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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Toruniu1, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 
 
Marek Olszewski, Starosta Toruński w okresie od 17 listopada 2018 r., 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił także 
Mirosław Graczyk, Starosta Toruński w okresie od 28 listopada 2014 r. 
do 17 listopada 2018 r. 

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

 
Lata 2016-2020 (do 4 maja 2020 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 
 
 
Maciej Gajdzik, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/38/2020 
z 12 marca 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dalej: „Starostwo”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania Starosty Toruńskiego, podejmowane 
w celu ustalenia zbioru podmiotów nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru 
Sądowego, nie przyczyniły się do zidentyfikowania wszystkich podmiotów 
nieprzerejestrowanych. Ponadto niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 9 ust. 2a 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Rejestrze Sądowym4 spowodowało stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa 
prawa własności majątku stanowiących własność trzech stowarzyszeń, które 
do KRS wpisywane są z urzędu.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia przy tym jako prawidłowy sposób zbycia 
nieruchomości pozostałych po - właściwie zidentyfikowanej jako 
nieprzerejestrowana do KRS - Toruńskiej Oficynie Poligraficznej „Ibis” Sp. z o.o. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 niepodjęcia działań w celu ustalenia, czy majątek Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców w Chełmży, której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego5, 
powinien być przejęty przez Skarb Państwa; 

 niewszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb 
Państwa prawa własności nieruchomości pozostałej po - nieprzerejestrowanej 
do KRS - Wieloobiektowej Spółdzielni Produkcji Rolnej w Lubiczu; 

 wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa własności majątku stanowiących 
własność trzech ochotniczych straży pożarnych, pomimo że ochotnicze straże 
pożarne znajdowały się w grupie podmiotów, które do KRS wpisywane 
są z urzędu; 

 braku złożenia deklaracji podatkowych w związku z nabyciem przez Skarb 
Państwa nieruchomości; 

 odprowadzenia kwoty 2,7 tys. zł, stanowiącej dochód Powiatu Toruńskiego, 
należny ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jako dochód budżetu 
państwa. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm. Dalej: „Przepisy wprowadzające KRS”. 
5 Dalej także „KRS”. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikowanie podmiotów nieprzerejestrowanych 

W okresie od 1 lutego 2017 r. w Starostwie wyznaczono osoby odpowiedzialne 
za zidentyfikowanie podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz ustalenie majątku tych podmiotów. Byli to pracownicy Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami. Wcześniej czynności te wykonywali pracownicy 
powyższego referatu w ramach - określonego w ich zakresach czynności – 
ogólnego obowiązku prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz tworzenia tego zasobu. 

(akta kontroli str. 37-40, 67-70, 90-97) 

W okresie od 2016 r. w Starostwie nie określono planu działania oraz procedur 
w zakresie identyfikacji podmiotów nieprzerejestrowanych. 

(akta kontroli str. 6-7) 

Pracownicy Starostwa identyfikowali podmioty nieprzerejestrowane na podstawie 
informacji uzyskanych z: Krajowego Rejestru Sądowego (w tym – za pośrednictwem 
Sądu Rejonowego w Toruniu), krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej7, a także - prowadzonych przez Starostę - rejestru 
stowarzyszeń, ewidencji opłat za użytkowanie wieczyste oraz ewidencji gruntów 
i budynków. W szczególności: 

 pismami z 12 grudnia 2016 r. oraz 19 kwietnia 2017 r. kierownik Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
o objaśnienie sposobu postępowania z mieniem podmiotów 
nieprzerejestrowanych do KRS – uzyskując w tej sprawie wskazówki w pismach 
z 20 grudnia 2016 r. oraz 26 kwietnia 2017 r. (wynikało to z faktu, że pismem 
z 29 listopada 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wezwał Starostę 
Toruńskiego do zapłaty 25 tys. zł na rzecz Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych wskazując, że organ ten był sukcesorem majątku 
i zobowiązań niezarejestrowanej w KRS Toruńskiej Oficyny Poligraficznej „Ibis” 
Sp. z o.o. w Małej Nieszawce); 

