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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji 

Publicznej skontrolowała - w okresie od 30 czerwca do 18 lipca 2008 r. - aktualizację stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne, w latach 2007 - 2008 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 1 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność Pana Wójta 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

− niepodjęcia działań w celu ustalenia i wyjaśnienia róŜnic w powierzchniach gminnego 

zasobu nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Urząd 

Gminy i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, co NIK ocenia jako nierzetelność, 

− nierzetelnego sporządzenia sprawozdań z wykonania obowiązku złoŜenia w sądach 

rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminy i przedstawienia takich sprawozdań z opóźnieniem, 

− braku nadzoru nad działalnością spółek zarządzających wspólnotami gruntowymi. 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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1. Prowadzony w Urzędzie Gminy rejestr działek ewidencyjnych2, nie pozwalał 

na ustalenie, w porównaniu z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę 

Nowotarskiego, jaki jest faktycznie zasób nieruchomości gminy. Łączna powierzchnia 

gminnego zasobu nieruchomości wykazana w tym rejestrze róŜniła się o 19 ha od tej, która 

wykazana była przez Starostę Nowotarskiego. Pomimo istnienia tych rozbieŜności, w okresie 

objętym kontrolą, nie podjął Pan Wójt działań zmierzających do ich wyjaśnienia, co NIK 

ocenia jako nierzetelność. 

W wyniku szczegółowego badania dokumentacji źródłowej dotyczącej 30 

nieruchomości wykazanych w rejestrze Urzędu Gminy, stwierdzono jeden przypadek3 błędnie 

wpisanego numeru księgi wieczystej działki, czego powodem była pomyłka pracownika 

Urzędu wprowadzającego te dane. 

2. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r., w skład gminnego zasobu nieruchomości, 

wchodziło 37 nieruchomości4 o łącznej powierzchni 244,2 ha (1055 działek), w tym siedem 

nieruchomości (dotyczących głównie dróg gminnych) o powierzchni 15,6 ha (167 działek) 

miało nieuregulowany stan prawny. W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2007 r. 

do 30.06.2008 r. do Sądu Rejonowego w Nowym Targu zostało złoŜonych 27 wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości (dokonania zmian 

w księgach wieczystych, załoŜenia ksiąg wieczystych) o łącznej powierzchni 2,7 ha5. Wnioski 

złoŜone w tym zakresie przedkładano zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o księgach wieczystych i hipotece6. Powierzchnia nieruchomości, które nie posiadały 

uregulowanego stanu prawnego, w stosunku do łącznej powierzchni nieruchomości, 

zmniejszała się w badanym okresie i według stanu na dzień 30.06.2008 r. wynosiła 6,36 %. 

JednakŜe liczba działek będących w zasobie gminnym, których stan prawny nadal wymaga 

uregulowania, w ocenie NIK, wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań przez Pana 

Wójta w tym zakresie. 

3. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

                                                           
2 W rejestrze tym działki nie były łączone w jednostki i grupy rejestrowe. Rejestr zawierał dane dotyczące 

poszczególnych działek określające m.in.: numer działki oraz jej powierzchnię, numer prowadzonej dla tej 
nieruchomości księgi wieczystej, informacje o bliŜszym określeniu miejsca połoŜenia nieruchomości 
(w podziale na drogi, tereny zieleni, lasy) oraz informacje o stanie prawnym nieruchomości. 

3 Jednostka rejestrowa G1170 działka nr 10389 o pow. 0,4103 ha. 
4 Wykazanych w księgach inwentarzowych Gminy. 
5 Z tego 11 wniosków zostało złoŜonych przez Wójta Gminy, 15 wniosków przez notariusza a jeden wniosek 

został złoŜony przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Grywałdzie. 
6 Dz. U. z 2001 r., Nr 124 poz. 1361 ze zm. 
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jednostek samorządu terytorialnego7 składania miesięcznych sprawozdań, złoŜył Pan Wójt 

jedynie cztery sprawozdania, podczas gdy, w okresie objętym kontrolą, naleŜało ich złoŜyć 

siedem8. Nadto dwa z czterech przekazanych sprawozdań złoŜono z uchybieniem terminu 

wskazanego w tym przepisie. Opóźnienie wyniosło odpowiednio osiem i dwanaście dni 

w stosunku do obowiązującego terminu. W Ŝadnym ze sprawozdań nie przedstawiono 

informacji o złoŜeniu w sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości gminy. W okresie objętym ww. sprawozdaniami, działania takie były 

realizowane w Urzędzie Gminy i zgodnie z powołanym wyŜej przepisem informację o takich 

działaniach naleŜało w sprawozdaniach zamieścić. 

