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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 24 czerwca do 14 lipca 2008 r. kontrolę w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy Lubień 

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 14 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Wójta Gminy Lubień w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne. Ocenę negatywną uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości 

i uchybienia polegające m.in. na: 

1) braku rzetelnej ewidencji (rejestru) nieruchomości, w której ujęto jedynie 2,3% 

powierzchni gminnego zasobu nieruchomości, 

2) nieprzestrzeganiu ustawowych terminów przekazywania właściwym organom2 

danych w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego gminnego zasobu 

nieruchomości, 

3) braku naleŜytej staranności w toku realizacji zadań mających na celu uregulowanie 

stanu prawnego nieruchomości gminnych. 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2 Wojewoda Małopolski, Starosta Myślenicki, Sąd Rejonowy w Myślenicach,  
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1. W ewidencji (rejestrze) nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 

prowadzonej przez Pana Wójta zawarto jedynie 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 

2,9929 ha spośród 40 składających się z 1092 działek ewidencyjnych o powierzchni 

łącznej 129,75 ha, wykazanych przez Starostę Myślenickiego w ewidencji gruntów 

i budynków jako wchodzących do zasobu gminnego. Obowiązek prowadzenia ewidencji 

gminnego zasobu nieruchomości przez Pana Wójta wynika z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami3. 

Dane dotyczące ww. nieruchomości (jak ustalono w wyniku szczegółowego 

badania dokumentacji źródłowej 30 nieruchomości) nie były zgodne z ewidencją gruntów 

i budynków prowadzoną przez Starostę. RóŜnice polegały m.in. na: wykazaniu róŜnej 

liczby działek ewidencyjnych stanowiących jedną nieruchomość, wykazaniu działek 

ewidencyjnych stanowiących jedną nieruchomość w róŜnych geodezyjnych jednostkach 

rejestrowych, wskazaniu innych właścicieli nieruchomości niŜ wynikało to z dokumentacji 

źródłowej. 

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Pana Wójta nie moŜna było ustalić, 

które z nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości posiadają 

nieuregulowany stan prawny. Na podstawie danych otrzymanych od Starosty 

Myślenickiego kontrolerzy ustalili, Ŝe z 904 działek pod drogami gminnymi tylko 

dziewięć (tj. 1%) posiada uregulowany stan prawny.  

TakŜe przeprowadzona w 2007 r. w Urzędzie Gminy Lubień inwentaryzacja gruntów 

komunalnych nie przyczyniła Siudo ustalenia prawidłowych danych o gminnym zasobie 

nieruchomości. W arkuszu ewidencyjnym inwentaryzacji wykazano nieruchomości 

o łącznej powierzchni10,6432 ha. JednakŜe Wójt nie potrafił wskazać, które pozycje 

arkusza ewidencyjnego odpowiadają danym zawartym w rejestrze nieruchomości jaki 

prowadzi oraz nieruchomościom wykazanym w wypisach z ewidencji gruntów 

i budynków prowadzonej przez Starostę Myślenickiego.  

2. W przypadku czterech z pięciu nieruchomości skomunalizowanych w okresie od 

1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., wnioski do Sądu Rejonowego w Myślenicach 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności oraz o załoŜenie ksiąg wieczystych 

złoŜył Pan Wójt dopiero po upływie od 10 dni do ponad roku od daty uprawomocnienia 

się decyzji komunalizacyjnej Wojewody. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

                                                           
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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1982 r. o księgach wieczystych i hipotece4 właściciel nieruchomości jest zobligowany do 

niezwłocznego złoŜenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. W tych 

przypadkach nie dochował Pan Wójt równieŜ 30 dniowego terminu na zgłoszenie 

Staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, co stanowiło naruszenie 

art. 22 ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne5. 

Ponadto ustalono, Ŝe w przypadku dziewięciu nieruchomości, których dane objęte 

ewidencją gruntów i budynków zostały zmienione, nie złoŜył Pan Wójt wniosków 

o dokonanie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonych przez Starostę. Zgodnie z § 46 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków6, dane takie podlegają aktualizacji na wniosek 

właściciela nieruchomości. Zgłoszenie powyŜszych zmian zostało dokonane dopiero w 

trakcie kontroli NIK. 

3. Spośród ośmiu sprawozdań z wykonania obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych 

prawa własności przekazanych Wojewodzie Małopolskiemu, sześć sprawozdań zostało 

przekazanych z uchybieniem terminu wskazanego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego7. Sprawozdania te przekazano 

z opóźnieniem od jednego8 do 97 dni w stosunku do terminu ustawowego. Dwa ostatnie 

sprawozdania zostały przesłane terminowo. 

4.  Na terenie gminy Lubień funkcjonuje jedna wspólnota gruntowa, tj. „Las Członków 

Uprawnionych Klimas i Szczebel we wsi Lubień” (o łącznej powierzchni 108,33 ha lasu). 

Uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej utworzyli spółkę do sprawowania 

zarządu nad wspólnotą. Spółka działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Pana Wójta 

w 2007 r. Stwierdzono, Ŝe w statucie nie został określony termin do przedstawienia 

wójtowi planu zagospodarowania i regulaminu uŜytkowania gruntów i urządzeń spółki, do 

czego zobowiązuje art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych9 Dopiero w trakcie trwania kontroli, w dniu 30 czerwca 2008 r., 

zwrócił się Pan Wójt do Zarządu Spółki o niezwłoczne usunięcie uchybień.  

 

                                                           
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
6 Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454. 
7 Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 
8 dotyczy przypadku przesłania sprawozdania drogą elektroniczną 
9 Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Bezzwłoczne uzupełnienie rejestru nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości, 

2. Podjęcie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

wchodzących do gminnego zasobu, 

3. Terminowe zgłaszanie Staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów 

i budynków. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej 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 

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.  