 w celu udzielenia odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa 
i Nieruchomości w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim8 z 5 marca 
2018 r. pracownicy Starostwa przeprowadzili analizę rejestru nieruchomości, 
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym, w przypadku których: siedzibą 
użytkownika wieczystego była miejscowość poza obszarem starostwa, 
użytkownik nie był zarejestrowany w KRS, użytkownik nie uiścił opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego za lata 2016-2017, zaś użytkownik działał 
w określonej formie9; ponadto zasięgnięto w urzędach odpowiednich gmin 
informację odnośnie nieruchomości, których użytkownik o podobnym profilu 
zalegał z zapłatą podatku od nieruchomości za lata 2016-2017 (w odpowiedzi 

                                                      
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Dalej: „REGON”. 
8 Dalej: „KPUW”. 
9 Stowarzyszenia, spółki, cechu rzemieślniczego, izby rzemieślniczej, instytutu badawczego, fundacji, 
spółdzielni, związku zawodowego, przedsiębiorstwa państwowego, izby gospodarczej, przedsiębiorstwa 
zagranicznego. 
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z 26 kwietnia 2018 r. na powyższe pismo, Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami podał, że nie stwierdzono na terenie powiatu 
toruńskiego takich nieruchomości); 

 w lutym 2018 r. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
sporządził projekt pisma do wszystkich powiatów, zawierający prośbę o analizę 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, 
w celu ustalenia nieruchomości spełniających warunki, podane w piśmie 
Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w KPUW z 5 marca 
2018 r. (zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami - w związku z uzgodnieniami dokonanymi z pracownikami 
KPUW na naradzie 27 lutego 2018 r., od wysłania tego pisma odstąpiono, zaś 
zebrane przez wojewodę od starostów informacje miały być udostępnione 
na stronie internetowej); 

 na podstawie wniosku z 23 sierpnia 2018 r. Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami uzyskał z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zestawienie 
podmiotów wykreślonych z REGON (przekazane zestawienie zawierało 
107 pozycji; wskazane tam podmioty zweryfikowano pod względem 
posiadanych nieruchomości, odnotowanych w prowadzonej przez Starostwo 
ewidencji gruntów i budynków); 

 pismem z 18 grudnia 2017 r. zwrócono się do Sądu Rejonowego w Toruniu 
z prośbą o wskazanie podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, 
które do końca 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis, w związku z czym uznano 
je za wykreślone z tego rejestru (w odpowiedzi z 4 stycznia 2018 r. 
przewodniczący odpowiedniego wydziału Sądu Rejonowego w Toruniu 
poinformował, że system KRS nie ma możliwości wytworzenia takich danych); 

 na podstawie wniosku z 4 października 2018 r. Starosta Toruński uzyskał z Sądu 
Rejonowego w Toruniu informację o zarejestrowanych oraz 
niezarejestrowanych w KRS Ochotniczych Strażach Pożarnych10, działających 
na terenie powiatu (w efekcie 19 grudnia 2018 r. oraz 15 stycznia 2019 r. 
Starosta Toruński wszczął trzy postępowania administracyjne w sprawie 
nabycia z 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa prawa własności 
nieruchomości, które należały do OSP w Liciszewach, Osówce oraz Osieku nad 
Wisłą); 

 w piśmie z 5 lutego 2020 r. kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
zwrócił się do Sądu Rejonowego w Toruniu o udzielenie informacji, które z 477 
podmiotów na dołączonej liście nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego (w odpowiedzi z 25 lutego 2020 r. przewodniczący odpowiedniego 
wydziału Sądu Rejonowego w Toruniu wezwał do ograniczenia powyższej listy: 
do podmiotów mających siedzibę w obszarze właściwości Sądu Rejonowego 
w Toruniu oraz do podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze 
Sądowym według wskazań publicznie dostępnej wyszukiwarki tego rejestru). 

