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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji 

Publicznej przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, zwanym dalej 

„Starostwem” kontrolę w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

przez Starostę gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa 

w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 15 lipca 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 15 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Pana Starosty w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w okresie objętym 

kontrolą. PowyŜszą ocenę uzasadniają przedstawione poniŜej stwierdzone nieprawidłowości, 

które polegały m.in. na: 

− nierzetelnym i niezgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniu ewidencji gruntów 

i budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, 

− niewystępowaniu do Sądu o ujawnienie prawa własności nieruchomości (działek) Skarbu 

Państwa, 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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− braku działań w celu poinformowania mieszkańców o potrzebie sprawdzenia ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia im pomocy w zakresie 

informacji o sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego, 

− nieprzedstawieniu wojewodzie małopolskiemu miesięcznych sprawozdań z obowiązku 

składania wniosków o ujawnienie praw własności nieruchomości Skarbu Państwa lub 

przedstawienia takich sprawozdań z opóźnieniem. 

1.  W ocenie NIK ewidencja gruntów i budynków prowadzona w Starostwie jest 

nierzetelna i nie pozwala na precyzyjne określenie liczby działek i nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa połoŜonych na terenie Powiatu Myślenickiego. 

W przedłoŜonej do kontroli ww. ewidencji (wg stanu na dzień 1 lipca 2008 r.) ujęto 

4528 nieruchomości (działek) Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2654,0167 ha. Jednak 

znaczna część działek ewidencyjnych została przyporządkowana do poszczególnych grup 

i podgrup rejestrowych w sposób niezgodny z § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

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

i budynków2 oraz załącznikiem nr 2 do powołanego rozporządzenia. W wyniku dokonanej 

w dniu 2 lipca 2008 r. przez pracowników Starostwa weryfikacji danych w ewidencji: 

� wykreślono 505 nieruchomości (działek) z podgrupy nr 1.3 (grunty Skarbu Państwa 

znajdujące się w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej), 

� wpisano 744 nieruchomości (działek) do podgrupy nr 1.4 (grunty wchodzące w skład 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa), 

� wykreślono z podgrupy nr 1.7 (pozostałe grunty Skarbu Państwa) 34 działek pierwotnie 

wykazanych, jako własność Skarbu Państwa. 

W rezultacie, zweryfikowana ewidencja zawierała 4733 nieruchomości (działek) 

Skarbu Państwa (o 205 więcej niŜ pierwotnie) o łącznej powierzchni 2481,8915 ha 

(o 172,1252 ha mniej niŜ pierwotnie), przy czym w przypadku 1943 działek brak było 

wpisów dotyczących numerów ksiąg wieczystych, wymaganych art. 23 ust. 1c pkt 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami3. 

Pomimo dokonanej weryfikacji, przeprowadzona przez kontrolerów NIK analiza 

dokumentacji źródłowej dotyczącej 30 nieruchomości (działek) wchodzących w skład zasobu 

Skarbu Państwa wykazała, Ŝe ewidencja dalej zawiera nieprawidłowości polegające na: 

                                                 
2 Dz. U. Nr 38, poz. 454 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 



 3 

- ujęciu w dwóch przypadkach4 w podgrupie nr 1.4 obejmującej nieruchomości Skarbu 

Państwa, nieruchomości stanowiących odpowiednio własność osób fizycznych oraz 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Myślenicach, 

- zewidencjonowaniu w trzech przypadkach5 w podgrupie nr 1.4 nieruchomości odnośnie, 

których w dokumentach źródłowych wykazane były uprawnienia współwłaścicielskie 

osób fizycznych, natomiast brak było danych co do wielkości udziałów Skarbu Państwa 

w ww. nieruchomościach i dokumentacji uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa, 

- niezamieszczeniu, w przypadku trzech nieruchomości6 Skarbu Państwa oddanych 

w trwały zarząd, wpisów o numerach ksiąg wieczystych prowadzonych dla działek 

wchodzących w skład ww. nieruchomości, pomimo posiadania dokumentów źródłowych 

(aktów notarialnych i zawiadomień z Sądu), a w przypadku jednej nieruchomości7 

niedokonaniu aktualizacji ewidencji poprzez wpisanie numeru nowo załoŜonej księgi 

wieczystej, co stanowiło naruszenie § 44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, 

- braku w przypadku jednej nieruchomości8 dokumentów, na podstawie których dokonano 

wpisu numeru księgi wieczystej dla tej nieruchomości, co stanowiło naruszenie 

art. 24 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne9, zgodnie 

z którym integralnym elementem ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 

Starostę są dokumenty uzasadniające wpisy do komputerowej bazy danych 

ewidencyjnych. 

