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I/20/001/LBY  Realizacja przez starostów zadań związanych z nieodpłatnym nabywaniem przez Skarb 
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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Włocławek1, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek 

Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek2 
 

1. Identyfikowanie podmiotów nieprzerejestrowanych3; 
2. Ustalanie majątku nieprzerejestrowanych podmiotów; 
3. Działania wynikające z przejmowania majątku. 

Lata 2016-2020 (do zakończenia kontroli w dniu 4 maja), z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przez tym okresem. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 
 
 
Andrzej Grzymysławski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LBY/36/2020 z 12 marca 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą w Urzędzie podejmowano działania związane 
z nabywaniem przez Skarb Państwa mienia podmiotów nieprzerejestrowanych, 
w wyniku których zidentyfikowano jedenaście takich podmiotów oraz ustalono 
mienie w postaci nieruchomości, należące do pięciu z nich. Dwa z ww. podmiotów 
zidentyfikowano w następstwie działań podjętych z inicjatywy własnej Urzędu, 
a pozostałe dziewięć, w wyniku informacji otrzymanych od osób trzecich.  
W celu weryfikacji statusu ww. podmiotów oraz ustalenia ich mienia w Urzędzie, 
m.in.: analizowano informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ewidencji 
podatkowej i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ewidencji pojazdów 
i kierowców, a także weryfikowano akta ksiąg wieczystych oraz występowano do 
Urzędu Skarbowego we Włocławku o informacje dotyczące składania przez 
podmioty sprawozdań i płatności podatków. 
W odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych składników mienia wydano decyzje 
stwierdzające nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości 
albo użytkowania wieczystego, podejmowano wymagane przepisami prawa 

                                                      
1  Dalej: „Urząd”. 
2  Dalej: „Prezydent”. 
3 Tj. podmiotów wpisanych do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w 
życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, ze zm.; 
dalej: „ustawa o KRS”), które do końca 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
(dalej: „KRS”) i na mocy art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770, ze zm.; dalej: „ustawa wprowadzająca KRS”) utraciły 
podmiotowość prawną (dalej: „podmioty nieprzerejestrowane”). 

4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej.  
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działania w celu uiszczania podatku od nieruchomości oraz ujawniania reprezentacji 
i prawa Skarbu Państwa w księdze wieczystej, a także ewidencji gruntów 
i budynków. Nabyte nieruchomości prawidłowo ewidencjonowano i wykazywano  
w sprawozdaniach o stanie mienia Skarbu Państwa. 
Jako nieprawidłowe NIK oceniła niepodejmowanie w Urzędzie działań w celu 
ustalenia składników mienia podmiotów nieprzerejestrowanych innych, niż 
nieruchomości ujęte w ewidencji gruntów i budynków Miasta Włocławek oraz 
pojazdy figurujące w ewidencji pojazdów i kierowców, tj. działań zmierzających do 
uzyskania informacji z ksiąg rachunkowych i akt rejestrowych ww. podmiotów,  
w celu ustalenia wszystkich ich aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 
nabycia mienia przez Skarb Państwa.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
Prowadzenie postępowań dotyczących podmiotów nieprzerejestrowanych i ich 
mienia powierzono w Urzędzie z dniem 20 czerwca 2017 r. pracownikowi 
zatrudnionemu na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym. Wcześniej zadania te realizował pracownik na stanowisku 
podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej w ramach określonego w jego 
zakresie czynności obowiązku prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania 
zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. 

   (akta kontroli str. 4-21) 

W Urzędzie nie określono planu działania oraz procedur identyfikacji podmiotów 
nieprzerejestrowanych i ich mienia. 

   (akta kontroli str. 153-157) 

W celu identyfikacji ww. podmiotów w Urzędzie dokonano analizy zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z kryteriami określonymi w wytycznych 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego6, a także zwrócono się do wójtów i burmistrzów 
gmin powiatu włocławskiego o wykaz nieruchomości z obszaru tych gmin, 
spełniających kryteria określone w pkt 2 Wytycznych7. W wyniku powyższych 
działań nie ustalono podmiotów i nieruchomości spełniających ww. kryteria. 

