.5.  W ramach kontroli zbadano 115 z 396 spraw sprzedaży lokali mieszkalnych  
z bonifikatą (29%). We wszystkich badanych sprawach wysokość udzielonej 
bonifikaty16 wynosiła 70% i obliczana była od ceny nieruchomości, która w tym 
przypadku równa była wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego17. Nabywcę lokalu obciążano jednak dodatkowymi opłatami 
uzależniając przeniesienie własności lokalu od ich pokrycia18. Powodowało to, że 

                                                      
13 Były to: uchwała nr 1/2005 z 10 lutego 2005 r., uchwała nr 6/2006 z 29 marca 2006 r., uchwała nr 8/2010 z 30 

grudnia 2010 r., uchwała nr 12/2008 z 8 maja 2008 r., uchwała nr 1/2008 z 27 października 2008 r., uchwała 
nr 8/2011 z 23 maja 2011 r., uchwała nr 21/2012 z 12 czerwca 2012 r. oraz uchwała nr 7/2014 z 28 lutego 
2014 r.  

14 Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2004 Nr 114, poz. 1940. 
15 Według danych na dzień 1 stycznia danego roku. 
16 Wysokość bonifikat wynikała z uchwały Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 

2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 
własność gminy-miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki MPGN Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2006 r., w której Zarząd Spółki został zobowiązany do 
stosowania 70% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach wniesionych 
aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu. 

17 Zgodnie z art. 67 ust. 3a w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), dalej: „ustawa o gospodarce nieruchomościami” oraz w związku z § 5 
rozdziału III Programu na lata 2012-2016. 

18 Były to opłaty tytułem inwentaryzacji i wyceny lokalu (zarządzenie nr 107/2006 Prezesa Zarządu Spółki  
z 7 grudnia 2006 r.), opłaty tytułem zwrotu środków zgromadzonych na funduszu remontowym Wspólnoty 
Mieszkaniowej (zarządzenie nr 48/2008 Prezesa Zarządu Spółki MPGN z 6 maja 2008 r.), opłaty tytułem 
kwoty udzielonej przez Miasto części bonifikaty przypadającej proporcjonalnie na nabywany udział 
w nieruchomości wspólnej, która podlegała zwrotowi na rzecz Miasta (zarządzenie nr 2/2015 Prezesa Zarządu 
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w praktyce wartość udzielonej bonifikaty była niższa niż ustalona. Ponadto najemcy 
lokali dokonujący nabycia na własność lokali należących do jednego zasobu 
mieszkaniowego, byli nierówno traktowani w zależności od tego, kto był 
właścicielem lokalu19. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości 

W jednym z badanych przypadków ujawniono, że przy ustalaniu wartości 
zbywanego lokalu mieszkalnego posłużono się operatem szacunkowym, którego 
aktualizacja nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Szczegółowe 
informacje zawarto w poniższej sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

  (akta kontroli str. 6-7, 155-159, 168, 509) 

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

 Spółka realizując zadanie własne Miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 1.
przenosiła na nabywców lokali mieszkalnych część kosztów swojej działalności,  
w sytuacji, gdy Miasto dokonując sprzedaży lokali z zasobów gminnych zgodnie  
z ustawą o gospodarce nieruchomościami takich kosztów nie naliczało. 
Spowodowało to niejednolitość warunków sprzedaży i było niezgodne z § 9 
rozdziału VII Programu na lata 2012-201620. Dodatkowe koszty pobierano w oparciu 
o akty wewnętrzne Spółki  z tytułu: 

 wniesionych do wspólnoty mieszkaniowej środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym. Następowało to na podstawie zarządzenia nr 48/2008. 
Stwierdzono to w 109 na 115 badanych spraw. Zgodnie z ewidencją księgową  
w latach 2015-2020 (I kwartał) wartość łączna wpłat od nabywców wyniosła 
708,2 tys. zł; 

 zwrotu bonifikaty związanej z przekształceniem z prawa użytkowania 
wieczystego na własność, udzielonej przez Miasto. Należna kwota była 
waloryzowana i obliczana proporcjonalnie do nabywanego udziału  
w nieruchomości wspólnej. Obowiązek zwrotu wynikał z zarządzenia nr 2/2015. 
Stwierdzono to w 27 na 115 badanych spraw. Zgodnie z ewidencją księgową  
w latach 2015-2020 (I kwartał) wartość łączna wpłat od nabywców wyniosła 
65,2 tys. zł; 

