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Stosownie do art. 61a ust. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r., póz.
1200) przesyłam uchwałę Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Pana do wystąpienia pokontrolnego z dnia 26
października 2020 r. (Nr LSZ.410.007.05.2020), skierowanego w związku z kontrolą: Gospodarowanie
nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa
zachodniopomorskiego.

Uchwała kończy postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Załączniki:
uchwała z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Przewodniczący
Zespołu Orzekająpego

Tomasz Zaborek ,

y
/

^/
.gł. specjalista kp.

,'w Departamencie
Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

T +48 22 444 53 09, F +48 22 444 50 48
kpk@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Komisja Rozstrzygająca

KPK-KPO.443.147.2020 Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA

Zespół Orzekający
Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli

w składzie:

Przewodniczący:

Członkowie:

Tomasz Zaborek

Michał Lisiecki

Marek Wyrwas

przy udziale protokolanta: Piotra Kamińskiego -

główny specjalista kontroli państwowej
w Departamencie Prawnym
i Orzecznictwa Kontrolnego,
główny specjalista kontroli państwowej
w Departamencie Prawnym
i Orzecznictwa Kontrolnego,
specjalista kontroli państwowej
w Departamencie Prawnym
i Orzecznictwa Kontrolnego,
st. referenta
w Departamencie Prawnym
i Orzecznictwa Kontrolnego,

po rozpatrzeniu na posiedzeniu jawnym w dniu 17 grudnia 2020 r., w trybie art. 61 a ust. 5 i 6 oraz art. 61 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zastrzeżenia zgłoszonego przez Wójta Gminy
Rewal do wystąpienia pokontrolnego z 26 października 2020 r. (Nr LSZ.410.007.05.2020), skierowanego
w związku z przeprowadzoną w Urzędzie Gminy Rewal kontrolą: Gospodarowanie nieruchomościami przez
jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego:

oddalił zastrzeżenie.
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Dz. U, z 2020 r.póz. 1200.



UZASADNIENIE

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Szczecinie2 przeprowadziła w Urzędzie Gminy Rewal kontrolę pt.
„Gospodarowanie nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach
turystycznych województwa zachodniopomorskiego". Wyniki kontroli zawarte zostały w wystąpieniu
pokontrolnym z 26 października 2020 r. (Nr LSZ.410.007.05.2020), do którego w piśmie z 18 listopada 2020 r.
Wójt Gminy Rewal3 zgłosił jedno zastrzeżenie.

Zastrzeżenie dotyczyło nieprawidłowości4, polegającej na sprzedaży nieruchomości w oparciu o operaty
szacunkowe, które sporządzone zostały więcej niż dwa lata przed datą publikacji ogłoszenia o przetargu.
Odniesienie do powyższej nieprawidłowości zawarto również w ocenie ogólnej5 oraz w ocenie cząstkowej
obszaru drugiego6. Na podstawie powyższej nieprawidłowości NIK sformułowała wniosek pokontrolny, w którym
wniosła o dokonywanie sprzedaży nieruchomości w oparciu o aktualne operaty szacunkowe7.
W zastrzeżeniu Wójt podkreślił, że sprzedaż nieruchomości - również w odniesieniu do obu opisanych
w wystąpieniu pokontrolnym przypadków - odbywa się na podstawie aktualnych operatów szacunkowych
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgłaszający zastrzeżenia podał, iż zgodnie z art. 156 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami8 rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie
operatu szacunkowego, który może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez okres
12 miesięcy od daty jego sporządzenia. W świetle natomiast art. 156 ust. 4 u.g.n. operat szacunkowy może być
wykorzystany po upływie ww. okresu po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.
Dodatkowo Wójt wskazał na § 58 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego9, który - w brzmieniu obowiązującym do 3 grudnia
2019 r. - w zd. pierwszym stanowił, że potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę
majątkowego, następuje poprzez dołączenie do tego dokumentu klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza
o jego aktualności. Zgłaszający zastrzeżenia przytoczył również, że z § 58 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
wyceny nieruchomości - obowiązującego do 3 grudnia 2019 r. - wynikało, iż w przypadku dalszego
potwierdzania aktualności aparatu szacunkowego stosuje się ust. 1. Zdaniem Wójta przepisy te potwierdzają że
rzeczoznawcy majątkowi mogą potwierdzać aktualność operatu szacunkowego więcej niż jeden raz. Zgłaszający
zastrzeżenia podkreślił, iż chociaż przepisy rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości zmieniały się
kilkakrotnie to zmiana dyspozycji związanych z potwierdzaniem aktualności operatu szacunkowego przez
rzeczoznawcę dokonana została dopiero przez nowelizację, która weszła w życie z dniem 4 grudnia 2019 r.