(akta kontroli str. 6-7, 41-62, 75-81, 98-100, 106-128, 141-143, 172) 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami podał w swoich wyjaśnieniach 
odnośnie powyższych czynności, że: 

 w 2018 r. jeden z pracowników referatu zajmował się prawie wyłącznie 
odpowiedziami na wpływające z innych starostw zapytania, dotyczące 
podmiotów nieprzerejestrowanych do KRS, zaś na inne czynności brakowało 

                                                      
10 Dalej: „OSP”. 
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czasu - w związku z czym proces ustalania podmiotów nieprzerejestrowanych 
oraz wyszukiwania pozostawionego przez nie mienia „mógł przebiegać wolniej 
niż tego oczekiwano”; 

 po otrzymaniu pisma Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 lutego 2020 r. - 
pracownicy Starostwa znajdowali się w trakcie sprawdzania 477 koniecznych 
do zweryfikowania podmiotów w publicznej wyszukiwarce KRS; sprawdzanie tej 
listy odbywało się równocześnie z załatwianiem bieżących spraw referatu 
a w aktualnej sytuacji wykonywanie wszystkich zadań było utrudnione. 

 (akta kontroli str. 273-274, 279-282) 

W wyniku powyższych działań pracownicy Starostwa zidentyfikowali jako 
niezarejestrowane w KRS: 

 Toruńską Oficynę Poligraficzną „Ibis” Sp. z o.o. w Małej Nieszawce, 

 dziewięć ochotniczych straży pożarnych (w Bielczynach, Osówce, Steklinku, 
Liciszewach, Przecznie, Ostaszewie, Osieku nad Wisłą, Zębowie oraz Starym 
Toruniu). 

(akta kontroli str. 63, 99-100, 104) 

2. Ustalanie majątku nieprzerejestrowanych podmiotów. 

W okresie od 2016 r. w Starostwie nie określono planu działania oraz procedury 
w zakresie ustalania majątku podmiotów nieprzerejestrowanych. W szczególności 
procedury w powyższym zakresie nie zostały określone we wdrożonym w Starostwie 
Systemie Zarządzania Jakością.  

(akta kontroli str. 6-7, 271-272) 

Pracownicy Starostwa ustalali majątek podmiotów uznanych za nieprzerejestrowane 
na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Zidentyfikowano cztery takie podmioty, 
które jednocześnie posiadały nieruchomości (Toruńską Oficynę Poligraficzną „Ibis” 
Sp. z o.o. w Małej Nieszawce oraz ochotnicze straże pożarne w Osówce, 
Liciszewach i Osieku nad Wisłą). Wartość nieruchomości określano przy pomocy 
operatu szacunkowego, sporządzanego przed wystąpieniem do wojewody 
o zezwolenie na zbycie nieruchomości. 

(akta kontroli str. 140, 196-197, 213-215, 258-261) 

W przypadku OSP w Osieku nad Wisłą, majątek ruchomy tego podmiotu11 został 
ustalony na podstawie wykazu sprzętu, sporządzonego przez pracowników Urzędu 
Gminy w Obrowie. W przypadku trzech pozostałych podmiotów nie stwierdzono 
istnienia majątku ruchomego. 

(akta kontroli str. 140, 189, 204, 227-230) 

Łączna szacunkowa wartość nieruchomości, należących do ww. czterech 
podmiotów, wynosiła 1 265,5 tys. zł. Nie wystąpiły przypadki umorzenia 
postępowania ze względu na brak majątku podmiotu nieprzerejestrowanego, 
ponieważ Starosta Toruński nie wszczynał postępowania w sprawie stwierdzenia 
nabycia prawa własności majątku nieprzerejestrowanego podmiotu bez wiedzy, 
że podmiot taki był właścicielem nieruchomości. 