 zwrotu w 2018 r. kosztów przeprowadzonych w 2009 r. prac remontowych  
w wysokości 28,3 tys. zł - w przypadku lokalu położonego w Grudziądzu 
ul. Bydgoska 17/16;  

 opłaty od nabywców w kwocie stałej 600 zł, która miała stanowić koszt 
przygotowania inwentaryzacji i wyceny nabywanego lokalu mieszkalnego. 
Opłatę pobierano na podstawie zarządzenia nr 107/2006. Stwierdzono to we 
wszystkich badanych 115 sprawach. Zgodnie z ewidencją księgową w latach 
2015-2020 (I kwartał) wartość łączna wpłat od nabywców wyniosła 266,1 tys. zł. 
Opłata ta nie stanowiła wyliczonego kosztu inwentaryzacji i wyceny. Wskazuje 
na to przykład sprzedaży lokalu o numerze księgi wieczystej TO1U/00019134/5, 

                                                                                                                                       
Spółki z 3 sierpnia 2015 r.) oraz opłaty tytułem zwrotu poniesionych wydatków na remonty dot. lokali 
położonych w Grudziądzu ul. Elbląska 7/19 oraz ul. Bydgoska 17/16. 

19 Obowiązek prowadzenia jednolitej polityki w tym zakresie wynikał z § 9 rozdziału VII Programu na lata 2012-
2016 oraz faktu, że Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie m.in. 
prowadzenia i administrowania mieszkaniowym zasobem gminy (Umowa Spółki § 1 ust. 2).  

20 Obowiązującego do czasu uchwalenia nowego Programu w 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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na przygotowanie lokalu do sprzedaży wydatkowano 217 zł, a pobrano o 383 zł 
więcej.   

(akta kontroli str. 6, 18, 30, 113, 117, 121-222, 125, 157-159, 161-166, 210, 228-
236, 292) 

Prezes podał, że pobieranie wpłat od nabywców wynikało z troski o stan finansów 
MPGN, a ponadto: 

a) nabywca lokalu dokonywał zwrotu środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej na zasadzie dobrowolności i swobody 
umów, w granicach art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny21. 
Żaden przepis prawa, ani zasady współżycia społecznego, nie stoją na 
przeszkodzie, aby takie rozliczenia miały miejsce. Nierozliczenie środków funduszu 
remontowego stanowiłoby dla nowego właściciela dodatkowy przychód;  

b) decyzja w sprawie zwrotu bonifikaty z tytułu przekształcenia w prawo własności 
użytkowania podyktowana była troską o ocenę społeczną współpracy Urzędu 
Miejskiego oraz Spółki, a także niechęcią do wstrzymania sprzedaży lokali;  

c) konieczność zwrotu kosztów prac remontowych wynikała z ustaleń podjętych na 
etapie planowania inwestycji w ramach wspólnoty mieszkaniowej; 

d) pobierając opłaty stałą MPGN unikało sytuacji sfinansowania przygotowania 
lokalu mieszkalnego do sprzedaży, do której nie dochodzi z winy wnioskodawcy. 
Ponadto koszt przygotowania do sprzedaży lokalu był wyższy niż w przypadku lokali 
należących do Miasta z uwagi na dodatkowe koszty administracyjne.  

 (akta kontroli str. 499-503) 

NIK zauważa, że sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy uzależniona była 
od dokonania powyższych wpłat. Niezależnie od zasady swobody umów należy 
jednak wskazać, iż  zgodnie z zapisami w Programie na lata 2012-2016 sprzedający 
lokale znajdujące się w zasobie gminy zobowiązany był do stosowania jednolitych 
zasad w zakresie gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Tym samym 
skoro Miasto nie miało możliwości naliczać innych opłat dodatkowych w związku ze 
sprzedażą ww. lokali – co wynikało z ustawy o gospodarce nieruchomościami - to 
Spółka zobowiązana była stosować podobne zasady. Spółka zobowiązana22 była do 
stosowania 70% bonifikaty23 obliczanej od wartości nieruchomości ustalanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego, obciążanie nabywcy dodatkowymi kosztami 
w konsekwencji obniżało de facto wysokość udzielanej bonifikaty. Dodatkowo należy 
wskazać, że poniesione przez MPGN nakłady na remont oraz wydatki związane z 
przekształceniem we własność nieruchomości gruntowych miały bezpośredni wpływ 
na wartość sprzedawanych lokali mieszkalnych gdyż /1/ zgodnie z § 32 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego24, rzeczoznawca majątkowy 

