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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 od 15 września do 2 października 2008 r. kontrolę w zakresie 

aktualizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Czersk stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w latach 2007-

2008 (III kwartały). 

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

podpisanym w dniu 2 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 

60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia działania Pana 

Burmistrza w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie objętym kontrolą. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

1) nieprzekazywaniu Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdań dotyczących składania 

wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości, 

2) nieuzasadnionej zwłoce w składaniu do właściwego sądu wniosków o ujawnienie 

prawa własności. 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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1. Ewidencję nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, prowadzoną przez 

Pana Burmistrza, NIK ocenia jako rzetelną. Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z art. 

25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2.  

W Urzędzie Miasta i Gminy Czersk prowadzone są trzy ewidencje nieruchomości 

wchodzących do gminnego zasobu nieruchomości (w podziale na miasto i gminę) w formie 

rejestru3, wydruku z ewidencji gruntów4 oraz zestawienia środków trwałych5. Według danych 

zawartych w wydrukach z ewidencji gruntów i zestawieniu środków trwałych gminny zasób 

nieruchomości wynosił 506,7832 ha. Stwierdzono róŜnice między danymi zawartymi 

w powyŜszych zestawieniach spowodowane błędem rachunkowym oraz tym, Ŝe nie 

wprowadzono do ewidencji środków trwałych 19 działek o łącznej powierzchni 5,7828 ha, 

skomunalizowanych w dniu 26 maja 2008 r. RóŜnice te zostały wyjaśnione 

a nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli. Analiza dokumentacji źródłowej dotyczącej 

50 nieruchomości wykazała zgodność danych w niej zawartych z danymi wynikającymi 

z ewidencji nieruchomości prowadzonej w urzędzie. 

2. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób składał 

Pan Burmistrz wnioski do Sądu Rejonowego w Chojnicach o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości lub o załoŜenie ksiąg wieczystych. Od dnia 

1 stycznia 2007 r. do 15 września 2008 r. zostało złoŜonych 51 wniosków, którymi objęto 

148 działek o łącznej powierzchni 44,7385 ha. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia 

działania Pana Burmistrza w tym zakresie6, jednak wobec faktu, iŜ wg danych na dzień 15 

września 2008 r. 44 nieruchomości (2,5% łącznej liczby działek)7 nie posiadały 

udokumentowanego stanu prawnego, zwraca uwagę na potrzebę ich kontynuowania w celu 

dochowania terminu ujawnienia wszystkich praw własności. 

                                                           
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
3 Skorowidz zawierający następujące dane: liczbę porządkową, numer inwentarzowy, numer działki, powierzchnię w ha, 
księgę wieczystą, wartość początkową 
4 Zawiera następujące dane: jednostkę rejestrową, nazwę obrębu, numer księgi wieczystej (KW w SR w Chojnicach), 
podmioty ewidencyjne i inni władający:  udział, forma władania, Nazwisko i Imię (imiona rodziców) lub Nazwa, adres;  
działki ewidencyjne: arkusz, numer działki, połoŜenie, powierzchnia [ha], uŜytek lub klasa w podziale na rodzaj i 
powierzchnię, numer KW lub inne dokumenty; budynki: numer budynku,  funkcja, działka, kondygnacja 
nadziemna/podziemna, powierzchnia zabudowy m2, numer KW, adres 
5 zawiera następujące dane: liczbę porządkową, numer inwentarzowy, nazwę (np. droga gminna, działka numer, pow. w m 
kw),  jednostkę miary (hektar), ilość, wartość początkowa, umorzenie 
6 W myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. Nr 191, poz. 1365).wnioski takie powinny być złoŜone 
w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do 19 listopada 2009 r. 
7 Wg wyjaśnień Burmistrza ”liczba działek o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. 44 szt. odpowiada liczbie nieruchomości. 
Na wymienione działki nie zostały załoŜone księgi wieczyste, zatem nieruchomość bez oznaczenia oznacza działkę”.  
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W trakcie kontroli dokumentacji źródłowej dotyczącej 50 nieruchomości gruntowych 

wchodzących do gminnego zasobu nieruchomości stwierdzono, iŜ w przypadku 12 działek8 

złoŜenie wniosku nastąpiło w terminie od 49 dni do 14 lat od uprawomocnienia się decyzji 

komunalizacyjnej. PoniewaŜ art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece9 obliguje właściciela nieruchomości do niezwłocznego złoŜenia 

wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej, NajwyŜsza Izba Kontroli 

negatywnie jako nierzetelne ocenia działania podejmowane przez Pana Burmistrza w tym 

zakresie. Usprawiedliwieniem nie moŜe być, jak Pan wyjaśnił, fakt przeprowadzania zmian 

organizacyjnych w Urzędzie, przejście pracownika na emeryturę czy sezon urlopowy.  

3. Nie wywiązał się Pan Burmistrz z obowiązku przekazywania wojewodzie miesięcznych 

sprawozdań dotyczących składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości, 

co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

W okresie objętym kontrolą złoŜone zostały jedynie dwa sprawozdania (za sierpień i wrzesień 

2008 r.) z wymaganych dziesięciu. 

