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Pan Jarosław Staniszewski

Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Szczecinie
ul. Jacka Odrowąża 1
71 - 420 Szczecin

Szanowny Panie Dyrektorze,

Po zapoznaniu się z wystąpieniem pokontrolnym LSZ.410.007.05.2020,- Gospodarowanie nieruchomościami
przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego, które
wpłynęło do Urzędu Gminy w Rewalu w dniu 28.10.2020 r. składam zastrzeżenia do zalecenia pokontrolnego dot.; pkt. 7
„Dokonywanie sprzedaży nieruchomości w oparciu o aktualne operaty szacunkowe"

W w/w wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono:
- pkt 2.10 (W 10 wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia (z 12 analizowanych), cena nieruchomości ustalona
została na podstawie aktualnych operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców
majątkowych. W pozostałych dwóch przypadkach, zakończonych sprzedażą nieruchomości, cena nieruchomości została
ustalona w oparciu o operaty szacunkowe, które sporządzone zostały więcej niż dwa lata przed publikacją ogłoszenia o
przetargu),

- pkt. 4 (w dwóch przypadkach (z 12 analizowanych) sprzedaż nieruchomości, wbrew przepisowi art. 156 ust. 3 i 4 Ustawy,
nastąpiła w oparciu o operaty szacunkowe, które sporządzone zostały więcej niż dwa lata przed daną publikacją ogłoszenia
o przetargu).

Podczas kontroli złożono wyjaśnienia (kopia w załączeniu), które nie zostały uznane w wystąpieniu pokontrolnym.
W związku z powyższym nie zgadzam się z powyższymi stwierdzeniami z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości odbywa
się na podstawie aktualnych operatów szacunkowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tak tez było w tych
dwóch przypadkach.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z art. 156 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U, z 2020 r. póz.
1990) rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, a
operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty
jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art.
154. Z kolei przepis art. 156 ust. 4. wskazuje, że operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym
mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodnie z § 58 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz, U z 2004 r. Nr 207 póz. 2109), który obowiązywał do 3 grudnia 2019 r.
„potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, następuje
poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu.
Rzeczoznawca majątkowy podpisuje klauzulę w sposób, o którym mowa w § 57 ust. 1. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się
odpowiednio. W przypadku dalszego potwierdzania aktualności operatu szacunkowego stosuje się ust. 1".

Zapis w/w rozporządzenia dawał rzeczoznawcom majątkowym uprawnienie do potwierdzania aktualności operatu
szacunkowego więcej niż jeden raz.
Zapisy w/w rozporządzenia zmieniały się kolejno Dz. U z 2005 Nr 196 póz. 1628, Dz. U. z 2011 Nr 165 poz.985. Powyższe
zmiany Rozporządzeń nie dotyczyły zmian zapisów związanych z potwierdzaniem aktualności operatu szacunkowego przez
rzeczoznawcę majątkowego. Dopiero zmiana rozporządzenia, która została opublikowana w Dz. U z 2019 póz. 2250 uchyliła
zapis powołany w § 58 ust. 2. wskazała, iż aktualizacja operatu szacunkowego może zostać dokonana jednokrotnie.
Powyższy, nowy stan prawny obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
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Sprzedaż badanych dwóch przypadków nieruchomości nastąpiła w oparciu o operaty szacunkowe, których aktualność na
dzień przygotowywania procedury przetargowej została potwierdzona przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, póz. 1628; Dz.U. z 2011 r, Nr 165,póz.985).
Fakt prawidłowości sprzedaży nieruchomości dokonanej w oparciu o operaty szacunkowe, które sporządzone zostały więcej
niż dwa lata przed publikacją ogłoszenia o przetargu wskazuje również wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 września 2017 r.,
sygn. II SA/Ke 458/17 którego uzasadnienie mówi, że „zgodnie z § 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, póz. 2109 ze
zmianami), dalej w skrócie rozporządzenia z 2004 r., potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę
majątkowego, który sporządził operat, następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której
rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu. Rzeczoznawca majątkowy podpisuje klauzulę w sposób, o którym mowa w
§ 57 ust. 1. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się odpowiednio, (ust. 1). W przypadku dalszego potwierdzenia aktualności operatu
szacunkowego stosuje się ust. 1.(ust. 2). Z tej regulacji jednoznacznie wynika, że istnieje możliwość więcej niż
jednokrotnego potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego".

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2017r. (II SA/Po 192/17)
„(...) Operat szacunkowy może zdezaktualizować się ze względu na zmiany czynników, wymienionych w art. 154 ust. 1
u.g.n., w tym chociażby o dostępne rzeczoznawcy dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
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".

W związku z przedłożonymi wyjaśnieniami bardzo proszę o uwzględnienie zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem
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