
UCHWALA NR XXV.170.2021 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 poz. 7 13 ze zm.) w zwi¥ku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks Postypowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze ZITI.), Rada Gminy 

Baboszewo uchwala, co nastypuje: 

§ I. 

Po rozpatrzeniu skargi zlozonej przez Pani,! ( . .. )*, z dnia 16 listopada 2020 roku na dzialalnos6 

W6jta Gminy Baboszewo, kt6rej przedmiotem S,! rzekome nieprawidlowosci zwi'!zane ze 

sprzedaz,! miydzy innymi dw6ch dzialek nr 52/1 i 5212 polozonych w miejscowosci 

Dziektarzewo, po zapoznaniu siy ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady 

Gminy Baboszewo uznaje skargy za bezzasadn'!. 

§ 2. 

Uzasadnienie rozstrzygniycia stanowi zal'!cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powlerza Sly Przewodnicz'!cemu Rady Gminy, zobowi,!zuj,!c go do 

powiadomienia skarz,!cego 0 sposobie zalatwienia skargi poprzez przeslanie odpisu niniejszej 

uchwaly wraz z zal,!cznikiem. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

* Wylqczenic jawnosci na podstawie ROZpOfutdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

20 16 r. \V sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzanicm danych osobowych i W sprawic swobodnego 

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporZljdzenie 0 ochronie danych). 



UZASADNIENIE 

Zal~cznik do Uchwaly 
Rady Gminy Baboszewo 

Nr XXV.170.2021 
z dnia 29 stycznia 2021 

roku 

W dniu 17 grudnia2020 Pani ( ... )' wniosla do Wojewody Mazowieckiego skargy na 

dzialalnosc W6jta Gminy Baboszewo. Wojewoda pismem z dnia 20 grudnia 2020 roku ( data 

wplywu do tut. urzydu 31.12.2020 roku) przekazal przedmiotow~ skargy do rozpoznania 

wedlug wlasciwosci Radzie Gminy Baboszewo. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w zwi~zku z art. 229 

pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postypowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 256 ze zm.), Rada Gminy Baboszewo jest organem wlasciwym do rozpoznania skargi 

na dzialalnosc W6jta Gminy Baboszewo. 

Skarga dotyczy rzekomych nieprawidlowi, kt6rych mial sil( dopuscic W6jt Gminy 

Baboszewo w zwi~zku ze sprzedaz~ dzialek, kt6rych wlascicielem jest Gmina Baboszewo tj. 

dzialki nr 5211 i 52/2 polozonych w miejscowosci Dziektarzewo. 

Analizuj~c przedmiotow,! sprawy Rada Gminy Baboszewo uznala, ze do zadnych 

nieprawidlowosci przy sprzedazy przedmiotowych dzialek nie doszlo. Sprzedaz nieruchomosci 

odbyla siy zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa, a w szczeg61nosci Ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). 

Generalnie zasadq jest, ze nieruchomosci nalez~ce do jednostek samorz~du terytorialnego 

zbywane Sq w trybie przetargowym, zas wszelkie przypadki zbycia nieruchomosci w drodze 

bezprzetargowej musz~ wynikac wprost z przepisu prawa. Tym samym niedopuszczalna jest 

wykladnia rozszerzajqca dla wymienionych w ustawie wypadk6w, w kt6rych dopuszczalne jest 

zbycie nieruchomosci w drodze bezprzetargowej . W przedmiotowym przypadku procedura 

zwiqzana ze sprzedazq nieruchomosci pod kontem prawnym przebiegla prawidlowo. Zostaly 

zachowane wszelkie terminy prawem przewidziane, a sam a organizacja przetarg6w odbyla sil( 

zgodnie z zasadami przewidzianymi przez prawo. 

Nieruchomosci bl(dqce przedmiotem postl(powania zostaly wycelllone przez 

uprawnionego bieglego, kt6ry to sporzqdzil operat szacunkowy stanowi~cy podstawy ustalenia 

wartosci przedmiotowych nieruchomosci. 



Jednl) z przyczyn wystawienia przedmiotowych nieruchomosci na sprzedaz byl wniosek 

samej SkarZl)cej z dnia 27.03.2019 roku wyraZajl)cy chyc ich nabycia. Z uwagi na fakt, ze 

Skarzl)cej nie przyslugiwalo prawo pierwszenstwa nabycia przedmiotowych nieruchomosci 

jedynym prawnym sposobem ich sprzedazy byla droga przetargowa. Przedmiotowe dzialki Sl) 

przez skarz!)ca uzytkowane bezumownie od co najmniej 31.08.2008 roku. Sam fakt oplacania 

przez skarz!)ca podatku od nieruchomosci za przedmiotowe dzialki w wysokosci 17 zlotych 

rocznie nie stano wi podstawy do uznania, ze skarz!)cej przyslugiwalo pierwszenstwo nabycia 

przedmiotowych nieruchomosci. 

Pomimo braku takiego obowil)zku W6jt Gminy Baboszewo poza obwieszczeniem 

zawiadomil skarz!)ca pismem z dnia 22.05.2020 roku 0 zorganizowaniu przetargu i mozliwosci 

wziycia w nim udziatu. lednoczeSnie wskazac nalezy, ze skarz!)ca pismem z dnia 14.08.2020 

roku powiadomila W6jta Gminy Baboszewo, ze nie wezmie udzialu w przetargu z uwagi na 

ich zbyt wysok!) wartosc. Stanowisko skarz!)cej wyrazone w w/w nie dalo podstaw W6jt Gminy 

Baboszewo do prowadzenia ze skarz!)c!) rokowan w zakresie sprzedazy przedmiotowych 

nieruchomosci. 

Reasumuj!)c argumentacja skarzl)cej w przedmiotowym przypadku nie znajduje oparcia 

w obowi!)zuj1)cych przepisach prawa jak i w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy. 

Skarz!)cej nie przyslugiwalo prawo pierwszenstwa nabycia zwi!)zku z czym jedynl) droga 

sprzedazy przedmiotowych nieruchomosci byla forma przetargowa. Cena nieruchomosci 

zostala ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporzl)dzonego przez bieglego 

rzeczoznawcy. Ogloszenia 0 przetargach byly publikowane zgodnie z obowil)zujl)cymi 

przepisami prawa. Ponadto skarzl)ca byla poinformowana 0 organizowaniu przetargu 

odrybnym pismem. Skarzl)ca sarna zrezygnowala z zakupu przedmiotowych nieruchomosci. 

Okolicznosci te jednoznacznie potwierdzajl) fakt, ze skarz'lca wiedziala 0 prowadzonym przez 

W6jta Gminy Baboszewo postypowaniu przetargowym. 

Majl)c powyzsze na uwadze zlozona skarga me posiada uzasadnionych podstaw 

prawnych i jako tak jest oczywiscie bezzasadna. 


