
ZARZĄDZENIE NR 59/2018
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na dzierżawę 
nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze 
zm.) w nawiązaniu do § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) po 
rozpatrzeniu skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wniesione przez uczestnika przetargu 
zarządzam co następuje : 

§ 1. Uznać za niezasadną skargę na czynności przetargowe wniesioną przez uczestnika przetargu pisemnego 
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Korabina stanowiącej własność Gminy Bojanów 
na okres pięciu lat w celu zagospodarowania pod działalność rolniczą. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów na okres 7 dni. 

§ 3. 1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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U Z A S A D N I E N I E : 

W dniu 14.05.2018 r. ogłoszony został przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

położonej we wsi Korabina stanowiącej własność Gminy Bojanów na okres pięciu lat w celu 

zagospodarowania pod działalność rolniczą. Przetarg składał się z części jawnej i niejawnej. Otwarcie 

ofert nastąpiło publicznie, zgodnie z ogłoszeniem w dniu 18.06.2018 r. w obecności zainteresowanych 

przetargiem osób.  Zamknięcie przetargu nastąpiło w dniu 21.06.2018 r., a o jego wynikach 

zawiadomiono pisemnie uczestników przetargu.  

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  

uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu 

pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej 

jednostki.  

W dniu 28.06.2018 r. do tut. urzędu wpłynęła skarga uczestnika przetargu na czynności przetargowe.  

W skardze zarzucono: niesprawdzenie tożsamości osób biorących udział w postępowaniu, brak 

potwierdzenia nienaruszalności kopert, niepowiadomienie o terminie i miejscu części niejawnej, 

niepowiadomienie o terminie zamknięcia przetargu, sposób organizowania i przeprowadzania 

przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych. 

Odnosząc się do przedstawionych zarzutów stwierdza się co następuje. 

Podstawą zakwalifikowania  oferty do części niejawnej przetargu było złożenie oferty zawierającej 

wymagane elementy i załączenie do niej dowodu wpłaty wadium, nie zaś obecność podczas otwarcia 

ofert – nieobecność oferenta nie wykluczała go z udziału w przetargu.  Koperty otwierane były w sposób 

pozwalający na sprawdzenie ich nienaruszalności nawet po zamknięciu przetargu. Część niejawna 

przetargu odbywała się bezpośrednio po zamknięciu części jawnej, informacja taka została podana 

bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i odczytaniu ich zawartości. Przewodnicząca powiadomiła 

uczestników o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu – 21.06.2018 r. (czwartek), co wynikało 

z dwudniowej nieobecności jednego z członków komisji i konieczności przygotowania protokołu prac 

komisji oraz informacji o wyniku przetargu. Termin ten został zachowany.  

Ponadto zarzut dotyczący wyboru formy przetargu uznać należy za bezzasadny, bowiem zgodnie 

z ustawą o gospodarce nieruchomościami przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, 

przetarg pisemny  zaś ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, a o zastosowanej formie przetargu 

decyduje jego organizator.  

Jednocześnie  wnioski Skarżącej dotyczące sposobu oraz formy wydzierżawiania nieruchomości 

gminnych należy uznać za bezprzedmiotowe.  

 

Po wnikliwym przeanalizowaniu czynności przetargowych- prac komisji - należy stwierdzić, 

że podniesione przez skarżącą zarzuty nie miały wpływu na wynik przetargu, stąd skargę należało 

uznać za niezasadną. 

 

 

Id: UVJLG-JGDUR-UTJGO-HXHCD-BMLYB. Podpisany Strona 1