                                                      
6 Tj., kryteriami określonymi w pkt 1. pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 11 sierpnia 2017 r. oraz 5 
marca 2018 r., skierowanych do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (pod tą samą sygnaturą WSPN.IV.7582.50.2017.RK; dalej: „Wytyczne”), zgodnie z którymi 
analizą należało objąć nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa znajdujące się na obszarze starostwa, wobec 
których były spełnione łącznie następujące warunki: 
- według posiadanych danych, siedzibą użytkownika wieczystego była miejscowość znajdująca się poza 
obszarem starostwa, 
- starosta (prezydent miasta) nie posiada informacji o zarejestrowaniu użytkownika wieczystego w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, 
- użytkownik wieczysty nie uiścił opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości co najmniej za rok 
2016 i 2017, 
- użytkownikiem wieczystym jest jeden z podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
7 Tj. kryteria, zgodnie z którymi należało zidentyfikować nieruchomości na obszarze gminy, wobec których były 
spełnione łącznie następujące warunki: 
- według posiadanych danych, siedzibą właściciela/użytkownika wieczystego była miejscowość znajdująca się 
poza obszarem gminy, 
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie posiada informacji o zarejestrowaniu właściciela/użytkownika 
wieczystego w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
-  właściciel/użytkownik wieczysty nie uiścił podatku od nieruchomości/opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości co najmniej za rok 2016 i 2017, 
- właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest jeden z podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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   (akta kontroli str. 22-56) 

W okresie objętym kontrolą8 w Urzędzie zidentyfikowano jedenaście podmiotów 
nieprzerejestrowanych, posiadających swoją ostatnią siedzibę na terenie Miasta 
Włocławek9. Dwa z tych podmiotów zidentyfikowano z inicjatywy własnej Urzędu, 
w wyniku działań podjętych w związku z nieuiszczaniem przez jeden z podmiotów 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz w związku ze zgłoszeniem przez drugi 
podmiot zamiaru zrzeczenia się na rzecz Miasta praw użytkowania wieczystego. 
Informacje o dziewięciu pozostałych podmiotach zostały przekazane do Urzędu 
z inicjatywy osób trzecich. 
W celu weryfikacji statusu ww. podmiotów oraz ustalenia ich mienia podejmowano  
w Urzędzie takie działania, jak m.in.: 
― występowanie do Sądu Rejonowego w Toruniu o informacje w zakresie złożenia 

przez podmiot wniosku o przerejestrowanie do KRS; 
― analizowanie, prowadzonej w Urzędzie ewidencji gruntów i budynków, ewidencji 

podatkowej oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego; 
― weryfikowanie akt ksiąg wieczystych; 
― występowanie do Urzędu Skarbowego we Włocławku o informacje dotyczące 

składania przez podmioty sprawozdań i płatności podatków; 
―  analizowanie informacji z ewidencji kierowców i pojazdów. 

   (akta kontroli str. 65-149, 197-201) 

W przypadku pięciu, z jedenastu zidentyfikowanych podmiotów ustalono, że 
posiadały one mienie, obejmujące: 
― prawo własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

o pow. 74,9 m², wartości 46,8 tys. zł wraz z udziałem wynoszącym 1/28 prawa 
własności nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzeń 
służących nieruchomości wspólnej) o wartości 7,5 tys. zł; 

― udział wynoszący 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 
0,0735 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nie oszacowano jego 
wartości; 

― prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących 
własność: 1) gminy Miasto Włocławek - grunt pod drogami o powierzchni łącznie 
1,1349 ha, nie oszacowano jego wartości; 2) gminy Lubień Kujawski - 
nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,2400 ha i wartości 8,9 tys. zł; 
nieruchomość zabudowana  o powierzchni 1,1300 ha i wartości 145,9 tys. zł; 

 ― udział wynoszący 30/270 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (droga) o powierzchni 0,5852 ha, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, nie oszacowano jego wartości. 

W odniesieniu do wszystkich ww. składników mienia zostały wydane decyzje, 
o których mowa w art. 9 ust. 2i ustawy wprowadzającej KRS, stwierdzające 
nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo 

                                                      
8 Tj. do  4 maja 2020 r., ostatniego dnia kontroli NIK. 
9 Tj.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „Eko” sp. z o.o., „Anre-Service” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Włodena” sp. z o.o., „Szimber” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budmet” 
sp. z o.o., „Top-Dres” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Bisel” sp. z o.o., „Trad-Bud” 
sp. z o.o., Zrzeszenie Prywatne Handlu i Usług, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Budownictwa 
Jednorodzinnego pod patronatem ZW ZSMP, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „T i G Kozłowscy” sp. z o.o. 
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użytkowania wieczystego10.  

