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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 okresie od 23 czerwca do 11 lipca 2008 r. kontrolę aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Burmistrza Wadowic gospodarującego 

gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 11 

lipca 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 11 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działania 

Pani Burmistrz w okresie objętym kontrolą, w zakresie aktualizacji stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób i mienie gminne. 

1. W dniu 19 maja 2008 r.2 otrzymała Pani Burmistrz od Starosty Wadowickiego wykaz 

nieruchomości, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2 W ustawie z dnia 7 września 2007 r. zostały wprowadzone zmiany ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego polegające m.in. na zmianie w art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. nr 116, poz. 733). Wykaz ten 
przed nowelizacją ww. ustawy winien zostać sporządzony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do 
19 maja 2008 r.  
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samorządu terytorialnego3. Wykaz obejmował 358 nieruchomości (w skład których wchodziło 

4307 działek o łącznej powierzchni 498,7479 ha), z tego 2334 nieruchomości połoŜonych na 

terenie miasta Wadowice i 1255 na obszarze wiejskim. Z wykazu wynikało, Ŝe 1396 

nieruchomości (38,8% gminnego zasobu) nie posiada uregulowanego stanu prawnego, przy 

czym w odniesieniu do wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze wiejskim nie 

zawarto informacji m.in. o numerach ksiąg wieczystych, właścicielach i podstawach nabycia7. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia przeprowadzenie przez Panią Burmistrz, 

w okresie od 19 maja 2008 r. do zakończenia kontroli NIK, wstępnej analizy danych 

zawartych w powyŜszym wykazie. Analiza ta wykazała, Ŝe wykazane w nim jako mienie 

gminne 969 działek8 z terenu miasta i obszaru wiejskiego Wadowic, nie podlega 

komunalizacji lub przejęciu na własność gminy w innych formach (np. drogi krajowe, drogi 

powiatowe, drogi powszechnego korzystania, potoki). Izba zwraca uwagę, Ŝe w celu 

umoŜliwienia Staroście Wadowickiemu aktualizacji ewidencji, konieczne jest 

poinformowanie go przez Panią Burmistrz o wynikach tej weryfikacji.  

Szczegółowe badanie dokumentacji źródłowej wybranych 36 nieruchomości9, danych 

dotyczących tych nieruchomości zawartych w ewidencji gminy oraz w wykazie starosty 

wykazało, iŜ gminna ewidencja zawiera rzetelne informacje w odniesieniu do 28 

nieruchomości, a dokumenty źródłowe dotyczące tych nieruchomości są kompletne. 

W przypadku ośmiu nieruchomości Pani Burmistrz nie posiadała Ŝadnych dokumentów 

źródłowych, jak równieŜ nieruchomości te nie znajdowały się w gminnej ewidencji. Według 

Pani Burmistrz nie stanowią one własności gminy, nie są w jej posiadaniu i w związku 

z powyŜszym nie powinny znajdować się w wykazie starosty. 

W odniesieniu do 31 z ww. 36 nieruchomości, w wykazie przekazanym przez Starostę 

Wadowickiego nie podano właściciela nieruchomości i podstawy nabycia nieruchomości, 

                                                           
3 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
4 233 nieruchomości obejmowały 1684 działki o łącznej powierzchni 203,8746 ha. 
5 125 nieruchomości obejmowało 2623 działki o łącznej powierzchni 294,8733 ha. 
6 Uwzględniono nieruchomości, w skład których wchodziły działki o następującym oznaczeniu w kolumnie „Numer księgi 
wieczystej lub zbioru dokumentów”: „LWH ZAG.”, „LWH” (bez dodatkowych informacji), „bd”, Tab.246 – nie 
odnaleziono”, „Dobro publiczne – nie odnaleziono”, „KW 25664-brak księgi”, „WDP-nie odnaleziono”. Dodatkowo, 
w odniesieniu do oznaczonych w ww. sposób działek, w pozostałych kolumnach wykazu dotyczących m.in. właściciela 
i tytułu nabycia nieruchomości nie podano Ŝadnych informacji.  
7 Według wyjaśnień Starostwa Powiatowego w Wadowicach przyczynami powyŜszego była duŜa liczba działek (ponad 38 
tys.), które naleŜało w starostwie objąć badaniem w celu ustalenia ich stanu prawnego, co od dnia wejścia w Ŝycie ustawy do 
dnia 19 maja 2008 r. nie było moŜliwe. Brakujące w ww. wykazie dane zostaną uzupełnione w II półroczu 2008 r., na co 
pozwalają znowelizowane przepisy art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., które przedłuŜyły termin opracowania przez 
starostę wykazu nieruchomości do dnia 19 maja 2009 r. 
8 o łącznej powierzchni 93,0015 ha 
9 Kontrolą objęto 36 nieruchomości (10% łącznej liczby nieruchomości gruntowych wykazanych w wykazie starosty) 
wybranych na podstawie osądu kontrolera, uwzględniając m.in. nieruchomości skomunalizowane w ciągu ostatnich trzech lat 
i nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
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oznaczenia KW, obszaru nieruchomości, liczby działek ewidencyjnych wchodzących w skład 

nieruchomości, a takŜe ujęto dwie nieruchomości, które zostały zbyte przez gminę przed 

sporządzeniem wykazu. 

2. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pani Burmistrz w zakresie 

regulowania stanu prawnego nieruchomości pozostających w gminnym zasobie. W okresie 

objętym kontrolą, realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

2007 r., złoŜyła Pani Burmistrz do Sądu Rejonowego w Wadowicach pięć wniosków 

o załoŜenie dla nieruchomości księgi wieczystej oraz dwa wnioski o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości. 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. w gminie, wg Pani Burmistrz, znajdowały 

się 63 działki10 o nieuregulowanym stanie prawnym, z tego dla 30 działek zakończono juŜ 

postępowanie formalno-prawne11. Izba zwraca uwagę, Ŝe pomimo istniejących trudności 

w uregulowaniu stanu prawnego pozostałych 33 działek (z powodu zaginięcia podczas 

działań wojennych dokumentów potwierdzających prawo własności do nich) konieczne jest 

podejmowanie przez Panią Burmistrz dalszych działań w celu doprowadzenia do 

uregulowania ich stanu prawnego.  

3. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia przeprowadzenie przez Panią Burmistrz 

w okresie od 22.10.2007 r. do 15.01.2008 r. inwentaryzacji składników majątkowych, w tym 

gruntów, na dzień 31 grudnia 2007 r. Inwentaryzację przeprowadzono zgodnie z procedurą 

określoną w zarządzeniu Burmistrza Wadowic z dnia 11 października 2007 r.12, tj. poprzez 

uzgodnienie ewidencji wartościowej gruntów z ewidencją środków trwałych. Inwentaryzacja 

nie wykazała róŜnic w powyŜszych ewidencjach. 

4. Od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r. przekazała Pani Burmistrz Wojewodzie 

Małopolskiemu siedem miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku złoŜenia 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminy13, 

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. Spośród tych sprawozdań w terminie 

określonym w ustawie, tj. do 15 dnia kaŜdego miesiąca, zostały złoŜone trzy sprawozdania, 

natomiast cztery przekazano z opóźnieniami od 1 do 3 dni. 

                                                           
10 63 działki stanowią 61 nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o łącznej powierzchni 6,8116 ha. 
11 Tj. dla 1 działki złoŜono wniosek w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie, dla 17 działek złoŜono wnioski do Wojewody 
Małopolskiego o potwierdzenie prawa własności gminy, dla 4 wykonano dokumentację formalno-prawną, a dla 8 działek 
trwa postępowanie dotyczące wydzielenia geodezyjnego. 
12 Nr 141/Fn/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
13 Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
stanowi, Ŝe burmistrzowie, w terminie do dnia 15 kaŜdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym ustawa wchodzi w Ŝycie (tj. od 19 listopada 2007 r.), składają właściwym wojewodom miesięczne sprawozdania 
z wykonania obowiązku złoŜenia w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie wniosków o ujawnienie w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. 
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5. Na terenie gminy Wadowice znajdowała się jedna wspólnota gruntowa połoŜona we wsi 

Jaroszowice o powierzchni 104,4957 ha. Ustalono, Ŝe posiadała Pani Burmistrz wykaz 

nieruchomości stanowiących tą wspólnotę, wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie 

oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im 

udziałów we wspólnocie.  

Do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów 

wchodzących w skład wspólnoty, zgodnie z art. 14 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych14, powołano Spółkę Pastwiskowo – Leśną w Jaroszowcach. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pani Burmistrz w zakresie 

nadzoru nad działalnością tej spółki. W dniu 10 stycznia 2000 r. zatwierdziła Pani Burmistrz 

obecnie obowiązujący statut spółki łącznie z wykazem osób uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej wraz z ich udziałami15, a w dniu 1 marca 2004 r. zmiany w statucie16. 

Ponadto w dniu 29 kwietnia 2008 r. zatwierdziła Pani przedstawiony przez Spółkę „Plan 

Zagospodarowania UŜytków Rolnych Spółki Pastwiskowo - Leśnej w Jaroszowcach” oraz 

„Regulamin uŜytkowania gruntów i urządzeń Spółki Pastwiskowo - Leśnej w Jaroszowcach”, 

zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy. 

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia kontroli wystąpiły cztery 

przypadki rozporządzenia nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnoty gruntowej, 

które dokonane zostały za zgodą Pani Burmistrz, przy czym w jednym przypadku skorzystała 

Pani Burmistrz z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej część wspólnoty gruntowej, 

stosownie do art. 26 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 

 

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

1. Dalszą weryfikację danych dotyczących nieruchomości gminnych zawartych w wykazie 

Starosty Wadowickiego oraz bieŜące informowanie Starosty o jej wynikach. 

2. Kontynuowanie działań w celu uregulowania stanu prawnego wszystkich nieruchomości 

stanowiących zasób gminny. 

3. Terminowe składanie Wojewodzie Małopolskiemu sprawozdań z realizacji obowiązku 

złoŜenia wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

jednostek samorządu terytorialnego. 

                                                           
14 Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm. 
15 Uchwała nr 54/140/2000 Zarządu Miejskiego w Wadowicach z dnia 10 stycznia 2000 r. 
16 Zarządzenie nr 180/GK/2004 Burmistrza Wadowic z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Spółki 
Pastwiskowo – Leśnej w Jaroszowcach. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej, na podstawie 

art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 14 dni od dnia 

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 Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej NajwyŜszej Izby Kontroli 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym. 

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. 

 


