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Odpowiedź na skargę

Rada Miejska Trzcianki zawiadamia, że skargę z dnia 27 czerwca 2012r., złożoną 
przez  Pana  Wojciecha  Lubkowskiego,  a  przekazaną  według  właściwości  przez 
Prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  w  dniu  27  sierpnia  2012r.  na  działalność 
Burmistrza  Trzcianki  dotyczącą  wydzierżawiania  gruntów  rolnych  i   gospodarkę 
nieruchomościami rolnymi, uznaje  za nieuzasadnioną.

W złożonej skardze Skarżący kwestionuje nie zawarcie z nim kolejnej umowy 
dzierżawy bez przetargu. 

Umowa  dzierżawy  Nr  ROL.W-292/03  z  dnia  28  lutego  2003  roku,  której 
przedmiotem były nieruchomości rolne o nr ewidencyjnych 15, 16 i 17, położone 
w obrębie wsi Rudka zawarta była na okres od 1 marca 2003r. do  1 września 2011r.

Zgodnie  z   art.  37  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) znowelizowanej ustawą 
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 22 października 
2007r.,  istnieje  obowiązek  zawarcia  umów użytkowania,  najmu  lub  dzierżawy 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  w drodze przetargu. 

 W  związku  z  powyższym  kontynuacja  dotychczasowej  dzierżawy  mogła 
nastąpić tylko po przystąpieniu do przetargu i jego wygraniu przez Pana.

O warunkach i terminie przetargu został Pan poinformowany pisemnie. Również 
w  rozmowie  z  Burmistrzem  Trzcianki   w  dniu  5  września  2011r.  został  Pan 
poinformowany  o  konieczności  przeprowadzenia  przetargu  na  wyłonienie 
dzierżawcy.  Został  Pan  również  poinformowany,  że  w  przypadku  problemów 
z  osobistym  stawiennictwem  na  przetargu,  może  Pan  działać  za  pośrednictwem 
ustanowionego przez siebie pełnomocnika. 

W  wyniku  przeprowadzonego  w  dniu  5  grudnia  2011roku  przetargu  został 
wyłoniony nowy dzierżawca dla przedmiotowych nieruchomości rolnych. Ponieważ 
przetarg miał formę przetargu ustnego ograniczonego, osoba startująca w przetargu 
musiała przedłożyć dokumenty potwierdzające podsiadanie kwalifikacji  rolniczych 
oraz zamieszkiwanie na terenie gminy Trzcianka. W przetargu wzięła udział tylko 
jedna  osoba,  spełniająca  warunki  udziału  w  przetargu  ograniczonym.  Osoba 
ta wpłaciła wadium i przedłożyła komisji  przetargowej dokumenty potwierdzające 



jej uprawnienia do wzięcia udziału w przetargu. Dotychczasowy  dzierżawca, czyli 
Pan,  nie  wpłacił  wadium,  ani  też  nie  złożył  dokumentów  potwierdzających 
uprawnienia do wzięcia udziału w przetargu. 

Gmina  Trzcianka,  jako  właściciel  nieruchomości  rolnych  o  numerach 
ewidencyjnych   15,  16  i  17,  położonych  w  obrębie  wsi  Rudka,  nie  została 
poinformowana  o  przystąpieniu  przez  Pana   do  programu  rolnośrodowiskowego 
na okres wykraczający poza okres zawartej umowy dzierżawy. Jeżeli  prawdą jest, 
że  Pan  przystąpił  do  programu  rolnośrodowiskowego,  deklarując  jednocześnie, 
że będzie przestrzegał warunków określonych w planie przez okres 5 lat, to zrobił 
Pan to na własne ryzyko i bez wiedzy właściciela gruntu – Gminy. 

Odnosząc się natomiast do składanych przez Pana propozycji zakupu gruntów, 
Rada Miejska Trzcianki wyjaśnia, że  w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia   11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej 
przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, dzierżawcy  przysługuje 
prawo  pierwokupu,  jeżeli  łącznie  spełnione  są  następujące  warunki:  umowa 
dzierżawy  została  zawarta  w  formie  pisemnej  i  ma  datę  pewną  oraz  była 
wykonywana co najmniej  3  lata,  licząc od tej  daty  oraz nabywana nieruchomość 
wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez 
spółdzielnie produkcji rolnej. Jednak     w stosunku do działek 15, 16 i 17 nie została 
podjęta decyzja o sprzedaży, tylko o przeznaczeniu do korzystania w formie zawartej 
umowy dzierżawy. 

Przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2011 przetarg na dzierżawę dz. 15, 16, 17 
położonych we wsi Rudka nie został zaskarżony w trybie § 1 rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U  Nr 207, poz. 2108 ze zm.), 
wobec  powyższego  nie  ma  podstaw  do  rozwiązania  umowy  dzierżawy  i  zmiany 
dzierżawcy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
Pouczenie:  W  przypadku,  gdy  skarga,  w  wyniku  jej  rozpatrzenia,  została 

uznana  za  bezzasadną  a  jej  bezzasadność   wykazano  w  odpowiedzi  na  skargę, 
skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 
rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiana skarżącego (art. 239 § 1 kpa).
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