 (akta kontroli str. 65-96, 197-201) 

W przypadku pozostałych sześciu podmiotów nie ustalono żadnych składników 
mienia. W jednym z tych przypadków, decyzją Prezydenta z 19 września 2016 r. 
umorzono postępowanie prowadzone w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb 
Państwa mienia po podmiocie nieprzerejestrowanym11, ze względu na stwierdzenie 
braku takiego mienia. W pozostałych pięciu przypadkach nie wydawano decyzji 
administracyjnych. 

(akta kontroli str. 97-149, 197-201) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki zaspokojenia roszczeń 
wierzycieli podmiotów z nabytego mienia oraz przypadki dochodzenia praw do tego 
mienia. 

(akta kontroli str. 153-157, 197-201) 

W odniesieniu do nabytych składników mienia w Urzędzie podejmowano wymagane 
przepisami prawa działania w celu uiszczania podatku od nieruchomości, a także 
ujawniania reprezentacji i prawa Skarbu Państwa w księdze wieczystej oraz  
ewidencji gruntów i budynków12. 

(akta kontroli str. 160-182, 197-202) 

W okresie objętym kontrolą: 
― nie uzyskiwano dochodów z tytułu gospodarowania mieniem po podmiotach 

nieprzerejestrowanych; 
― nie zbywano powyższego mienia; 
― przejęte nieruchomości ewidencjonowano zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1c 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami13 oraz 
przedstawiano w wykazach nieruchomości, o których mowa w art. 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości14; 

― nie ustalono ruchomych składników mienia podmiotów nieprzerejestrowanych.  

(akta kontroli str. 153-157, 197-201, 208-238) 

                                                      
10 Zgodnie z powołanym przepisem, cztery decyzje, dotyczące nieruchomości położonych na terenie Miasta 
Włocławek, zostały wydane przez Prezydenta, a jedna, dotycząca nieruchomości na terenie gminy Lubień 
Kujawski, przez Starostę Włocławskiego, tj. organy właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości.  
11 Tj. postępowanie wszczęte (na podstawie art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego; Dz. U. z  2020  r. poz. 256 ze zm.) na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa 
Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, jako wykonującego prawa z udziałów w spółce 
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Usługowe „Eko” sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, o podjęcie działań 
mających na celu zabezpieczenie ewentualnego majątku w postaci nieruchomości po ww. spółce (pismo z 29 
kwietnia 2016 r., o sygnaturze DRIPP.524.57.2016.AKK, przekazane przez Starostę Włocławskiego zgodnie 
z właściwością do Urzędu). 
12 Tj. działania, wymagane odpowiednio: art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1170, ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), art. 22 i 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, ze zm.).  
13 Dz.U. z 2020 r. poz. 65; dalej: „ustawa o gospodarce nieruchomościami”.  
14 Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm., według wzoru wymaganego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r.  w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu 
Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1764) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  
z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi 
Nieruchomości (Dz. U. poz. 2300). Wykaz ten zawierał informacje wymagane  w sprawozdaniu o stanie mienia 
Skarbu Państwa, i stanowił podstawę do zwolnienia z wykonania odrębnego sprawozdania (§ 5   
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia 
Skarbu Państwa Dz. U. poz.1804). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W Urzędzie, w odniesieniu do zidentyfikowanych podmiotów nieprzerejestrowanych 
nie podejmowano działań w celu ustalenia składników mienia tych podmiotów 
innych, niż nieruchomości ujęte w ewidencji gruntów i budynków Miasta Włocławek 
oraz pojazdy figurujące w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. 
W szczególności, nie podejmowano działań zmierzających do uzyskania informacji 
z ksiąg rachunkowych i akt rejestrowych15 ww. podmiotów, w celu ustalenia 
wszystkich ich aktywów16 i zobowiązań wg stanu na dzień nabycia mienia przez 
Skarb Państwa. 
W wyniku powyższego nie dysponowano pełną wiedzą o całości nabytego z mocy 
prawa mienia po podmiotach nieprzerejestrowanych, a Prezydent nie miał 
możliwości gospodarowania tym mieniem, do czego był zobowiązany na podstawie 
art. 9 ust. 2j ustawy wprowadzającej KRS.  

