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Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowaƒ na zbycie nieru-
chomoÊci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o w∏aÊci-
wym organie, nale˝y przez to rozumieç orga-
ny, o których mowa w art. 4 pkt 9, a tak˝e
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒ-
stwa w odniesieniu do nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomo-
Êci uj´tych w ewidencji, o której mowa
w art. 60a ust. 2 pkt 1.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W∏aÊciwy organ wskazuje w og∏oszeniu o prze-
targu przynajmniej jednà form´ wniesienia wa-
dium.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Osoby, którym przys∏uguje prawo do rekom-
pensaty z tytu∏u pozostawienia nieruchomo-
Êci poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej w wyniku wyp´dzenia z by∏ego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
opuszczenia w zwiàzku z wojnà rozpocz´tà
w 1939 r., zwalnia si´ z obowiàzku wniesie-
nia wadium w wyznaczonym w og∏oszeniu
o przetargu terminie, je˝eli zg∏oszà uczest-
nictwo w przetargu, przedstawià orygina∏ za-
Êwiadczenia lub decyzji potwierdzajàcej pra-
wo do zaliczenia wartoÊci nieruchomoÊci po-
zostawionych poza obecnymi granicami
paƒstwa polskiego oraz z∏o˝à pisemne zobo-
wiàzanie do uiszczenia kwoty równej wyso-
koÊci wadium ustalonego w razie uchylenia
si´ od zawarcia umowy.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Skarg´ na czynnoÊci zwiàzane z przepro-
wadzeniem przetargu uczestnik przetar-
gu sk∏ada za poÊrednictwem w∏aÊciwego

organu albo bezpoÊrednio do w∏aÊciwe-
go organu, je˝eli przetarg dotyczy nieru-
chomoÊci, o których mowa w art. 57
ust. 1, albo nieruchomoÊci uj´tych w ewi-
dencji, o której mowa w art. 60a ust. 2
pkt 1.

2. W przypadku wniesienia skargi, o której
mowa w ust. 1, w∏aÊciwy organ wstrzy-
muje czynnoÊci zwiàzane ze zbyciem nie-
ruchomoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, wojewoda albo organ wykonawczy
jednostki samorzàdu terytorialnego roz-
patruje skarg´ w terminie 7 dni od daty
jej otrzymania.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, wojewoda albo organ wykonawczy
jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
˝e uznaç skarg´ za zasadnà i nakazaç po-
wtórzenie czynnoÊci przetargowych lub
uniewa˝niç przetarg albo uznaç skarg´
za niezasadnà.

5. Po rozpatrzeniu skargi wojewoda albo
organ wykonawczy jednostki samorzàdu
terytorialnego zawiadamia skar˝àcego,
a w∏aÊciwy organ wywiesza niezw∏ocz-
nie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie
informacj´ o sposobie rozstrzygni´cia
skargi.

6. Po rozpatrzeniu skargi minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa zawiadamia
skar˝àcego oraz zamieszcza niezw∏ocz-
nie, na okres 7 dni, na stronach interne-
towych Biuletynu Informacji Publicznej
informacj´ o sposobie rozstrzygni´cia
skargi.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W przypadku niezaskar˝enia w wyzna-
czonym terminie czynnoÊci zwiàzanych
z przeprowadzeniem przetargu albo
w razie uznania skargi za niezasadnà,
w∏aÊciwy organ, z zastrze˝eniem ust. 2,
podaje do publicznej wiadomoÊci, wy-
wieszajàc w siedzibie w∏aÊciwego urz´-
du, na okres 7 dni, informacj´ o wyniku
przetargu, która powinna zawieraç:

1) dat´ i miejsce oraz rodzaj przeprowa-
dzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomoÊci b´dàcej
przedmiotem przetargu wed∏ug kata-
stru nieruchomoÊci i ksi´gi wieczystej;

3) liczb´ osób dopuszczonych oraz osób
niedopuszczonych do uczestniczenia
w przetargu;
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4) cen´ wywo∏awczà nieruchomoÊci oraz
najwy˝szà cen´ osiàgni´tà w przetar-
gu albo informacj´ o z∏o˝onych ofer-
tach lub o niewybraniu ˝adnej z ofert;

5) imi´, nazwisko albo nazw´ lub firm´
osoby ustalonej jako nabywca nieru-
chomoÊci.

2. Informacj´ o wyniku przetargu w odnie-
sieniu do nieruchomoÊci, o których mo-
wa w art. 57 ust. 1, albo nieruchomoÊci
uj´tych w ewidencji, o której mowa
w art. 60a ust. 2 pkt 1, zamieszcza si´ na
stronach internetowych Biuletynu Infor-
macji Publicznej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa.”;

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczàcy komisji przetargowej otwiera
przetarg, przekazujàc uczestnikom przetargu
informacje, o których mowa w § 13 pkt 1—3,
6 i 7, podaje do wiadomoÊci imiona i nazwiska
albo nazwy lub firmy osób, które wnios∏y wa-
dium lub zosta∏y zwolnione z tego obowiàzku
zgodnie z § 5 oraz zosta∏y dopuszczone do
przetargu.”;

7) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci
spe∏niajà warunki przetargowe i kwalifikuje ich
do uczestnictwa w przetargu. List´ osób
zakwalifikowanych wywiesza si´ w siedzibie

w∏aÊciwego urz´du nie póêniej ni˝ dzieƒ przed
wyznaczonym terminem przetargu. Je˝eli
przetarg dotyczy nieruchomoÊci, o których
mowa w art. 57 ust. 1, albo nieruchomoÊci uj´-
tych w ewidencji, o której mowa w art. 60a
ust. 2 pkt 1, list´ osób zakwalifikowanych
zamieszcza si´ na stronach internetowych
Biuletynu Informacji Publicznej urz´du obs∏u-
gujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw Skar-
bu Paƒstwa.”;

8) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci
spe∏niajà warunki przetargowe i kwalifikuje do
uczestnictwa w przetargu. List´ osób zakwali-
fikowanych wywiesza si´ w siedzibie w∏aÊci-
wego urz´du nie póêniej ni˝ dzieƒ przed wy-
znaczonym terminem przetargu. Je˝eli prze-
targ dotyczy nieruchomoÊci, o których mowa
w art. 57 ust. 1, albo nieruchomoÊci uj´tych
w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2
pkt 1, list´ osób zakwalifikowanych zamiesz-
cza si´ na stronach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒ-
stwa.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


