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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Lublinie, 

przeprowadziła w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, zwanym dalej „LUW” 

kontrolę w zakresie udzielania przez Wojewodę Lubelskiego zgody na zbywanie  

i wydzierŜawianie nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprawowania nadzoru nad zbywaniem 

i wydzierŜawianiem w trybie bezprzetargowym nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego w latach 2007-2008.  

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 14 września 2009r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Wojewody Lubelskiego  

w zakresie objętym kontrol ą.  

1. W latach 2007-2008 Wojewoda Lubelski (dalej: „Wojewoda”) wydał 128 zarządzeń 

w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. W 4 przypadkach 

Wojewoda udzielił zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

sprzedaŜy na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami2, dalej zwanej „u.g.n.”. W tym samym okresie Wojewoda wydał 14 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 roku, Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm. 



 

 
 

2 

zarządzeń w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości Skarbu Państwa, 

zwanego dalej  „SP”. W 6 przypadkach Wojewoda wyraził zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na podstawie art. 37 ust. 4 u.g.n.  

Kontroli poddano wszystkie 10 zarządzeń Wojewody dotyczących wyraŜenia zgody na 

bezprzetargowe zbycie i wydzierŜawienie nieruchomości SP na podstawie art. 37 ust. 3 lub 4 

u.g.n. Nieprawidłowości wystąpiły w 9 badanych sprawach (90%): 

� w jednym przypadku Wojewoda wydał zarządzenie w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości SP3, pomimo Ŝe z załączonych do wniosku 

starosty dokumentów wynikało, Ŝe przedmiotowa nieruchomość nie została zabudowana 

na podstawie zezwolenia na budowę w trakcie obowiązywania umowy dzierŜawy, czym 

naruszono przepis art. 37 ust. 3 u.g.n.;  

� trzy zarządzenia w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości SP 

zostały wydane pomimo niedołączenia do wniosków starostów dokumentów 

wskazujących na spełnienie przez przyszłych nabywców wszystkich przesłanek 

wymienionych w art. 37 ust. 3 u.g.n., dotyczących zabudowania budynkami dzierŜawionej 

nieruchomości na podstawie zezwolenia na budowę4 oraz przeznaczanie przez podmiot, 

na rzecz którego następowało bezprzetargowe zbycie nieruchomości SP, dochodów w 

całości na jego działalność statutową5. W sprawach tych nie występowano do 

wnioskodawców o przedłoŜenie pełnej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie, Ŝe 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 37 ust. 3 u.g.n.; 

� w czterech przypadkach6 Wojewoda wydał zarządzenia w sprawie wyraŜenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierŜawienie nieruchomości SP, pomimo Ŝe nie zachodziły przesłanki 

do odstąpienia od przetargu przewidziane w art. 37 ust. 2 lub 3 u.g.n. w zw. z art. 37 ust. 4 

u.g.n.; 

� jedno zarządzenie7 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości SP zostało wydane, pomimo Ŝe do wniosku nie 

dołączono dokumentu wskazującego, Ŝe podmiot na rzecz którego następowało 

wydzierŜawienie nieruchomości jest właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym 

nieruchomości sąsiedniej do wydzierŜawianej nieruchomości i świadczącego o spełnianiu 

                                                           
3 zarządzenie nr 288 z dnia 15 października 2007r. 
4 zarządzenie nr 201 z dnia 6 lipca 2007r. 
5 zarządzenie nr 98 z dnia 2 kwietnia 2007r., zarządzenie nr 241 z dnia 27 sierpnia 2008r. 
6 zarządzenie nr 367 z dnia 28 grudnia 2007r., zarządzenie nr 77 z dnia 26 marca 2008r., zarządzenie nr 84 
z dnia 27 marca 2008r., zarządzenie nr 176 z dnia 12 czerwca 2008r. 
7 zarządzenie nr 163 z dnia 31 maja 2007r.  
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przez przyszłego dzierŜawcę przesłanek z art. 37 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 37 ust. 4 u.g.n. 

Zaniechano równieŜ wystąpienia do starosty o przedłoŜenie pełnej dokumentacji 

pozwalającej na stwierdzenie, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w tych przepisach. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, Ŝe w jednej z ww. spraw doszło do wydania przez 

Wojewodę zarządzeń w sprawie  wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie nieruchomości SP 

i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcie umowy, pomimo Ŝe przedmiotowa 

nieruchomość nie znajdowała się jeszcze w zasobie nieruchomości SP8.  

