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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, przeprowadziła w dniach od 9 do 30 września 2008 r. kontrolę aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę Chojnickiego, działającego jako organ 

gospodarujący mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, w okresie od 

dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 30 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia działania Pana 

Starosty podejmowane, w okresie objętym kontrolą, w zakresie aktualizacji stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości wchodzących do zasobu Skarbu Państwa. Stwierdzona 

nieprawidłowość polegała na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków 

stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi Pan gospodaruje. 

                                                 
1  Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701. 
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1.  Nierzetelnie prowadzona ewidencja gruntów i budynków - w ocenie NIK – nie 

dostarcza pełnej informacji na temat stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, 

wchodzących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym Pan Starosta gospodaruje.  

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa stanowią 3.633 działki. W przypadku 921 działek 

(25,4%) w ewidencji brak było wpisów dotyczących numerów ksiąg wieczystych2, 

wymaganych art. 23 ust. 1c pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami3. W przypadku trzech działek (na 25 z powyŜszymi brakami4, których 

dokumentacja źródłowa objęta była przez kontrolerów NIK szczegółową analizą), 

stwierdzono, Ŝe dysponował Pan dokumentacją, z której wynikało, Ŝe działki te wchodzą 

w skład nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste.  

Ponadto dane w ewidencji gruntów i budynków dotyczące 12 z 50 nieruchomości objętych 

badaniem kontrolnym (w tym 25 działek nie posiadających wpisów dotyczących numerów ksiąg 

wieczystych) zawierały nieprawidłowości, które polegały na:  

− niezgodności pomiędzy powierzchnią nieruchomości wykazaną w ewidencji a ujawnioną 

w księdze wieczystej (dotyczy siedmiu nieruchomości5),  

− niezgodności pomiędzy numeracją działek wykazaną w ewidencji a ujawnioną 

w księgach wieczystych (dotyczy pięciu nieruchomości6),  

− wykazaniu w ewidencji gruntów i budynków prawa własności Skarbu Państwa, 

podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynikało, Ŝe nieruchomości te przeszły na 

własność gminy bądź osób fizycznych (dotyczy czterech nieruchomości7). 

Nieprawidłowości te stanowią naruszenie § 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków8, zgodnie z którym do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji 

gruntów i budynków naleŜy utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. 

zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. 

                                                 
2  Stan na dzień 30 czerwca 2008 r. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
4  Dotyczy: działki nr 3304/6 ujętej w jednostce rejestrowej G.2 obręb Swornegacie, działki nr 585/1 ujętej 

w jednostce rejestrowej G.6153 obręb Chojnice oraz działki nr 824/10, ujętej w jednostce rejestrowej G.520, 
obręb Charzykowy. 

5  Dotyczy nieruchomości objętej: KW nr 37591, KW nr 2710, KW nr 24107, KW nr 16585, KW nr 34373, KW 
nr 1394, KW nr 34358. 

6  Dotyczy nieruchomości objętej: KW nr 2710, KW nr 24107, KW nr 34373, KW nr 1394, KW nr 34358. 
7  Dotyczy nieruchomości objętej: KW nr 16585, KW nr 1034, KW nr 120 – Czersk, działki nr 824/10 jednostka 

rejestrowa G520, obręb Charzykowy. 
8  Dz. U. Nr 38, poz. 454. 
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W ocenie NIK, brak rzetelnych danych o stanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, moŜe istotnie utrudnić realizację obowiązków 

Pana Starosty wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego9. Dotyczy to terminowego sporządzenia i przekazania wykazów, o których 

mowa w art. 1 tej ustawy oraz złoŜenia wniosków do właściwych sądów rejonowych, do czego 

zobowiązuje art. 2 ust. 1 ww. ustawy. 

W trakcie kontroli podjął Pan Starosta działania zmierzające do wyeliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków, dokonując stosownych 

korekt oraz składając wnioski do Sądu Rejonowego w Chojnicach o uaktualnienie wpisów 

w księgach wieczystych.  

2.  W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2008 r. złoŜył Pan Starosta 

do właściwych sądów rejonowych 21 wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa. Wnioskami objęto 47 działek o łącznej powierzchni 

780,4815 ha, co stanowiło 18,9% powierzchni działek, dla których w ewidencji gruntów 

i budynków brak było wpisów o numerach ksiąg wieczystych10 (921 działek o łącznej 

powierzchni 4.129,5614 ha). Ponadto zlecił Pan Starosta wykonanie dokumentacji 

geodezyjnej niezbędnej do załoŜenia ksiąg wieczystych dla dalszych 120 działek. Jednak 

w ocenie NIK, naleŜy zintensyfikować działania dotyczące regulowania stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi Pan Starosta gospodaruje, by moŜliwe było 

zachowanie terminu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…). 

W terminie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…), przedłoŜył Pan Starosta Wojewodzie 

Pomorskiemu miesięczne sprawozdania z realizacji zadań w zakresie ujawnienia w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa (…) i § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r.11, prowadził Pan Starosta działania zmierzające do 

poinformowania mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 

                                                 
9 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
10 Stan na dzień 30 czerwca 2008 r. 
11 W sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770). 
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z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia im pomocy w celu uzyskania tytułu 

prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach 

wieczystych poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Starostwa,  publikacje 

w prasie lokalnej oraz emisję tych informacji na antenie Radia Chojnice. 

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

1. Zapewnienie rzetelności prowadzonej ewidencji gruntów i budynków. 

2. Zintensyfikowanie działań dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Pan Starosta. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej, na podstawie art. 62 

ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, 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 

przyczynach 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 Staroście prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej NIK 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. 

 

 

 

 

 


