
       STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKIE TEBEESY 
70 - 302 SZCZECIN 

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 

www.nonstoptbs.pl 

 

 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  KRS 0000368685 

Regon 301954525 ;  NIP 854-00-14-151; Numer konta bankowego w AliorBanku: 63 2490 0005 0000 4510 1126 7700 

 

Szczecin, 24 października 2017 roku 

 

 

 

Ministerstwo Infrastruktury  

i Budownictwa 

Departament Polityki Przestrzennej  

i Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Chałubińskiego 4/6  

00-928 Warszawa  
 

 

 

 

 

 

Podczas spotkania członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy, 

które odbyło się w dniach 23-24 października br. w Szczecinie,  wypracowana została 

opinia członków w nim uczestniczących oraz osób współpracujących do projektu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości przeznaczonych na 

realizację na niej mieszkań na wynajem wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości   

 

Poniżej przedstawiamy uwagi i propozycje zmian do projektu: 

  

1. W rozporządzeniu, podobnie jak w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 

mówi się o oddawaniu w wieczyste użytkowanie i o sprzedaży na własność 

gruntów z Zasobu Nieruchomości. Obwarowania jakimi uwarunkowane ma być 

przekazanie gruntu mogą być stosowane przy wieczystym użytkowaniu. Zgodnie  

z przepisami przekazanie prawa własności musi być bezwarunkowe. Stąd zarówno 

w ustawie, jak i rozporządzeniu zrezygnować należy ze sprzedaży gruntu na 

własność.  

 

2. Definicja osoby bliskiej, o której mowa w § 2 pkt 3), powinna obejmować także 

synowe, zięciów, teściów, dziadków i wnuków. Praktyka wskazuje konieczność  

i potrzebę takiego rozszerzenia. Dla przykładu - dziś synowa-wdowa nie wchodzi 

z mocy prawa w najem lokalu, w którym zamieszkiwała z teściową do jej zgonu.  

 

3. W §5 ust.3 zapisano konieczność wniesienia wadium nie później niż 3 dni przed 

przetargiem. Tymczasem w §14 ust.2 i §24 ust.2 ustala się publikację listy 

zakwalifikowanych oferentów do udziału w przetargu „nie później niż na dzień 

przed wyznaczonym terminem przetargu”. 

 

4. W przypadku zastrzeżeń uczestnik przetargu może wnieść skargę do ministra 

właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
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oraz mieszkalnictwa. Rozporządzenie nie wskazuje organu trzeciej instancji. 

Winien to być sąd administracyjny. 

 

5. Poza kryteriami oceny oferty zawartymi w ogłoszeniu, oferent przystępując do 

przetargu obowiązany jest zadeklarować liczbę mieszkań w zasobach, w tym 

liczbę mieszkań przeznaczonych na najem o czynszu normowanym. Nie jest jasne 

czemu służyć ma ta informacja, skoro nie stanowi jednego z kryteriów. I co za tym 

idzie nie wiadomo jak ta statystka wpływa na ocenę złożonej oferty.   

 

6. Przemyślenia wymaga procedura postępowania w przypadku złożenia 

równorzędnych ofert w przetargu pisemnym. „Dogrywka” w formie licytacji  

z ceną wywoławczą równą wyższej z deklarowanych oznaczać musi słabe szanse 

oferty wyżej ocenionej z uwagi na propozycje wykorzystania gruntu i atrybutów 

przedsięwzięcia połączonej z niższą ceną za grunt. Będzie to siłą rzeczy sprzeczne 

z kryteriami przetargu. Proponujemy rozważyć możliwość „dogrywki” 

zakładającej ponowne złożenie ofert pisemnych przez oferentów równorzędnych 

ofert. Przy czym zmianie ulegałaby jedynie cena, która winna być wyższa od 

pierwotnie deklarowanej. Tak zmodyfikowane oferty byłby ponownie ocenianie 

nie tylko w oparciu o deklarowane ceny.  

 

 

 

                                                       

                                                      Za Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy 
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