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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Karol Sobieszczyk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 

nr LBY/115/2018 z 26 lipca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim1, ul. Elizy 

Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Dariusz Krakowiak, Prezes Zarządu - Dyrektor ZGK2  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena3 kontrolowanej działalności4 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania ZGK związane z zarządzaniem 
mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie5, skutkujące utrzymywaniem 
zasobu6 w dobrym lub dostatecznym stanie technicznym, umożliwiającym jego 
użytkowanie. ZGK prawidłowo prowadził książki badanych obiektów budowlanych, 
a także – zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane7 – 
przeprowadzał roczne i pięcioletnie przeglądy okresowe budynków mieszkalnych. 
Wykazane w jednym przypadku roboty remontowe zostały wykonane. Jednakże 
w ocenie Izby odbiór części protokołów z ww. przeglądów odbywał się w sposób 
nierzetelny.  

ZGK w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. co do zasady 
prawidłowo prowadził windykację zaległych należności czynszowych i opłat z tytułu 
najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy, przy czym kompetencje do 
prowadzenia części z nich nie wynikały z treści umów zawartych z Gminą 
o zarządzanie nieruchomością.  

                                                      

1 Spółka ze 100% udziałem Gminy Sępólno Krajeńskie, dalej: „ZGK”. 
2  Od 3 kwietnia 2003 r., dalej: „Prezes”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. 
5 Dalej: „Gmina”. 
6 Badanie przeprowadzono na podstawie pięciu budynków. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym 

ZGK w badanym okresie zarządzał nieruchomościami z mieszkaniowego zasobu 
Gminy  na podstawie trzech umów z: 11 grudnia 2013 r., 28 grudnia 2016 r. 
i 29 grudnia 2017 r. zawartych z Gminą. W 2018 r. zarządzano nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy oraz nieruchomościami przejętymi w przymusowy 
zarząd, tj. 279 lokalami o łącznej powierzchni 13 tys. m2. 

W ww. umowach zarządca (ZGK) zobowiązał się m.in. do windykacji należności 
czynszowych i innych opłat za używanie lokali będących w zasobach zarządzanych 
nieruchomości od osób zobowiązanych, których zadłużenie z tytułu ww. należności 
było nie dłuższe niż za trzy okresy płatności. Umową z 11 grudnia 2013 r. ZGK 
zobowiązał się ponadto do windykacji należności od osób posiadających zadłużenie 
ponad trzy okresy płatności, jednak na podstawie odrębnego zlecenia. W kolejnych 
umowach nie zawarto postanowienia umożliwiającego windykację zaległości od 
osób posiadających zadłużenie powyżej trzech okresów płatności, choćby na 
podstawie odrębnego zlecenia. Zawarto w nich natomiast zapis umożliwiający 
występowanie w imieniu Burmistrza na drogę postępowania sądowego ze sprawami 
dotyczącymi eksmisji zadłużonych lokatorów. 

(dowód: akta kontroli str. 25-50) 

ZGK w 2015 r., 2016 r., 2017 r. i I poł. 2018 r. uzyskał przychody z czynszów 
w wysokości odpowiednio: 660,9 tys. zł, 688,1 tys. zł, 759,2 tys. zł i 305,2 tys. zł.  

Zadłużenie najemców z tytułu należności czynszowych i opłat za wynajmowane 
lokale utrzymywało się według stanu na 31 grudnia: 2015 r., 2016 r., 2017 r. na 
zbliżonym poziomie i wynosiło odpowiednio: 277,3 tys. zł, 269,4 tys. zł i 272,5 tys. zł. 
Zadłużenie to według stanu na 30 czerwca 2018 r. w stosunku do 31 grudnia 2017 r. 
obniżyło się o 17,6 tys. zł (6,5%) - do kwoty 254,9 tys. zł.  

Dotyczyło ono odpowiednio: 66, 62, 64 i 57 najemców. Najemcy, których zadłużenie 
przekraczało kwotę 10 tys. zł, stanowili odpowiednio liczbę: 12, 11, 10 i 11 osób.  
Łączne zadłużenie tych osób w latach 2015-2017 zawierało się w granicach od 
178,9 tys. zł do 193,9 tys. zł, a według stanu na 30 czerwca 2018 r. wynosiło  
208,1 tys. zł, co stanowiło 81,6% całego występującego w ZGK zadłużenia. 