                                                      
21 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. 
22 Zobowiązanie to zawarte było w uchwale Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 

2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 
własność gminy Miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki MPGN sp. z o.o. z dnia 29 marca 2006 r., w której Zarząd MPGN został zobowiązany do 
stosowania 70% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach wniesionych 
aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu. 

23 Bonifikata ta obliczana jest od ceny nieruchomości, która w tym przypadku równa jest wartości nieruchomości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, co wynika z § 5 rozdziału III Programu na lata 2012-2016. 
Zasady sprzedaży obowiązywały do czasu uchwalenia nowego programu (uchwała Nr XXVI/230/20 z dnia 6 
maja 2020 r.). Zgodnie z § 11 ust. 9 Programu na lata 2020-2024 Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego 
każdorazowo ustalona zostaje na podstawie wyceny danego lokalu, dokonywanej przez rzeczoznawcę 
majątkowego. 

24 Dz. U. Nr 207, poz. 2109; dalej: „rozporządzenie w sprawie wyceny”. 
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dokonując wyceny lokalu na potrzeby ustanowienia odrębnej własności lokalu, 
określa wartość lokalu łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu oraz 
udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym gruntu); /2/ wartość lokalu mieszkalnego 
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego obejmowała stan po dokonaniu 
nakładów. W badanej sprawie rzeczoznawca majątkowy ustalając wartość lokalu 
mieszkalnego z zastosowaniem podejścia porównawczego uwzględnił, stosownie do 
art.  153 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ceny lokali podobnych 
korygując je ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne do wycenianej. 
Jedną z tych cech rynkowych był standard, któremu przypisano w badanej sprawie 
wagę 50%. W konsekwencji takiego podejścia nabywca lokalu pokrywał koszty tego 
samego wydatku MPGN dwukrotnie, tj. bezpośrednio pokrywając konkretne koszty 
oraz płacąc cenę za nabywany lokal25. 

(akta kontroli str. 6, 18, 30, 113, 117, 121-222, 125, 157-159, 161-166, 210, 228-
236, 292) 

 Przy ustalaniu wartości zbywanego lokalu mieszkalnego posłużono się operatem 2.
szacunkowym, którego aktualizacja została przeprowadzona nieprawidłowo. 
Dotyczyło to jednego na 115 badanych przypadków. 

W przypadku zbycia przez Spółkę 27 kwietnia 2015 r. lokalu mieszkalnego 
położonego w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 39/1 ustalając jego 
wartość posłużono się operatem szacunkowym z  4 marca 2014 r., od którego 
sporządzenia upłynęło 12 miesięcy i którego aktualność nie była potwierdzona 
w sposób wymagany art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. nie 
dołączono do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego 
sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany 
czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 (akta kontroli str. 168-195) 

Prezes wyjaśnił m.in., że zarówno sporządzenie operatu jak i czynności związane  
z upływem 12 miesięcy od jego sporządzenia zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy 
majątkowemu. W związku z czym uznano, że czynności przez niego wykonane 
czynią zadość wymogom prawa i po dokonanych przez niego działaniach można 
posługiwać się operatem.     

(akta kontroli str. 499) 

NIK zauważa, że posłużenie się nieaktualnym operatem szacunkowym skutkować 
mogło sprzedażą lokalu mieszkalnego za kwotę niższą od rynkowej.   

 Przy ustalaniu wartości lokalu mieszkalnego jego wycena zlecana była przed 3.
uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu wymogów lokalu mieszkalnego, o którym 
mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali26. 