2 Dalej: NIK.
3 Dalej: Wójt.
4Sekcja Stwierdzone nieprawidłowości na str. 24 wystąpienia pokontrolnego, sekcja Opis stanu faktycznego, wiersze 1-8 od góry na str. 15
wystąpienia pokontrolnego.
5 Sekcja Ocena ogólna, wiersze 15-17 od góry na str. 3 wystąpienia pokontrolnego.
6 Sekcja Ocena cząstkowa, wiersze 20-21 od góry na str. 30 wystąpienia pokontrolnego.
7 Sekcja Uwagi i wnioski, pkt 7 na str. 30 wystąpienia pokontrolnego.
8 Dz.u. z 2020 r. póz. 1990, dalej: u.g.n.
9 Dz. U. z 2004 r. Nr 207,póz,2109, dalej: rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości.
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Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości10 uchyliła zapis powołany w § 58 ust. 2 wskazując, iż
aktualizacja operatu szacunkowego może zostać dokonana jednokrotnie.
Wójt podniósł, że sprzedaż obu nieruchomości nastąpiła w oparciu o operaty szacunkowe, których aktualność na
dzień przygotowania procedury przetargowej zastała potwierdzona przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie
zobowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości. Stanowisko to potwierdza
przytoczone przez zgłaszającego zastrzeżenie orzeczenie sądu administracyjnego11, gdzie stwierdzono m.in.
zgodnie z § 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości (...)
potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządzif operat,
następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza
o aktualności operatu. (...) W przypadku dalszego potwierdzania aktualności operatu szacunkowego stosuje się
ust. 1 (ust. 2). Z tej regulacji jednoznacznie wynika, że istnieje możliwość więcej niż jednokrotnego potwierdzenia
aktualności operatu szacunkowego.

Zgłaszający zastrzeżenia przytoczył ponadto orzeczenie sądu administracyjnego12, w którym stwierdzono, że
operat szacunkowy może zdezaktualizować się ze względu na zmiany czynników, wymienionych w art. 154 ust. 1
u.g.n., (...). Jednakże potwierdzenie jego aktualności przez sporządzającego operat rzeczoznawcę, nawet po
kilku latach od daty jego sporządzenia i ostatniej aktualizacji operatu oznacza, że rzeczoznawca ocenił operat
w aspekcie aktualności wszystkich ww. czynników i cech.
Zespół Orzekający oddalił zastrzeżenie.
W sprawach, które zostały przywołane w opisie nieprawidłowości ustalono, że pierwsza z nich dotyczy sprzedaży
budynku położonego w Pobierowie. Dla tej nieruchomości operat szacunkowy został sporządzony 2 lutego
2017 r. Potwierdzenia aktualności tego operatu dokonano 26 lutego 2018 r. oraz 6 marca 2019 r. Nieruchomość
ujęto w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta z 27 marca 2019 r. Przetarg
na sprzedaż nieruchomości ogłoszono 15 maja 2019 r, natomiast sprzedaży budynku dokonano 29 października
2019 r. Drugi z przypadków dotyczy działki położonej w Niechorzu, dla której operat szacunkowy sporządzono
29 lutego 2016 r. Wobec tej nieruchomości potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego dokonano raz, co
miało miejsce 16 sierpnia 2018 r. Wójt przeznaczył ją do sprzedaży w zarządzeniu z 27 sierpnia 2018 r. Przetarg
ogłoszono 17 września 2018 r, natomiast sprzedaż działki odbyła się 5 grudnia 2018 r.
Podane powyżej okoliczności faktyczne nie są sporne. Rozbieżne są natomiast stanowiska związane z oceną
aktualności operatu szacunkowego sporządzonego dla obu ww. nieruchomości w chwili ogłoszenia przetargu.
Dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zasadności zastrzeżenia kluczowe znaczenie ma nowelizacja u.g.n.
wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.13 obowiązującą od 1 września 2017 r. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5
ustawy nowelizującej do potwierdzania aktualności operatów szacunkowych, sporządzonych przed dniem jej
wejścia w życie, dokonywanego po 1 września 2017 r. stosuje się przepisy art. 156 ust. 4 u.g.n. w brzmieniu
nadanym ustawą nowelizującą. Przepis ten oznacza, że wobec obu operatów szacunkowych, o których była