4. Na podstawie zarządzenia nr 659/06 Burmistrza Czerska w 2006 r. przeprowadzono 

inwentaryzację środków trwałych metodą porównania danych ksiąg rachunkowych (tabele 

amortyzacyjne wartości inwentarzowych i umorzeń) z danymi zawartymi w rejestrze gruntów 

gminnych prowadzonym przez Wydział Rolnictwa i Środowiska. W wyniku inwentaryzacji 

nie stwierdzono róŜnic oraz niedoborów. 

                                                           
8 Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. – 19 działek gruntowych stanowiących drogę gminną – 
skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach w dniu 3 czerwca 2008 r., jednakŜe zmodyfikowana w dniu 4 września 
2008 r. (odłączyć od KW 34357 i włączyć do KW 24650), tj. po 133 dniach od wydania decyzji. Decyzja z 18 kwietnia 
2008 roku, skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach 21 lipca 2008 r. (działka nr 141/2 – odłączyć od KW 6227 
i połączyć w KW 25869), tj. po 94 dniach od wydania decyzji. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2008 r. – 
29 działek gruntowych stanowiących drogę gminną – skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach w dniu 2 sierpnia 
2008 r. (odłączyć od KW 35456 i włączyć do KW Gminy Czersk), tj. po 49 dniach od wydania decyzji. Decyzja z 14 maja 
2008 roku, skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach 12 sierpnia 2008 r. (działka nr 66/1 – odłączyć od KW 7478 
i włączyć do KW Gminy Czersk), tj. po 90 dniach od wydania decyzji. Decyzja z 14 maja 2008 roku, skierowana do Sądu 
Rejonowego w Chojnicach 12 sierpnia 2008 r. (działka nr 69/6 – odłączyć od KW 21504 i włączyć do KW Gminy Czersk), 
tj. po 90 dniach od wydania decyzji. Decyzja z 14 maja 2008 roku, skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach 
12 sierpnia 2008 r. (działka nr 71/5 – odłączyć od KW 19600 i włączyć do KW Gminy Czersk), tj. po 90 dniach od wydania 
decyzji. Decyzja z 14 maja 2008 roku, skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach 12 sierpnia 2008 r. (działka nr 65/1 – 
odłączyć od KW 7477 i włączyć do KW Gminy Czersk), tj. po 90 dniach od wydania decyzji. Decyzja z 14 maja 2008 roku, 
skierowana do Sądu Rejonowego w Chojnicach 20 sierpnia 2008 r. (działka nr 39/1 – odłączyć od KW 6658 i włączyć do 
KW Gminy Czersk), tj. po 98 dniach od wydania decyzji. Decyzja z 1 stycznia 1999 roku, skierowana do Sądu Rejonowego 
w Chojnicach 20 sierpnia 2008 r.: działka nr 1251/4 – odłączyć od KW 28043, działka nr 1249/6 – odłączyć od KW 40745, 
działka nr 1255/8 – odłączyć od KW 24946 tj. po ponad 9 latach. Decyzja z 3 czerwca 2008 roku, skierowana do Sądu 
Rejonowego w Chojnicach 4 września 2008 r. (działka nr 453/4 – odłączyć od KW 4995 i połączyć w KW 31679), tj. po 93 
dniach od wydania decyzji. Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Chojnicach nr GGCH.7416-33/93 z dnia 5.02.1993 
r. (przejęcie działki 2130/10 o pow. 0.0031 ha na własność Gminy Czersk za odszkodowaniem) z dniem uprawomocnienia 
się decyzji tj. 01.03.1993 r. Dnia 09.10.2007 r. Gmina podpisała protokół uzgodnień z właścicielką działki p. Dorotą Dahle, 
dzień później Wydział Rolnictwa i Środowiska UM w Czersku zwrócił się do Wydziału Finansowego o wypłatę 
odszkodowania w wys. 434,00 zł na rzecz za ww. działkę. – tj. 14 lat po wydaniu decyzji. Decyzja Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Chojnicach nr GGCH.7416-54/94 z dnia 25.04.1994 r. (przejścia działki 15/7 o pow. 0.1035 ha na własność 
Gminy Czersk za odszkodowaniem) z dniem uprawomocnienia się decyzji tj. 26.04.1994 r. W dokumentacji sprawy znajduje 
się rezygnacja p. Romana Prabuckiego z odszkodowania z dnia 26.04.1994 r. Dnia 20.03.2007 r. Burmistrz Czerska zwrócił 
się do Sądu Rejonowego w Chojnicach o dokonanie zmian w zapisach ksiąg wieczystych i włącznie ww. działki do KW 
24497 jako własność Gminy Czersk – tj. 13 lat po wydaniu decyzji.  
9 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o:  

1. Niezwłoczne składanie do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności Miasta 

i Gminy Czersk w księgach wieczystych, 

2. Przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej na podstawie art. 62 

ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza 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 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK.  