(akta kontroli str. 63, 173-178, 186-188, 201-203, 255-240) 

                                                      
11 O łącznej wartości 867,9 tys. zł. 
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3. Działania wynikające z przejmowania majątku 

Sprawy przejmowania majątku OSP Starosta Toruński uregulował w zarządzeniu 
nr 11/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia 
do Zasobu Skarbu Państwa mienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad 
Wisłą, Ochotniczej Straży Pożarnej w Liciszewach i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osówce, które zostały wykreślone z rejestru na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przejęcie mienia 
powyższych podmiotów miało być komisyjne oraz przeprowadzone na podstawie 
oględzin nieruchomości. Powyższe czynności zostały odnotowane w protokołach 
przejęcia nieruchomości oraz w protokole przejęcia mienia ruchomego. 

(akta kontroli str. 6-7, 140, 189, 204, 231-234, 325) 

Nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa 
własności nieruchomości (w czterech przypadkach) oraz mienia ruchomego 
(w jednym przypadku), należącego do podmiotów uznanych za nieprzerejestrowane 
– następowało na podstawie wydanej przez Starostę Toruńskiego decyzji 
administracyjnej. W okresie od 10 stycznia 2018 r. do 21 marca 2019 r. organ ten 
wydał cztery takie decyzje, stwierdzając nabycie przez Skarb Państwa czterech 
nieruchomości. 

(akta kontroli str. 63, 176-178, 187-188, 202-203, 235-240) 

W związku z przejęciem nieruchomości pozostałych po jednym podmiocie wystąpiła 
konieczność zaspokojenia wierzyciela z przejętego majątku. 

Zabezpieczone na hipotekach przejętych nieruchomości zobowiązania spółki z o.o. 
wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosiły 
25 030,71 zł. Tak samo zabezpieczone zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wynosiły łącznie 846 052,05 zł. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2c 
Przepisów wprowadzających KRS - roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
wygasły, ponieważ nie były dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie 
roku od nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości (tj. do końca 2016 r.).  

Zbywając w drodze przetargu nieruchomości powyższej spółki - za nieruchomość 
obciążoną na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
osiągnięto 6 grudnia 2019 r. cenę 12 041,78 zł. Po potrąceniu 25% dochodu 
powiatu12 dla wierzyciela pozostało 9 031 zł. Kwota ta została przelana na rachunek 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 27 kwietnia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 122-123, 132-139, 156-168) 

We wszystkich przypadkach pracownicy Starostwa złożyli odpowiednie wnioski, 
dotyczące ujawnienia Skarbu Państwa, jako właściciela przejętych nieruchomości – 
w księgach wieczystych nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków. 

(akta kontroli str. 63) 

Przejęte nieruchomości zostały zbyte w następujący sposób: 

 nieruchomości pozostałe po Toruńskiej Oficynie Poligraficznej „Ibis” Sp. z o.o. 
w Małej Nieszawce – za zgodą wojewody, w dniu 6 grudnia 2019 r. 
przeprowadzono przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż działek nr 279/20, 
279/31 i 279/22 w Małej Nieszawce, o łącznej powierzchni 0,2553 ha, oraz 
udziału wynoszącego ½ części nieruchomości, oznaczonej jako działka 

                                                      
12 Stosownie do wymogu określonego w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65)., dalej: „ustawa o gospodarce nieruchomościami”. 
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nr 279/19 w Małej Nieszawce, o powierzchni 0,0327 ha; w przetargu osiągnięto 
cenę 200 100 zł; 

 na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, za zgodą wojewody, na podstawie umowy 
darowizny na cel publiczny, zawartej 30 października 2019 r., zabudowane 
nieruchomości należące do OSP w Osówce Starosta Toruński przekazał Gminie 
Czernikowo (działki nr 475 i 472, w obrębie Osówka, o łącznej powierzchni 0,62 
ha) zgodnie z treścią wniosku Wójta Gminy Czernikowo o dokonanie darowizny 
– zabudowana nieruchomość w Osówce była wykorzystywana jako świetlica 
wiejska; 