                                                      
25 Zgodnie z § 9 rozdziału VII Programu na lata 2012-2016 w celu efektywnego wykonywania jednego z 

najważniejszych zadań Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, niezbędne jest stosowanie 
wspólnej, jednolitej polityki przez wszystkie wydziały, jednostki i spółki miejskie, której ramy wyznacza 
niniejszy dokument. Zadanie to wymaga wydawania spójnych decyzji i interpretacji w możliwie krótkich 
terminach, a także bezwzględnego realizowania założeń programu. Koordynacja wzajemnej współpracy 
wymaga współdziałania Zarządu Spółki MPGN z Prezydentem Miasta oraz osobami bezpośrednio przez niego 
desygnowanymi z uwzględnieniem roli Nadzoru Właścicielskiego, jako organu kontrolującego m.in. 
współpracę. Ponadto wskazano na niezbędną współpracę z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomości 
Urzędu m.in. w zakresie stosowania jednolitych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. Zasady przyjęte 
w niniejszej uchwale obowiązywały do czasu opracowania nowego programu (uchwała nr XXVI/230/20 Rady 
Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 2537), który wszedł w życie 
28 maja 2020 r. 

26 Dz. U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., dalej „ustawa o własności lokali”. 
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W 106 na 115 badanych spraw zlecono wycenę lokali mieszkalnych przed 
uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali. 

Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyceny określenie wartości lokalu, 
ustanawianego jako przedmiot odrębnej własności, może nastąpić po uprzednim 
oznaczeniu przez właściciela przedmiotu odrębnej własności lokalu i po wydaniu 
zaświadczenia wymienionego w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali.   

 (akta kontroli str. 157-159) 

Prezes podał, że zlecanie wyceny lokalu przed uzyskaniem zaświadczenia 
o samodzielności lokalu miało swoje uzasadnienie w organizacji procesu 
przygotowania sprzedaży i dbałości o jak najniższe koszty tego procesu. Wiedza 
i doświadczenie pracowników pozwalała na wstępną ocenę czy lokal jest 
samodzielny i uniknięcie sytuacji ponoszenia zbędnej wyceny.     

(akta kontroli str. 500-501) 

W ocenie NIK lokal mieszkalny, który formalnie nie zostałby uznany za samodzielny 
nie mógłby być wyodrębniony i sprzedany, a tym samym jego wycena byłaby 
zbędna. 

W ocenie NIK Spółka nieprawidłowo zlecała wycenę lokali mieszkalnych przed 
uzyskaniem zaświadczenia o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, a w jednym z przypadków cenę sprzedaży lokalu ustalono przy 
pomocy nieaktualnego operatu szacunkowego.  

Najemca dokonujący nabycia lokalu obciążany był dodatkowymi opłatami, od 
poniesienia których warunkowano sprzedaż. W konsekwencji pobierania 
dodatkowych opłat przyznana bonifikata była niższa niż 70% ustalonej wartości 
lokalu, co było niezgodne z postanowieniami uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 marca 2006 r.   

Przyjęta polityka obciążania nabywców dodatkowymi opłatami powodowała także 
nierówne traktowanie mieszkańców Grudziądza z uwagi na fakt, że Miasto 
dokonując sprzedaży swoich lokali nie nakładało dodatkowych obciążeń.      

2. Monitoring wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi 
sprzedanymi z bonifikatą 

2.1. Monitoring wtórnego obrotu lokalami sprzedanymi z bonifikatą należał do zadań 
Biura Obsługi Wspólnot i Kierownika Obsługi Wspólnot. Monitoring polegał na 
okresowej weryfikacji stanu ksiąg wieczystych oraz w razie ujawnienia zmian 
właściciela na prowadzeniu postępowań wyjaśniających, w tym wzywaniu do 
przedstawiania dokumentów potwierdzających zwolnienie od konieczności zwrotu 
udzielonej bonifikaty. Kontrola wykazała, że wszystkie niezbędne dokumenty 
dotyczące sprzedaży lokali w latach 2011-2015 były gromadzone.  

(akta kontroli str. 59, 98,110-111, 293, 320) 

2.2. Po weryfikacji spraw lokali mieszkalnych sprzedanych przez Spółkę w latach 
2011-2015 r. stwierdzono, że w okresie tym sprzedano 337 lokali, w tym 100 lokali 
stało się przedmiotem obrotu przed upływem pięciu lat od nabycia. Właściciel, który 
nabył lokal mieszkalny z bonifikatą w ciągu pięciu lat od nabycia lokalu: 
a) w 91 przypadkach dokonał zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, w tym w trzech 

