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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szczecin, dnia 20grudnia2022roku

Sąd Okręgowyw Szczecinie I Wydział Cywilny w następującymskładzie:
Przewodniczący: Sędzia Sądu OkręgowegoRenata Tarnowska

Protokolant: starszysekretarzsądowyEdyta Sobucka
porozpoznaniunarozprawie w dniu16grudnia2022rokuw Szczecinie
sprawyzpowództwaGminy Nowogard
przeciwkoRedaktorowi NaczelnemuTVP3 Szczecin, Telewizja Polska Spółce Akcyjnej z
siedzibąw Warszawie Oddziałw Szczecinie
oopublikowanie sprostowania

I. zobowiązujeRedaktoraNaczelnegoTVP3 Szczecin -Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej w
Warszawie Oddziałw Szczecinie:

1.dobezpłatnegoopublikowania nastronie internetowej https://szczecin.tvp.pl/nastronie
głównej sprostowanianastępującejtreści:

„SPROSTOWANIE
NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI Z MATERIAŁU PRASOWEGO

„Kontrowersyjna działkaw Nowogardzie,Władzegminymilczą” zdnia
9.06.2021r.

W ww. materiale prasowymujęta została wypowiedźzawierająca nieprawdziwie informacje,
że gmina Nowogard nie wykonała badań geologicznych gruntu, w celu obniżenia ceny
gruntu, podczasgdy okoliczność ta nie miała wpływu na cenę gruntu, zaś zapis o braku
badań zawarty został w przetargu w celu wyłączenia roszczeńodszkodowawczychzestrony
nabywców.



Nieprawdą jest, że którykolwiek z nabywców gruntu brał udział w przygotowywaniu
przetargu na jego sprzedaż.
Fałszywe jest również stwierdzenie, że grunt gminy Nowogard został sprzedany za 10%
wartości. W rzeczywistości nabycie gruntu nastąpiło w przetargu nieograniczonymza kwotę
wyższąodwartości rynkowej oszacowanej przezrzeczoznawcę.
Nieprawdziwa jest informacja, żenabywcy nie wykonali zagospodarowania terenu zgodniez
umową-grunt zostałzagospodarowany wterminie zgodnieztreścią zobowiązania.
W opisanej sprawie nie zaistniała szkodadla finansów publicznych, ani też zagrożeniejej
wystąpienia.
Nieścisła jest zawarta w materiale prasowyminformacja, żeza niedotrzymanieterminówna
zagospodarowaniedziałki gminapowinna dochodzićzapłaty ponad100tys. złkary. Pomimo,
żeumowazawierała taki zapis, to jednak zgodniezestanowiskiemsądów utrzymującymsię
od 2014 r., tego typu zapisy uznawane są za nieważne. Takie orzeczenie sądowe zapadło
również w sprawie z powództwagminy Nowogard przeciwko nabywcy innej nieruchomości.
Zatemnawetw przypadkuniewywiązania się zobowiązkuzagospodarowania nieruchomości,
Burmistrz Nowogardunie miałby podstawydoegzekwowaniazapłaty kary.
Nieprawdą jest jakoby przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowogardzienie zajmowali się
na co dzieńswoją pracą. Pracownicy Urzędu wykonują swojeobowiązkisumiennie,mając na
uwadzedobro lokalnej społeczności.
Gmina Nowogard wykonuje swoje zadania w zgodzie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi dotyczącymijawności i transparentności działania władzy publicznej. W każdej
sprawie publicznej dotyczącej gminy, Burmistrz Nowogardu udostępniainformację publiczną
w trybie i na zasadachwynikających zprzepisówprawa.

2. dobezpłatnegoodczytania naantenieTVP3 podczasprogramuinformacyjnego „Kronika”
ogodzinie 18:30sprostowanianastępującej treści:

„SPROSTOWANIE
NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI Z MATERIAŁU PRASOWEGO

„Kontrowersyjna działkaw Nowogardzie,Władzegminymilczą” zdnia
9.06.2021r.

W ww. materiale prasowymujęta została wypowiedźzawierająca nieprawdziwie informacje,
że gmina Nowogard nie wykonała badań geologicznych gruntu, w celu obniżenia ceny
gruntu, podczasgdy okoliczność ta nie miała wpływu na cenę gruntu, zaś zapis o braku
badań zawarty został w przetargu w celu wyłączenia roszczeńodszkodowawczychzestrony
nabywców.
Nieprawdą jest, że którykolwiek z nabywców gruntu brał udział w przygotowywaniu
przetargu na jego sprzedaż.
Fałszywe jest również stwierdzenie, że grunt gminy Nowogard został sprzedany za 10%
wartości. W rzeczywistości nabycie gruntu nastąpiło w przetargu nieograniczonymza kwotę
wyższąodwartości rynkowej oszacowanej przezrzeczoznawcę.



Nieprawdziwa jest informacja, żenabywcy nie wykonali zagospodarowania terenu zgodniez
umową-grunt zostałzagospodarowany wterminie zgodnieztreścią zobowiązania.
W opisanej sprawie nie zaistniała szkodadla finansów publicznych, ani też zagrożeniejej
wystąpienia.
Nieścisła jest zawarta w materiale prasowyminformacja, żeza niedotrzymanieterminówna
zagospodarowaniedziałki gminapowinna dochodzićzapłaty ponad100tys. złkary. Pomimo,
żeumowazawierała taki zapis, to jednak zgodniezestanowiskiemsądów utrzymującymsię
od 2014 r., tego typu zapisy uznawane są za nieważne. Takie orzeczenie sądowe zapadło
również w sprawie z powództwagminy Nowogard przeciwko nabywcy innej nieruchomości.
Zatemnawetw przypadkuniewywiązania się zobowiązkuzagospodarowania nieruchomości,
Burmistrz Nowogardunie miałby podstawydoegzekwowaniazapłaty kary.
Nieprawdą jest jakoby przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nowogardzienie zajmowali się
na co dzieńswoją pracą. Pracownicy Urzędu wykonują swojeobowiązkisumiennie,mając na
uwadzedobro lokalnej społeczności.
Gmina Nowogard wykonuje swoje zadania w zgodzie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi dotyczącymijawności i transparentności działania władzy publicznej. W każdej
sprawie publicznej dotyczącej gminy, Burmistrz Nowogardu udostępniainformację publiczną
w trybie i na zasadachwynikających zprzepisówprawa.

zzastrzeżeniem,żezgodnieztreścią art. 32ust.1 pkt1 i 4ustawy zdnia 26stycznia 1984r.
Prawo prasoweredaktornaczelny maobowiązekopublikować sprostowaniew elektronicznej
formie dziennika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania, natomiast
sprostowanie w innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku w najbliższym
analogicznym przekazie.

II. zasądzaod pozwanegoRedaktoraNaczelnegoTVP3 Szczecin -Telewizji Polskiej Spółki
Akcyjnej w Warszawie Oddział w Szczecinie na rzecz powódki Gminy Nowogard kwotę
1.320 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnegoliczonymi od dnia uprawomocnieniasię
wyroku dodniazapłaty tytułem zwrotukosztówprocesu.

Sędzia Sądu OkręgowegoRenata Tarnowska