 na wniosek Wójta Gminy Obrowo, za zgodą wojewody, na podstawie umowy 
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, zawartej 29 sierpnia 2019 r., 
zabudowaną nieruchomość należącą do OSP w Osieku nad Wisłą Starosta 
Toruński przekazał Gminie Obrowo (działka nr 38/13, w obrębie Osiek nad 
Wisłą, o powierzchni 0,122 ha); zgodnie z treścią wniosków wójtów gmin 
o dokonanie darowizny – zabudowana nieruchomość w Osieku nad Wisłą 
stanowiła siedzibę ochotniczej straży pożarnej, realizującej zadania gminy 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

 pismem z 10 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Czernikowo złożył wniosek 
o przekazanie Gminie Czernikowo w formie darowizny na cel publiczny 
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 114, w obrębie 
Liciszewy; nieruchomość ta została wpisana do Programu Rewitalizacji Gminy 
Czernikowo, aby przy wsparciu ze środków unijnych przebudować remizę OSP 
na świetlicę wiejską; 20 grudnia 2019 r. Starosta Toruński zawarł z Wójtem 
Gminy Czernikowo umowę nieodpłatnego użyczenia powyższej nieruchomości, 
zaś 24 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraził zgodę 
na dokonanie darowizny tej nieruchomości na rzecz Gminy Czernikowo; 
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie ustalono daty zawarcia 
odpowiedniej umowy. 

 (akta kontroli str. 179-185, 194-200, 216-224, 262-270, 281-282) 

W odniesieniu do środków ruchomych majątku OSP w Osieku nad Wisłą wartość 
tych środków ustalono na podstawie zestawienia sprzętu, sporządzonego przez 
pracowników Urzędu Gminy w Obrowie i przekazanego Staroście Toruńskiemu 
pismem z 19 marca 2019 r. Były to 33 pozycje o łącznej szacunkowej wartości 
867,9 tys. zł, w tym – wóz bojowy GBCA 5/32 Scania P400CB o szacunkowej 
wartości 720,0 tys. zł13. Zestawienie to zostało dołączone do:  

 protokołu komisyjnego przejęcia do zasobu Skarbu Państwa mienia ruchomego 
OSP w Osieku nad Wisłą z dnia 20 marca 2019 r., 

 decyzji o nieodpłatnym nabyciu majątku OSP w Osieku nad Wisłą z 21 marca 
2019 r., 

 umowy darowizny mienia ruchomego na rzecz Gminy Obrowo z 26 marca 
2019 r., 

 protokołu zdawczo-odbiorczego mienia ruchomego z 26 marca 2019 r. 

(akta kontroli str. 227-249) 

Według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. jedynym dochodem ze zbycia przejętego 
na rzecz Skarbu Państwa majątku było wadium w przetargu na sprzedaż 
nieruchomości pozostałych po Toruńskiej Oficynie Poligraficznej „Ibis” Sp. z o.o. 

                                                      
13 Wraz z wyposażeniem. 
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w Małej Nieszawce – w kwocie 13 520 zł. W dniu 7 stycznia 2020 r. 95% tej kwoty 
(tj. 12 844 zł) Starostwo Powiatowe przekazało na rachunek budżetu państwa. 

(akta kontroli str. 169-171) 

Pozbawieni praw majątkowych udziałowcy spółki z o.o. oraz członkowie 
stowarzyszeń nie podejmowali działań w celu dochodzenia swych praw z przejętego 
przez Skarb Państwa majątku. 

(akta kontroli str. 63) 

Fakt przejęcia oraz zbywania przez Skarb Państwa opisywanych wyżej 
nieruchomości został odnotowany w - terminowo przekazywanych wojewodzie - 
sprawozdaniach o stanie mienia Skarbu Państwa za lata 2016-2019. Szczegółowe 
informacje, dotyczące kwestii przejmowania mienia nieprzerejestrowanych 
podmiotów, były przekazywane na prośbę wojewody niezależnie od powyższych 
sprawozdań, co opisano we wcześniejszej części niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 309-324) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W Starostwie nie podjęto działań w celu ustalenia, czy majątek Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców w Chełmży - którą wykreślono z rejestru REGON oraz 
nie wpisano do KRS - powinien być przejęty przez Skarb Państwa. W trakcie 
kontroli, na podstawie rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych stwierdzono, 
że powyższy podmiot był właścicielem działki nr 82, o powierzchni 0,1244 ha, 
przy ul. Frelichowskiego 2 w Chełmży14 (dla nieruchomości tej założono księgę 
wieczystą nr TO1T/00009254/8). 