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, nieokreślenie przez Wojewodę 

procedur obowiązujących przy rozpatrywaniu spraw o wyraŜenie zgody na zbycie oraz 

wydzierŜawienie nieruchomości Skarbu Państwa, co mogło przyczynić się do wystąpienia 

nieprawidłowości. Osobą odpowiedzialną za przygotowywanie projektów ww. zarządzeń 

wraz z uzasadnieniami i dokonywanie analizy przedkładanych przez starostów wniosków był 

dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości.  

2. W badanym okresie stwierdzono 13 przypadków odmowy wyraŜenia zgody na zbycie 

nieruchomości SP oraz jeden przypadek odmowy wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 

nieruchomości SP. Wszystkie odmowy miały formę pisma informacyjnego i zawierały 

uzasadnienie. W Ŝadnym przypadku nie stwierdzono bezzasadności odmowy wyraŜenia zgody 

na zbycie lub wydzierŜawienie nieruchomości SP. 

3. W latach 2007-2008 organy stanowiące j.s.t. przekazały Wojewodzie 11 uchwał w sprawie 

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości samorządowych wydanych 

na podstawie art. 37 ust. 3 u.g.n. oraz 60 uchwał w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜawy wydanych na podstawie art. 37 

ust. 4 u.g.n. Spośród 23 uchwał objętych kontrolą (wszystkich w sprawie zwolnienia 

z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości samorządowych i 12 w sprawie 

wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierŜawy) NIK stwierdziła, Ŝe 18 z nich (6 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 

w drodze przetargu nieruchomości samorządowych9 i 12 w sprawie wyraŜenia zgody na 

                                                           
8 dot. zarządzenia nr 366 i 367 z dnia 28 grudnia 2007r. 
9 uchwała nr IX/50/07 Rady Gminy Konopnica z 27.04.2007r., uchwała nr VII/77/2008 Rady Gminy 
Wojciechów z 5.02.2008r., uchwała XXI/156/2008 z 25.06.2008r. Rady Powiatu w Puławach, uchwała Rady 
Gminy Borzechów nr IV/20/07 z 27.04.2007r., uchwała nr X/60/07 Rady Gminy Godziszów z 16.10.2007r., 
uchwała nr XV/101/08 Rady Gminy Godziszów z 23.04.2008r. 
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odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜawy10), zostało 

podjętych przez organy stanowiące j.s.t. z naruszeniem przepisu art. 37 ust. 3 lub 4 u.g.n. 

W Ŝadnej z tych spraw nie zachodziły bowiem przesłanki do odstąpienia od przetargowego 

trybu zbycia lub wydzierŜawienia nieruchomości SP, przewidziane w art. 37 ust. 2-4 u.g.n. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia, Ŝe w stosunku do 10 z tych uchwał 

(tj. 55,6%)11 organ nadzoru nie wszczął postępowań w sprawie stwierdzenia ich niewaŜności 

i nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających ich niewaŜność, co naruszało art. 91 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym12. Przed podjęciem 3 uchwał 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

samorządowych13 organ nadzoru nie występował do organów stanowiących j.s.t., które 

podjęły te uchwały o udzielenie dodatkowych informacji pozwalających na ustalenie, czy 

wystąpiły wszystkie przesłanki określone w art. 37. ust. 3 u.g.n. Bezpodstawnie przyjęto, Ŝe 

wskazany w uchwale nabywca (spółka akcyjna) przeznacza w całości dochody na cele 

statutowe. Jedynie w stosunku do 5 uchwał organ nadzoru wydał rozstrzygnięcia nadzorcze 

stwierdzających niewaŜność 2 uchwał w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości samorządowych (jedno w 2007r. i jedno w 2008r) oraz 3 uchwał 

w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierŜawy (wszystkie w 2008r.). Wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze zawierały 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego. śadne z powyŜszych pięciu rozstrzygnięć nadzorczych nie 

zostało zaskarŜone przez j.s.t do sądu administracyjnego.  