Prowadzona w Starostwie ewidencja gruntów i budynków nie pozwala równieŜ na 

określenie, które nieruchomości Skarbu Państwa posiadają nieuregulowany stan prawny. Pan 

Starosta wyjaśnił, Ŝe w celu zbadania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 

połoŜonych na terenie Powiatu Myślenickiego zachodzi konieczność sporządzenia wykazu 

synchronizacyjnego (tj. sprawdzenia, które parcele katastralne wg austriackiego katastru 

nieruchomości odpowiadają działkom ewidencyjnym). W okresie objętym kontrolą działania 

takie nie zostały podjęte. 

W ocenie NIK brak rzetelnych danych w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, 

w tym danych o stanie prawnym nieruchomości, moŜe istotnie utrudnić realizację 

                                                 
4 Nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr 3770 oraz nr  73181. 
5 Nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste  nr  75311,  nr  412 oraz nr  75534 
6 Dla których prowadzone są księgi wieczyste  nr 32457, nr 43838 oraz nr 20007. W trakcie kontroli do ewidencji 
wpisano ww. numery ksiąg wieczystych. 
7 Działka nr 500, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 75534. 
8 Działka nr 609, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 61782. 
9 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
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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 terytorialnego10, w tym dotyczących sporządzenia wykazów, o których mowa 

w art. 1 tej ustawy. 

2. Kontrola wykazała, iŜ w okresie objętym kontrolą Pan Starosta nie 

podejmował działań dotyczących składania do Sądu wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Wszystkie wnioski (17) do 

Sądu Rejonowego zostały złoŜone przez Pana Starostę z inicjatywy właściwych miejscowo 

wójtów i burmistrzów. W ocenie NIK brak ww. działań, zwłaszcza w przypadku, kiedy Pan 

Starosta nie dysponuje wiedzą ile nieruchomości Skarbu Państwa ma nieuregulowany stan 

prawny moŜe uniemoŜliwi ć wykonanie obowiązku określonego w art. 2 ust. 1 ww. ustawy 

i art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto w przypadku siedmiu 

wniosków podpisanych przez Pana Starostę
11, ich skierowanie do Sądu następowało po 

upływie od 49 do 84 dni od chwili wpływu wniosku od właściwego Burmistrza, podczas gdy 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece12 

wnioski takie naleŜy składać niezwłocznie. 

 Stwierdzono, Ŝe nie wywiązywał się Pan Starosta z obowiązków sprawozdawczych 

wobec Wojewody Małopolskiego z realizacji zadań w zakresie ujawniania prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych. Z łącznej liczby siedmiu 

sprawozdań13 do przesłania, których był Pan zobowiązany, nie zostały złoŜone trzy 

sprawozdania (za miesiące listopad – grudzień 2007 r. i styczeń 2008 r.), a sprawozdania za 

marzec i kwiecień 2008 r. przekazano z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 59 i 29 dni14, 

co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

Do dnia zakończenia kontroli nie podjął Pan Starosta Ŝadnych działań w zakresie 

informowania mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia im pomocy w celu uzyskania tytułu 

prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia tego prawa w księgach wieczystych, 

co NIK ocenia jako nierzetelność. Zdaniem Izby, pomimo, Ŝe termin na zrealizowanie tego 

                                                 
10 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
11 Pozostałe 10 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w okresie objętym kontrolą zostało podpisane 
przez Kierownika i p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. 
12 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
13 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa w terminie do dnia 15 kaŜdego miesiąca, starosta składa miesięczne sprawozdania. 
14 Sprawozdania za marzec i kwiecień zostały przesłane razem ze sprawozdaniem za miesiąc maj 2008 r. 
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obowiązku (wynikającego z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych…) 

jeszcze nie upłynął, niezwłoczne rozpoczęcie działań w powyŜszym zakresie jest niezbędne 

dla sprawnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 

3. Pomimo, Ŝe od 1 stycznia 1999 r.15 na starostach spoczywał obowiązek 

ustalenia m.in. wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 

wspólnocie stwierdzono, Ŝe na obszarze powiatu myślenickiego zadania te nie zostały 

wykonane do czasu zakończenia kontroli. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1) zapewnienie rzetelności i kompletności danych w prowadzonej ewidencji gruntów 

i budynków, poprzez weryfikację danych obecnie w niej zawartych, aktualizację danych, 

które uległy zmianie, a takŜe bieŜące występowanie do Sądu z wnioskami o ujawnienie 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, 

2) ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów 

we wspólnocie, 

3) sporządzanie i terminowe przedkładanie Wojewodzie małopolskiemu miesięcznych 

sprawozdań odnośnie obowiązku składania wniosków o ujawnianie praw własności 

nieruchomości Skarbu Państwa, 

4) informowanie mieszkańców o potrzebie sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym 

stanem prawnym i zapewnienie im pomocy w tym zakresie. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 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. 

                                                 
15 Art. 22 pkt 1lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej – w związku z reforma ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.). 
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 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.  

 