W powyższej sprawie kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 
działając z upoważnienia Starosty Toruńskiego, podał m.in. w wyjaśnieniach, 
że do końca 2019 r. w Starostwie nie stworzono zamkniętego katalogu 
podmiotów, uznanych za wykreślone z KRS, zaś Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Chełmży działała pod różnymi nazwami, co utrudniało jej 
identyfikację. 

 (akta kontroli str. 141-155, 275-276) 

2. Według stan na dzień 4 maja 2020 r. Starosta Toruński nie wszczął 
postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa 
własności nieruchomości pozostałej po - nieprzerejestrowanej do KRS15 - 
Wieloobiektowej Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Lubiczu. Zgodnie z rejestrem 
gruntów oraz księgami wieczystymi podmiot ten był właścicielem działki 
nr 51/83, o powierzchni 0,0865 ha, w obrębie Lubicz Górny.  

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w swoich wyjaśnieniach 
określił korespondencję z sądem w sprawie Wieloobiektowej Spółdzielni 
Produkcji Rolnej w Lubiczu, jako działania wstępne, oraz podał, że „ze względu 
na braki kadrowe proces nabycia nieruchomości na własność Skarbu Państwa 
nie został zakończony”. 

(akta kontroli str. 141-147, 151-153, 275-278) 

                                                      
14 Lokal użytkowy (sklep) o powierzchni 250 m2. 
15 Pracownicy Starostwa od dnia 19 marca 2019 r. dysponowali uzyskaną z Sądu Rejonowego w Toruniu 
informacją o nieprzerejestrowaniu tego podmiotu do KRS. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. Starosta Toruński wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia prawa własności 
majątku stanowiących własność trzech ochotniczych straży pożarnych 
(w Osówce, Liciszewach oraz Osieku nad Wisłą). Tymczasem ochotnicze straże 
pożarne znajdowały się w grupie podmiotów, które do KRS wpisywane 
są z urzędu, o czym stanowi art. 10 ust. 1 Przepisów wprowadzających KRS. 
Szacunkowa wartość przejętych nieruchomości wynosiła 1 142,5 tys. zł, zaś 
wartość majątku ruchomego - 867,9 tys. zł. 

W powyższej sprawie kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 
działając z upoważnienia Starosty Toruńskiego, podał w wyjaśnieniach, 
że działania w sprawie wydania powyższych decyzji zostały zapoczątkowane 
uzyskaniem informacji, że powyższe ochotnicze straże pożarne 
nie przerejestrowały się do KRS - a dalsze czynności w tym zakresie podjęto 
po otrzymaniu pisma Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości 
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim z 5 marca 2018 r. 
(z pisma tego wynikało, że stowarzyszenia miały obowiązek przerejestrowania 
się do KRS). 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej16 ochotnicza straż pożarna działa w oparciu 
o przepisy o stowarzyszeniach. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 przepisów 
wprowadzających KRS podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisany do odpowiedniego rejestru 
przed dniem 1 stycznia 2001 r., wpisuje się do tego rejestru z urzędu. Przepis 
ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 9 ust. 2a tej ustawy, 
co oznacza, że w przypadku podmiotów nim objętych zastosowanie powinien 
znaleźć tryb przerejestrowania do KRS określony w art. 10 przepisów 
wprowadzających KRS, a nie w art. 9 ust. 2a. Wskazane ochotnicze straże 
pożarne były wpisane do odpowiedniego rejestru przed dniem 1 stycznia 2001 r. 
i podlegały wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenia. 
Wobec powyższego do kwestii tego przerejestrowania miał zastosowanie art. 10 
przepisów wprowadzających KRS, zaś wpisu do rejestru należało dokonać 
z urzędu. W takiej sytuacji nie miał natomiast zastosowania art. 9 ust. 2a 
przepisów wprowadzających KRS i wynikające z niego skutki związane 
z niezłożeniem wniosku o wpis do rejestru, w tym uznanie podmiotu 
za wykreślony z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. Zastosowania nie miał 
również art. 9 ust. 2b przepisów wprowadzających KRS, albowiem skutek 
w postaci nabycia mienia przez Skarb Państwa powiązany został wyłącznie 
z podmiotami, o których mowa w art. 9 ust. 2a tejże ustawy. 

