








rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) oraz przepis art. 6 § 1 
i art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

W zakresie gospodarowania nieruchomościami: 

- W 2007 r. zbyto w drodze bezprzetargowej działkę nr 76 położoną w Natolinie, pomimo 
że nie wystąpiła żadna z okoliczności określonych w przepisach art. 37 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.), uprawniających do zbycia nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. Nieruchomość obejmującą działkę o powierzchni 0,5414 ha zbyto na 
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku posadowionym na tej 
działce. Przedmiotem umowy najmu był jedynie lokal mieszkalny. Pomiędzy Gminą Lipie 
a nabywcą nie istniał inny stosunek prawny dotyczący tej nieruchomości. Na podstawie 
przepisów art. 37 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami nabywcy przysługiwało więc jedynie pierwszeństwo w nabyciu lokalu 
mieszkalnego a nie całej nieruchomości. 
W uchwałę Rady Gminy Lipie Nr XLV/251/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 

przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej błędnie wskazano jako 
podstawę prawną zbycia przepisy art. 28 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 
Zgodnie z tymi przepisami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli 
zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny. W tym przypadku nieruchomość była 
zbywana w drodze sprzedaży. 
Ponadto nie podano do publicznej wiadomości w 2007 r. przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia, dotyczącego wymienionej działki nr 76. Naruszono tym przepis 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 
Umowę przeniesienia prawa własności zawarto 6 września 2007 r. W imieniu Gminy 
Lipie umowę podpisał p. Stanisław Sieja - Wójt Gminy Lipie. 

- W latach 2006 - 2007 nieprawidłowo sporządzano wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia. W wykazach nie określono przeznaczenia nieruchomości oraz terminu do 
złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. 
Nieprawidłowość stwierdzono w wykazach nieruchomości obejmujących działki: nr 332/1 
położoną w Parzymiechach, nr 261/3 położoną w Lipiu, nr 76 położoną w Natolinie. 
W wykazie obejmującym działkę nr 76 położoną w Natolinie nie określono także ceny 
nieruchomości. 
Naruszono tym przepisy art. 35 ust. 2 pkt 4, 6, 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. oraz Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

- W ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości sporządzonych w latach 
2006 - 2007 zamieszczono klauzulę: „Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. " Takie zastrzeżenie nie znajduje oparcia w przepisach regulujących 
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