Analiza ośmiu spośród 12 umów najmu, z których zadłużenie przekraczało 10 tys. zł 
i wynosiło łącznie na dzień 31 grudnia 2015 r. 113,5 tys. zł (59,8% kwoty zadłużenia 
12 najemców - 189,8 tys. zł), wykazała że ZGK wystawiał tym najemcom wezwania 
do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty, zawierał ugody, składał pozwy do 
sądu, uzyskiwał sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym 
i jednocześnie składał wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji 
należności oraz prowadził czynności przygotowawcze do złożenia pozwów 
o nakazanie opróżnienia lokali oraz związane z nimi eksmisje. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-98, 149-151)  

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. ZGK prowadził w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. czynności 
windykacyjne wobec 11 najemców, których zadłużenie z tytułu należności 
czynszowych i innych opłat za używanie lokali przekraczało należności za trzy 
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okresy płatności, podczas gdy zarówno umowa o zarządzanie nieruchomością 
z 28 grudnia 2016 r., jak i z 29 grudnia 2017 r. nie przewidywały takiej możliwości. 

(dowód: akta kontroli, str. 38-85) 

Prezes nie wyjaśnił przyczyn prowadzenia tej windykacji bez stosownego zapisu 
w umowach o zarządzanie, natomiast z wyjaśnień Z-cy Burmistrza uzyskanych 
w trybie art. 29 ustawy o NIK8 wynikało, że nie zawarto tego zapisu w umowie 
o zarządzanie przez przeoczenie, jednakże intencją właściciela (Gminy) było to, 
żeby ZGK prowadził taką windykację. 

 (dowód: akta kontroli, str. 142-148) 

2. W jednym spośród ośmiu badanych przypadków windykacji prowadzonej przez 
ZGK (dotyczącym należności od najemcy9) nie złożono do komornika sądowego 
wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, pomimo uzyskania dwóch 
nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Rejonowy w Tucholi z: 9 kwietnia 2015 r.10 
i 22 sierpnia 2017 r.11, a jednocześnie zadłużenie ww. najemcy systematycznie się 
zwiększało i wynosiło 31 grudnia 2015 r., 2016 r., 2017 r. odpowiednio: 13,9 tys. zł, 
16,7 tys. zł i 19,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 78-80, 160-196) 

Prezes wyjaśnił, że w przypadku tym najemca jest osobą samotną, bezrobotną, nie 
posiadającą żadnego dochodu oraz nadużywającą alkoholu. Przeciwko dłużnikowi 
sprawy kierowane były do sądu trzykrotnie: w 2011 r., 2014 r. i 2017 r. W 2011 r. 
komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. 
Natomiast w 2014 r. prowadzono rozmowy z dłużnikiem, który podpisał 
oświadczenie uznania długu bez deklaracji spłaty. Sytuacja dłużnika nie ulega 
zmianie do dnia dzisiejszego, w związku z czym ZGK podjął decyzję o niekierowaniu 
sprawy do komornika ze względu na uniknięcie dodatkowych kosztów 
z przekonaniem, że windykacja komornicza nie przyniosłaby efektów. ZGK sprawę 
skieruje do komornika z chwilą uzyskania wieku emerytalnego przez dłużnika. 

(dowód: akta kontroli, str. 145-148) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny12 roszczenie stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądowym ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. 123 tej ustawy, termin 
przedawnienia zostaje przerwany m.in. przez każdą czynność podjętą przed 
organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju. W związku 
z powyższym prezentowane przez ZGK podejście może doprowadzić do 
przedawnienia roszczenia i skutecznego uchylenia się dłużnika od zapłaty 
zasądzonego na rzecz ZGK długu. Ponadto odstąpienie od prowadzenia egzekucji 
przez komornika może skutkować brakiem pełnej wiedzy o ewentualnym majątku 
dłużnika, z którego mógłby zostać spłacony dług.  