(akta kontroli str. 65-157, 197-201) 

Prezydent wyjaśnił, że - zgodnie z odpowiedzią na interpelację nr 8108 udzieloną 
przez Marcina Warchoła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
„Wejście w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym i powiązane nim przejęcie przez Skarb Państwa mienia 
nieprzerejestrowanych podmiotów nie skutkuje koniecznością podjęcia przez 
starostę szczególnych czynności dotyczących przejętego mienia. Starosta nie ma 
obowiązku podejmowania z urzędu, od dnia wejścia w życie ustawy, czynności 
mających na celu pozyskanie informacji o nieprzerejestrowanych podmiotach, ich 
majątku oraz ewentualnym zadłużeniu, gdyż działań takich ani procedur je 
regulujących nie przewidują przepisy prawa. Obowiązek podjęcia przez starostę 
stosownych działań w odniesieniu do majątku nieprzerejestrowanych podmiotów 
powstanie, jeżeli ujawni się informacja o mieniu podlegającym przejęciu.” 
Prezydent podał także, że nie było wytycznych, które precyzowałyby działania 
mające na celu ustalenie składników mienia zidentyfikowanych podmiotów 
nieprzerejestrowanych. 

 (akta kontroli str. 205-207) 

NIK, zauważa, że zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy wprowadzającej KRS, Skarb 
Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie 
podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru sądowego, które nie złożyły  
w ustawowym terminie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym 
samym starostwie/prezydenci miast zobowiązani zostali do wykonywania szeregu 
zadań, w tym tych, o których mowa w art. 9 ust.2i i 2j wskazanej wyżej ustawy. 
Zauważyć należy, że nabycie mienia ma charakter bezwarunkowy  
i definitywny, a przejście na Skarb Państwa własności i praw majątkowych 
przysługujących podmiotom nieprzerejestrowanym przysługuje z mocy prawa i nie 
jest warunkowane podjęciem jakichkolwiek czynności. W ocenie NIK do mienia 
nabytego na mocy art. 9b ust. 2b ustawy wprowadzającej KRS zastosowanie znajdą 
więc zasady dotyczące zarządzania mieniem państwowym określone m.in.  
w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

                                                      
15 Obejmujących, m.in.: akty założycielskie, umowy oraz statuty, uchwały o ich zmianie;  uchwały o zmianie 
wysokości kapitału zakładowego, o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia  
o ich rezygnacji; roczne sprawozdania finansowe, odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale 
zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek. 
16 Takich jak, m.in.: udziały, akcje, inne papiery wartościowe, wartości niematerialne i prawne, należności, 
środki pieniężne. 
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państwowym17 czy też w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Tym samym 
należy uznać, iż mieniem państwowym należy zarządzać zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności dokonując 
wymaganych w tym zakresie obowiązków – wskazanych w przepisach prawa -  
dotyczących m.in. ewidencjonowania, odprowadzania podatków czy też jego  
ubezpieczenia. Prawidłowa realizacja tych zadań niejako „wymusza” podejmowanie 
przez zobowiązane organy (starostwie/prezydenci miast) wszelkich możliwych 
działań w celu ustalenia wszystkich składników tego mienia, szczególnie  
w przypadku podmiotów już zidentyfikowanych. Wobec powyższego, odwołując się 
do obowiązków starostów/prezydentów miast określonych w innych ustawach, 
należy przyjąć, że wykonanie art. 9 ust. 2b, 2i i 2j ustawy wprowadzającej KRS nie 
powinno ograniczać się do działań tychże organów podejmowanych na podstawie 
„przypadkowo” uzyskanych informacji, a wszelkie podejmowane czynności powinny 
mieć charakter „kompleksowy”. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Kontynuowanie działań w celu ustalenia wszystkich nabytych z mocy prawa 
składników mienia po podmiotach nieprzerejestrowanych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,          maja 2020 r.                    
 Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler: p.o. Dyrektor 

                                                      
17 Dz. U. z 2020 r. poz. 735. 
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Andrzej Grzymysławski 
główny specjalista kontroli państwowej 

Tomasz Sobecki 
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podpis podpis 

 