10 § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 23 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 póz. 2250).
11 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 27 września 2017 r„ sygn. II SA/KE 458/17 publ. LEX 2383994.
12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 maja 2017 r„ sygn. akt II SA/Po 192/17 publ. LEX 2297668.
13 Dz. U.póz.1509, dalej: ustawa nowelizująca.
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mowa w wystąpieniu pokontrolnym stosować należy przepisy u.g.n. w brzmieniu obowiązującym po 1 września
2017 r.

Ustalenie to jest o tyle istotne, gdyż Wójt dla potwierdzenia swojego stanowiska w sprawie powołał się na wyroki
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które rozstrzygały problem aktualności operatu szacunkowego na
podstawie poprzedniego brzmienia art. 156 ust. 4 u.g.n., gdzie prawodawca dopuszczał kilkakrotne
aktualizowanie operatu szacunkowego i jednocześnie przyjmował, że ważność aktualizacji operatu należy liczyć
od dnia sporządzenia jego aktualizacji przez rzeczoznawcę majątkowego.
Zespół Orzekający podkreśla, że zgodnie z art. 156 ust. 4 u.g.n. obecnie nie ma możliwości wielokrotnego
aktualizowania operatu szacunkowego. Po potwierdzeniu aktualności operat może być bowiem stosowany przez
kolejnych 12 miesięcy, liczonych od dnia upływu okresu, o jakim mowa w art. 156 ust. 3 u.g.n., czyli od upływu 12
miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego14. Oznacza to, że ważność operatu szacunkowego może
być przedłużona poprzez aktualizacje tylko raz i nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy, liczone od daty upływu
ważności operatu szacunkowego. W ten sposób okres ważności operatu szacunkowego, może maksymalnie
wynosić 24 miesięcy do dnia jego sporządzenia. Obowiązek posiadania przez gminę aktualnego operatu
szacunkowego przy sprzedaży nieruchomości komunalnych oznacza zatem wymóg, aby dokument ten został
sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w okresie12 miesięcy przed ogłoszeniem przetargu, ewentualnie
został sporządzony w okresie 24 miesięcy przed publikacją ogłoszenia, jednak pod warunkiem potwierdzenia
aktualności operatu przez rzeczoznawcę majątkowego.

W związku z tym zdaniem Zespołu Orzekającego, przy rozpatrywaniu zastrzeżenia nie można brać pod uwagę
brzmienia § 58 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, które dopiero 4 grudnia 2019 r.
dostosowane zostało do brzmienia zmienionej u.g.n. Przepisy rozporządzenia znajdujące się niżej w hierarchii
źródeł prawa nie mogą decydować o stosowaniu przepisów ustawy.
Zespół Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z niekwestionowanymi ustaleniami dotyczącymi stanu faktycznego
w przypadku budynku w Pobierowie operat szacunkowy sporządzony został 2 lutego 2017 r, a ogłoszenie
o przetargu miało miejsce 15 maja 2019 r., a odnośnie do działki w Niechorzu operat sporządzono 29 lutego
2016 r., a przetarg ogłoszono 17 września 2018 r. Należy zatem przyjąć za prawidłową przyjętą w wystąpieniu
pokontrolnym konstatację o naruszeniu przez Gminę Rewal art. 156 ust. 3 i 4 u.g.n. w związku z ustaleniem, że
transakcje te zostały przeprowadzone w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone więcej niż dwa lata przed
publikacją ogłoszenia o przetargu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji uchwały.
Od uchwały odwołanie nie przysługuje.
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14 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 grudnia 201 9 r. sygn. akt IOSK 2509/19, publ. Lex nr 2753520.
4


