
UCHWAŁA NR LI/486/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani   
 na działania Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, 

w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LI/486/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 31 maja 2022 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 maja 2022 r. 
rozpatrzyła skargę Pani  na działania 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, w związku ze zbyciem 
lokalu mieszkalnego. 

Skarżący zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Komisji i się na nią 
nie stawili. 

Na podstawie zebranych w powyższej sprawie dokumentów, jak również 
szczegółowych wyjaśnień złożonych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości ustalono, że lokal mieszkalny położony przy , Skarżąca 
nabyła w drodze darowizny. W związku z tym, zbycie lokalu mieszkalnego przed upływem 
5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, skutkuje zwrotem kwoty równej udzielonej 
bonifikacie po jej waloryzacji. Na posiedzeniu Komisji Naczelnik Wydziału potwierdził, że 
do Skarżących, po zbyciu lokalu przy  skierowano rutynowe pismo, w którym 
wskazano zasady obowiązujące  w przedmiotowym zakresie i katalog sytuacji, w których 
zbywca nie będzie zobowiązany do zwrotu udzielonej bonifikaty. Jednakże w kolejnym 
piśmie, po uzyskaniu wiedzy wynikającej z protokołu NIK, natychmiast wystosowano do 
Skarżących wezwanie do zwrotu udzielonej bonifikaty. Jednocześnie Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości zapewnił, że nie udzielał informacji i nie pouczał 
Skarżących w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, 
przed upływem 5 lat z zachowaniem bonifikaty. 

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wyrażonym 
w wyroku z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt I ACa 371/14 wskazać należy, że ,,przepisy 
art. 68 ust. 2 i 2a u.g.n. mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a zgodnie z obowiązującą 
nieskodyfikowaną zasadą ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. W przepisach 
prawa, w szczególności w u.g.n. czy w kodeksie cywilnym, brak jest też przepisu 
nakładającego na gminę obowiązek informowania o treści art. 68 ust. 2 i 2a u.g.n.". 

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
Inowrocławia nie dopatrzyła się jakichkolwiek uchybień w działaniach Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości i tym samym wnioskuje o uznanie skargi za 
bezzasadną. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw 
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada gminy. 
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W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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