
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 października 2020 r. 

Poz. 1698 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 
284, 471 i 782) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o właściwym organie, należy przez to rozumieć organy, o których 

mowa w art. 4 pkt 9, a także ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości 
ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1.”; 

2) w § 6 w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urzędu obsługującego właściwy organ, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”; 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. 1. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, 
przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki orga-
nizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfika-
cyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do do-
ręczeń, w tym adres elektroniczny. 

2. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszech-
nego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub  
innego dokumentu tożsamości.”; 

4) w § 11: 

a) w ust. 1 wyrazy „60a ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „60 ust. 2 pkt 1”, 

b) ust. 3–6 otrzymują brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje skargę 
w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa, wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może uznać skargę za zasad-
ną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. 
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5. Po rozpatrzeniu skargi wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawia-
damia skarżącego, a właściwy organ niezwłocznie, na okres co najmniej 7 dni, zamieszcza w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywiesza w swojej siedzibie informację 
o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 

6. Po rozpatrzeniu skargi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia skarżącego oraz zamieszcza niezwłocznie, na okres co najmniej 
7 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informację o sposobie 
rozstrzygnięcia skargi.”; 

5) w § 12: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu 
albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej 
siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Informację o wyniku przetargu w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz 

nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”; 

6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnic-

twa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod-
miotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz wywiesza się w siedzibie właściwego organu nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 
ust. 1, albo nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, listę osób zakwalifikowanych 
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwe-
go do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”; 

7) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa 

w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmioto-
wej urzędu obsługującego właściwy organ oraz wywiesza się w siedzibie właściwego organu nie później niż dzień 
przed wyznaczonym terminem przetargu. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, 
albo nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, listę osób zakwalifikowanych za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”; 

8) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

„Rozdział 6a 
Sposób i tryb przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu ustnego ograniczonego w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

§ 30a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  
albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu  
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)). 

§ 30b. 1. Przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ustny ograniczony, zwany dalej „przetargiem”, może być 
przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających: 
1) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargo-

wej, 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 

567, 875 i 1493. 
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2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie ko-
misji przetargowej mogą w nim uczestniczyć 

– z zachowaniem poufności, integralności i dostępności przekazywanych informacji, a także możliwości identyfika-
cji uczestników przetargu i członków komisji przetargowej. 

2. Przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje otwarcie przetargu, 
wywołania i postąpienia ceny, a także zamknięcie przetargu i ogłoszenie imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy 
osoby, która przetarg wygrała. 

3. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć. 

4. W komunikacji z uczestnikami przetargu korzysta się ze środków komunikacji elektronicznej, których właś- 
ciwości techniczne są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektro-
nicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu. 

5. Przed otwarciem przetargu właściwy organ weryfikuje dane i dokumenty, dostarczone przez uczestników 
przetargu w wyznaczonym przez właściwy organ terminie, niezbędne do identyfikacji tych uczestników i przepro-
wadzenia przetargu. 

6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego właściwego organu powodującej przerwanie przetargu, 
komisja przetargowa niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni od dnia następującego po usunięciu awarii, wy-
znacza termin kontynuowania przetargu oraz, nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem, za-
wiadamia o tym terminie uczestników przetargu. 

7. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. 
8. Przepisy § 14 ust. 1–3 i 5 oraz § 15 ust. 2 stosuje się. Przepis § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 30c. W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii po zamieszczeniu w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ informacji o przeprowadze-
niu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a przed dniem przeprowadzenia przetargu, do jego 
przeprowadzenia stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.”. 

§ 2. Do przetargów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozpo-
rządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 


	D20201698