Izba pozytywnie ocenia działania ZGK w zakresie windykacji należności wobec osób 
zobowiązanych z tytułu należności czynszowych i innych opłat, jednakże w latach 
2017-2018 (do 30 czerwca) windykacja polubowna w 11 przypadkach wykraczała 

                                                      

8 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
9 Wobec którego Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty m.in. o sygnaturze I Nc 639/17. 
10 Na kwotę 7,4 tys. zł. 
11 Na kwotę 6,2 tys. zł. 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm. 
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poza kompetencje ZGK jako zarządcy nieruchomościami, przypisane ZGK przez ich 
właściciela.  

2. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy 

2.1. Badanie kontrolne przeprowadzono na próbie pięciu13 spośród 21 budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

Dla każdego z budynków objętego badaniem założone i prowadzone były książki 
obiektu budowalnego, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane14. Książki te prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego15, m.in. dołączano do nich protokoły z kontroli obiektu budowlanego. 

Wszystkie badane budynki poddane były w latach 2015-2018, zgodnie z art. 62 
ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego, kontroli okresowej: co najmniej raz w roku16 
oraz co najmniej raz na pięć lat17. W protokołach z kontroli nie formułowano zaleceń 
do realizacji, natomiast w jednym przypadku zawarto wpis o treści „dach- papa- do 
remontu”, które to roboty budowlane zostały faktycznie wykonane. Kontrole 
przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje wymagane 
przepisami art. 62 ust. 4-6 ww. ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-93, 97-100, 105-112, 123-126) 

2.2. Z oględzin czterech budynków18 i protokołów z ich przeglądów wynikało, że 
budynki te były w dobrym lub dostatecznym stanie technicznym, nadającym się do 
użytkowania. Jednakże budynek socjalny znajdujący się przy ul. Koronowskiej 
3 posiadał zewnętrzną elewację budynku częściowo odnowioną (od strony wjazdu), 
a od strony bocznej – brudną z zaciekami. Elewacja ścian korytarzy była brudna 
i posiadała częściowe ubytki oraz niewykończony zamurowany otwór drzwiowy. 
Budynek znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego 22 posiadał elewację budynku 
(ocieploną) bez tynku zewnętrznego (tzw. tynku strukturalnego).   

(dowód: akta kontroli str. 101-126) 

2.3. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki zgłoszenia przez osoby 
zamieszkujące w budynkach komunalnych nieuzasadnionych względami 
technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń powodujących, że nie są 
spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 140-141) 

2.4. W badanym okresie nie wpłynęły do ZGK skargi od obywateli dotyczące stanu 
technicznego budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych w nich położonych. 
Wpłynęły jednak do ZGK 32 pisma z Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim 
m.in. z załączonymi do nich wnioskami i podaniami najemców. Kontrola trzech 

                                                      

13 Budynki: mieszkalne - w Sępólnie Krajeńskim przy ul Wojska Polskiego 22, w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Ratuszowej 1a, 
w Sikorzu 9a i Włościborzu 22 oraz socjalny – w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Koronowskiej 3. 

14 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”. 
15 Dz. U. Nr 120, poz. 1134, dalej: „rozporządzenie w sprawie książki obiektu”. 
16 Sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

17 Sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów. 

18 W Sępólnie Krajeńskim przy ul Wojska Polskiego 22 i przy ul. Koronowskiej 3,  w Sikorzu 9a oraz we Włościborzu 22. 
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wniosków najemców wykazała, że ZGK, po pozytywnej decyzji Burmistrza, 
zrealizował wnioskowane roboty budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 137-141) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. ZGK odebrał protokoły z przeglądów okresowych badanych pięciu budynków, 
pomimo że nie ujęto w nich zapisów dotyczących: 

a) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów budynku, a podawano jedynie 
stany techniczne tych elementów poprzez określnie np. „dobry”, „dostateczny”, 
„właściwy”, 

b) zakresu robót remontowych, ograniczając się do wpisu „dach- papa- do remontu”. 

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych19, protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych 
powinny zawierać określenie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów 
budynku objętego kontrolą oraz zakresu robót remontowych i kolejności ich 
wykonywania. Z § 7 tego rozporządzenia wynikało m.in., że ww. dane zawarte 
w protokołach powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót 
remontowych budynku w podziale na roboty konserwacyjne, naprawy bieżące 
i naprawy główne. 