                                                           
10 uchwała nr V/24/07 Rady Gminy Gościeradów z 1.03.2007r., uchwała nr IV/26/07 Rady Gminy Krzywda z 
28.03.2007r., uchwała Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim nr VII/52/07 z 30.03.2007r., uchwała Rady Gminy 
Firlej nr VI/34/2007 z 19.04.2007r., uchwała nr VI/48/2007 Rady Gminy Wola Mysłowska z 27.04.2007r., 
uchwała nr VIII/56/07 Rady Gminy Garbów z 16.07.2007r., uchwała nr XIV/72/2008 Rady Miasta Stoczek 
Łukowski z 6.02.2008r., uchwała nr XVII/98/08 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z 24.04.2008r., uchwała nr 
XXIII/183/08 Rady Gminy Niemce z  14.05.2008r., uchwała nr XXI/188/2008 Rady Miasta Kraśnik 
z 26.06.2008r., uchwała nr XXII/172/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z 26.08.2008r., uchwała nr 
XIX/130/08 Rady Gminy Stanin z 20.11.2008r.  
11 uchwała nr IV/20/07 Rady Gminy Borzechów z 27.04.2007r., uchwała nr V/24/07 Rady Gminy Gościeradów z 
1.03.2007r., uchwała nr IV/26/07 Rady Gminy Krzywda z 28.03.2007r., uchwała nr VII/52/07 Rady Miejskiej w 
Janowie Lubelskim z 30.03.2007r., uchwała nr VI/34/2007 Rady Gminy Firlej z 19.04.2007r., uchwała nr 
VI/48/2007 Rady Gminy Wola Mysłowska z 27.04.2007r., uchwała nr VIII/56/07 Rady Gminy Garbów z 
16.04.2007r., uchwała nr XIV/72/2008 Rady Miasta Stoczek Łukowski z 6.02.2008r., uchwała nr XVII/98/08 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z 24.04.2008r., uchwała nr XXIII/183/08 Rady Gminy Niemce  
z 14.05.2008r.  
12 Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. 
13 uchwała Rady Gminy Konopnica  nr IX/50/07 z 27.04.2007r., uchwała Rady Gminy Wojciechów nr 
VII/77/2008 z 5.02.2008r., uchwała Rady Powiatu w Puławach nr XXI/156/2008 z 25.06. 2008r. 



 

 
 

5 

Osobami odpowiedzialnymi za wszczynanie z upowaŜnienia Wojewody postępowań w 

sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwał organów stanowiących j.s.t. byli dyrektor Wydziału 

Nadzoru i Kontroli LUW oraz jego zastępca. 

Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było przyjęcie przez LUW błędnej 

interpretacji art. 37 ust. 4 u.g.n., polegającej na uznaniu, Ŝe przepis ten stanowi samodzielną 

podstawę prawną do podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego wyraŜającej zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów 

dzierŜawy, bez konieczności odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 2 lub 3 u.g.n. w zakresie 

przesłanek uzasadniających odstąpienie od przetargu. NIK ocenia pozytywnie odstąpienie 

przez Wydział Nadzoru i Kontroli od tej interpretacji od połowy 2008 r. NIK zwraca jednak 

uwagę na zaniechanie poinformowania ówczesnego Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

o zmianie linii orzeczniczej przy interpretowaniu art. 37 ust. 4 u.g.n., co stworzyło ryzyko 

braku jednolitej interpretacji tego przepisu przez Wojewodę. Ponadto NIK negatywnie ocenia 

fakt, Ŝe pomimo ww. zmiany przez Wydział Nadzoru i Kontroli linii orzeczniczej w zakresie 

interpretacji art. 37 ust. 4 u.g.n., Wojewoda nie uchylił zarządzenia nr 176 z dnia 12 czerwca 

2008r., na mocy którego udzielono zgody na wydzierŜawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiącej własność SP połoŜonej w Zwierzyńcu, na rzecz Perła-Browary 

Lubelskie S.A., na okres 25 lat (umowę dzierŜawy w tym trybie Starosta Zamojski zawarł 

dopiero pod koniec września 26 września 2008r.).  

Przedstawiając Pani Wojewodzie powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie wnosi o: 

1. Zapewnienie stosowania jednolitej interpretacji art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przez poszczególne komórki organizacyjne LUW. 

2. Określenie procedur przy rozpatrywaniu spraw związanych z bezprzetargowym 

zbywaniem lub wydzierŜawianiem nieruchomości SP. 

3. Rzetelne analizowanie przedkładanych przez starostów dokumentów pod kątem 

spełnienia ustawowych przesłanek do odstąpienia od zasady przetargu. 

 
       NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Panią Wojewodę, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków bądź przyczynach ich niepodjęcia. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Wojewodzie prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora 

Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych 

w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 