Przejęte nieruchomości – w sposób opisany we wcześniejszej części 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego – zostały przekazane gminom. 

 (akta kontroli str. 63, 77-80, 84-88, 176-178, 187-189, 196-197, 202-204, 213-215, 
235-240, 258-261) 

4. Starosta Toruński nie składał deklaracji podatkowych na podatek 
od nieruchomości, należny w związku z przejęciem nieruchomości na rzecz 
Skarbu Państwa. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wójta Gminy Wielka 
Nieszawka szacowana kwota podatku od nieruchomości za działkę nr 279/19 
w Małej Nieszawce, za lata 2016-2020, wynosiła 605 zł, zaś szacowana kwota 

                                                      
16 Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm. 
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podatku od nieruchomości za działki nr 279/20, 279/21 i 279/22 w Małej 
Nieszawce, za okres od kwietnia 2018 r.17, wynosiła 2 245 zł. 

W powyższej sprawie kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 
działając z upoważnienia Starosty Toruńskiego, podał w wyjaśnieniach, 
że ponieważ gmina nie wydała decyzji ustalającej wysokość podatku starosta 
nie występował o dotację na ten cel. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych18 obowiązek podatkowy 
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Zaś zgodnie 
z art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 powyższej ustawy osoby prawne, są obowiązane: 

 składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu 
ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje 
na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy a jeżeli obowiązek 
podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

 wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – 
na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania 
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za 
styczeń do dnia 31 stycznia. 

 (akta kontroli str. 279-282, 286-295) 

5. Starostwo Powiatowe przekazało w dniu 7 stycznia 2020 r. na rachunek 
budżetu państwa kwotę 12 844 zł, tj. 95% kwoty wadium w przetargu 
na sprzedaż nieruchomości pozostałych po Toruńskiej Oficynie Poligraficznej 
„Ibis” Sp. z o.o. w Małej Nieszawce (13 520 zł), pomimo, że zgodnie art. 23 
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiąganych 
ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25% środków, które 
stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. 
Tym samym Powiat Toruński nie uzyskał dochodu w kwocie 2 704 zł. 

W piśmie z 29 kwietnia 2020 r. Starosta Toruński zwrócił się do Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwrot nadpłaconej kwoty, powołując się 
na pomyłkę w specyfikacji, stanowiącej załącznik do przelewu dochodów 
budżetu państwa za 2019 r. 

W swoich wyjaśnieniach Skarbnik Powiatu podała, że powyższa nadpłata 
nastąpiła w wyniku pomyłki pisarskiej. 

(akta kontroli str. 169-171, 283-285) 

                                                      
17 Od dnia 5 kwietnia 2018 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji gruntów. 
18 Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, ze zm. 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 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. 

1. kontynuowanie działań związanych z przejmowaniem majątku – wyłącznie 
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a Przepisów wprowadzających KRS, 
a w szczególności - podjęcie stosownych czynności odnośnie majątku 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Chełmży oraz Wieloobiektowej 
Spółdzielni Produkcji Rolnej w Lubiczu; 

2. opłacenie podatku od nieruchomości od działek i budynków przejętych na rzecz 
Skarbu Państwa zgodnie z przepisami prawa, wraz z należnymi odsetkami 
za zwłokę; 

3. dochodzenie od Skarbu Państwa zwrotu nadpłaconego dochodu za rok 2019  
w kwocie 2,7 tys. zł. 

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 
wniosków pokontrolnych 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. 
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