4. W Urzędzie Gminy brak było rzetelnych danych odnośnie istniejących na obszarze 

gminy wspólnot gruntowych, osób uprawnionych do korzystania z nich oraz posiadanych 

przez nie udziałów oraz wielkości ich gospodarstw, czy teŜ zmian jakie nastąpiły w tym 

zakresie, a takŜe dokumentów dotyczących powołania spółek do zarządzania wspólnotami 

i aktualnych składów ich organów. NIK zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z art. 23 ustawy 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych9, sprawowanie nadzoru nad spółkami 

zarządzającymi wspólnotami gruntowymi (w tym zatwierdzanie statutów i ich zmian, 

tworzenie spółek przymusowych i nadawanie im statutów oraz wyznaczenie organów 

zarządzających) naleŜy do Pana Wójta.  

Liczbę istniejących na terenie gminy wspólnot ustalono dopiero w trakcie kontroli 

NIK, poprzez weryfikację wykazu ww. wspólnot - wynikającego z ewidencji gruntów 

i budynków prowadzonej przez Starostę Nowotarskiego - z decyzjami i pozostałymi 

dokumentami uzyskanymi z zasobów archiwalnych Urzędu Gminy oraz dokumentami 

i informacjami uzyskanymi od zarządów spółek wykazanych w tej ewidencji jako wspólnoty 

gruntowe. 

Ustalono, Ŝe na terenie gminy faktycznie istniały trzy wspólnoty gruntowe (z siedmiu 

wykazanych w ewidencji gruntów i budynków) o łącznej powierzchni 203,5569 ha, 

tj. o 26,1423 ha mniejszej od stanu wykazanego w ewidencji Starosty Nowotarskiego. 

Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej utworzyły spółki do ich 

zarządzania oraz wybrały jej organy. JednakŜe, jedynie w przypadku jednej wspólnoty, statut 

                                                           
7 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
8 Pierwsze ww. sprawozdanie powinno zostać przedłoŜone do dnia 15 grudnia 2007 r. Sprawozdanie z marca 

2008 r. zostało przekazane przez Wójta Gminy po otrzymaniu pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 
7 lutego 2008 r., w którym m.in. przypomniano o ww. obowiązkach. 

9 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). 
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spółki został zatwierdzony zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 1 ww. ustawy. W pozostałych 

przypadkach nie przedstawiono statutów do zatwierdzenia. Pomimo braku tych statutów, 

do czasu zakończenia kontroli nie zostały utworzone spółki przymusowe i nie wyznaczono 

ich organów, o czym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Dokonanie analizy rozbieŜności danych zawartych w rejestrze gminy prowadzonym przez 

Pana Wójta a danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków oraz podjęcie 

skutecznych działań w celu zapewnienia zgodnych ze stanem faktycznym danych 

w obydwóch ww. ewidencjach. 

2. Zintensyfikowanie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

wchodzących do gminnego zasobu. 

3. Prawidłowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewody 

Małopolskiego dotyczących składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości gminy. 

4. Wzmocnienie nadzoru nad działalnością spółek powołanych do zarządzania wspólnotami 

gruntowymi, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania oraz zagospodarowania 

nieruchomości, w tym uzupełnienie dokumentacji odnośnie wspólnot gruntowych 

istniejących na terenie gminy, m.in. o zatwierdzone statuty spółek. 

5. Powiadomienie Starosty Nowotarskiego o aktualnych danych odnośnie istniejących na 

terenie gminy wspólnotach gruntowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NIK, na podstawie 

art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 14 dni 

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji 

wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