(dowód: akta kontroli str. 91-93, 97-100, 105-112,117-120, 123-133-126, 133-136) 

Prezes wyjaśnił, że w kontrolach budynków prowadzonych w obecności zarządcy 
i przedstawicieli właścicieli nieruchomości ujmuje się wszystkie elementy budynku. 
Ustawodawca, jak i nadzór budowlany nie określili wzorów protokołów kontroli, 
a kontrolujący powinien tak sporządzić protokół, by wynikało z niego, w zakresie 
podstawowym, czy budynek nadaje się do użytkowania, czy uszkodzone elementy 
nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia, a w przypadkach 
uszkodzeń i zużycia określić pilność naprawy bądź wymiany. Podawana 
w protokołach ocena stanu technicznego określona jako dostateczna czy dobra jest 
przyjętą kategorią. Budynki są systematycznie kontrolowane przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim i dotychczas ten sposób 
oceny nie był kwestionowany. 

(dowód: akta kontroli str. 145-148) 

2. ZGK nierzetelnie odebrał sporządzony 30 czerwca 2018 r. protokół z przeglądu 
okresowego (pięcioletniego), ponieważ zawarte w nich zapisy dotyczące stanu 
technicznego, w tym estetyki budynku, nie odpowiadały stanowi faktycznemu 
ustalonemu podczas oględzin NIK 24 sierpnia 2018 r. W protokole z przeglądu 
budynku przy ul. Wojska Polskiego 22 zapisano stan techniczny ścian zewnętrznych 
jako „dobry” bez uwag, podczas gdy elewacja budynku nie posiadała tynku (tzw. 
tynku strukturalnego). Zgodnie z systemem ociepleń20 po położeniu warstwy 
ocieplającej, kleju, siatki i podkładowej masy tynkarskiej nakłada się tynk silikonowy 
lub mineralny21. 

(dowód: akta kontroli str. 121-126) 

                                                      

19 Dz. U. Nr 74 poz. 836, ze zm. 
20 Np. system „ATLAS” - https://www.atlas.com.pl/systemy/system-ocieplen/gotowe-zestawy/zimowy/. 
21 W tym przypadku również dodatkowo preparat gruntujący i farbę. 
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Prezes wyjaśnił, że w protokole z przeglądu wpisano, że elewacja budynku jest 
ocieplona i posiada powłokę klejową, określając to jako dobry stan. Oznacza to, że 
wykonana izolacja termiczna jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi 
i jest przygotowana do wykonania ostatecznej struktury. Stan ten nie ma 
negatywnego wpływu na estetykę.  

 (dowód: akta kontroli str. 145-148) 

W ocenie NIK, wskazanie w protokole z przeglądu budynku przy ul. Wojska 
Polskiego stanu elewacji jako „dobry” bez żadnych uwag należy uznać za 
nierzetelne, ponieważ niewykonanie tynku świadczy o niezakończeniu wszystkich 
robót związanych z ociepleniem, co jest niezgodne ze sztuką budowlaną i nie 
zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia ścian22.  

ZGK prawidłowo podejmował działania przewidziane art. 62 ust. 1 oraz art. 64 
Prawa budowlanego. Zrealizowane prace remontowe skutkowały utrzymaniem 
zarządzanego zasobu, w zakresie poddanym oględzinom NIK, w dobrym lub 
dostatecznym stanie technicznym, nie zagrażającym bezpieczeństwu osób w nim 
przebywających. ZGK nierzetelnie jednak dokonał odbioru protokołów z przeglądów 
okresowych badanych pięciu obiektów, bowiem nie ujęto w nich części wymaganych 
elementów, albo wskazany w nich stan techniczny części elementów budynków był 
niezgodny ze stanem faktycznym. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu uzyskania jednoznacznych kompetencji dotyczących 
prowadzenia czynności windykacyjnych. 

2. Rzetelny odbiór protokołów z przeglądów okresowych, zawierających wszystkie 
wymagane elementy, w tym rozmiary zużycia i zakres wymaganych lub 
zalecanych robót remontowych. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      

22 Cienkowarstwowe tynki strukturalne mają chronić ściany zewnętrzne przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych oraz upiększać elewacje domu (http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id310,tynk-na-elewacji). 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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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,         września 2018 r.                          Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler: 
Dyrektor 

Barbara Antkiewicz 
Karol Sobieszczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

Podpis podpis 

 