przypadkach na rzecz osoby bliskiej wraz z małżonkiem, 
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b) w pięciu przypadkach dokonał sprzedaży lokalu z jednoczesnym wykorzystaniem 
w ciągu 12 miesięcy środków uzyskanych z jego sprzedaży na nabycie innego 
lokalu mieszkalnego, 

c) w dwóch przypadkach zbył lokal, wystąpił obowiązek zwrotu bonifikaty i zawarto 
ugodę w sprawie spłat wierzytelności, 

d) w jednym przypadku dokonał darowizny na rzecz osoby bliskiej, a następnie ta 
zbyła nieruchomość przed upływem pięciu lat licząc od pierwotnego nabycia 
i z tego powodu postępowanie wyjaśniające było w trakcie,  

e) w jednym przypadku dokonał zamiany na inny lokal mieszkalny. 

 (akta kontroli str. 320) 

2.3. Zmiany związane ze zbyciem lokali mieszkalnych były uwzględniane  
w ewidencji środków trwałych i wartości aktywów. Analiza 115 z 396 spraw, co 
stanowiło 29%, wykazała prawidłowe i terminowe wyksięgowanie zbywanych lokali 
mieszkalnych.  

(akta kontroli str. 484-486) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Spółka w sposób prawidłowy prowadziła działania związane z monitoringiem 
wtórnym obrotu lokalami mieszkalnymi sprzedanymi z bonifikatą. Zadania z tego 
zakresu były przyporządkowane właściwym jednostkom, a wszelkie zmiany 
własności zbywanych nieruchomości były monitorowane. W razie potrzeby 
prowadzano postępowania wyjaśniające, a sprawy w których zbycie następowało na 
rzecz osób bliskich, były dostatecznie udokumentowane. Sprzedaż nieruchomości 
była uwzględniana w ewidencji środków trwałych i wartości aktywów a zbyte lokale 
były terminowo usuwane z inwentarza.  

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

3.1. Spółka we wszystkich sprawach uzasadniających obowiązek żądania zwrotu 
bonifikaty podejmowała działania prowadzące do ich zwrotu. W dwóch ujawnionych 
przypadkach zawarto ugodę i dokonywano spłat ratalnych. Z uwagi na, fakt, że 
spłata była w trakcie dokonywania nie można było określić czy należna waloryzacja 
zostanie uiszczona. W jednym z ujawnionych przypadków trwało postępowanie 
wyjaśniające. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odstąpienia od żądania 
zwrotu bonifikaty. Wartość bonifikat objętych żądaniem zwrotu wyniosła 93,7 tys. zł.   

(akta kontroli str. 335, 355, 374) 

3.2. W latach 2015-2020 (I kwartał) Spółka w dwóch przypadkach zażądała zwrotu 
bonifikat. Kwota objęta żądaniem zwrotu wg stanu na 1 stycznia 2015 r. wyniosła 
442,6 tys. zł, a na koniec pierwszego kwartału 2020 r. 119,6 tys. zł, co oznacza 
wyegzekwowanie przez Spółkę należności w wysokości 323 tys. zł. W żadnym 
przypadku nie skierowano sprawy do sądu, a zobowiązania były regulowane 
w ratach zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej ugody.  

(akta kontroli str. 320, 487) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

11 
 

Spółka skutecznie egzekwowała obowiązek zwrotu równowartości udzielonej 
bonifikaty. Przyjęta formuła zawierania ugód z dłużnikami pozwalała na skuteczne, 
choć długotrwałe odzyskiwanie należności z tytułu zwrotu przyznanej bonifikaty.  

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. Rozważenie zaprzestania stosowania stałych opłat tytułem wyceny 
i inwentaryzacji lokalu mieszkalnego, o ile nie mają charakteru zwrotu 
udokumentowanych kosztów, jakie Spółka poniosła z tego tytułu w ramach 
przygotowania do sprzedaży.   

2. Dokonanie sprzedaży lokalu mieszkalnego zgodnie z zasadą określoną w § 11 
ust. 9 Programu na lata 2020-202427. 

3. Rozważenie zaprzestania dodatkowego pobierania tych kosztów, które zostały już 
uwzględnione przy wycenie wartości lokalu, tj. udział w wartości gruntu i standard 
lokalu.  

4. Dokonywanie wyceny lokalu po uzyskaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 
ust. 3 ustawy o własności lokali.  

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
27 Uchwała Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy- miasto Grudziądz na lata 2020-2024. 
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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 r. 
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