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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 25 czerwca do 15 lipca 2008 r. kontrolę aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę Nowotarskiego działającego jako 

organ gospodarujący 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 30 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Pana Starosty podejmowane 

w zakresie porządkowania stanu faktycznego i prawnego nieruchomości wchodzących do 

zasobu Skarbu Państwa, w okresie objętym kontrolą. PowyŜszą ocenę uzasadniają poniŜej 

przestawione stwierdzone nieprawidłowości, które polegały m. in. na: 

                                                 
1Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701. 
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- nierzetelnym prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków stanowiących własność 

Skarbu Państwa, pomimo podejmowania działań zmierzających do jej 

uporządkowania, które były nieskuteczne, 

- 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, 

1.  W ocenie NIK ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez Pana Starostę 

w sposób nierzetelny, skutkiem czego nie posiada Pan pełnej informacji na temat stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa, którym Pan gospodaruje.  

Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe na 1075 działek znajdujących się w podgrupach 

rejestrowych 1.3, 1.4, 1.7 (w których ujmowane są grunty stanowiące własność Skarbu 

Państwa), w przypadku 656 działek brak było wpisów dotyczących numerów ksiąg 

wieczystych. Poza ośmioma przypadkami, Pan Starosta nie dysponował informacjami, jaka 

część z tych działek faktycznie nie posiada nieuregulowanego stanu prawnego. Ponadto, 

w przypadku nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Jabłonka (objętych 8 jednostkami 

rejestrowymi)2 brak było dokumentacji uzasadniającej dokonane wpisy, co stanowiło 

naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne3.  

Spośród objętej kontrolą dokumentacji dotyczącej 30 nieruchomości ustalono, 

Ŝe w przypadku dwóch nieruchomości4 błędnie wpisano numer księgi wieczystej, a co do 

jednej nieruchomości5 niezgodnie z danymi ujętymi w księdze wieczystej wykazano jej 

powierzchnię i liczbę działek ewidencyjnych. W jednym przypadku6 nie ujawniono teŜ 

ustanowienia trwałego zarządu.  

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., w wyniku podjętych z Pańskiej 

inicjatywy działań, zaktualizowano dane dotyczące zaledwie dwóch nieruchomości, będących 

w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym Pan gospodaruje. Obowiązek aktualizacji 

                                                 
2 G727 w obrębie ChyŜne, G1121 w obrębie Jabłonka, G14 w obrębie Podwilk, G572, G607 i G629 w obrębie 
Zubrzyca Dolna, G11 i G968 w obrębie Zubrzyca Górna. 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
4 jednostka rejestrowa G9458, obręb 0001 Nowy Targ, nr KW 43913; jednostka rejestrowa G170, obręb 001 
Czorsztyn, nr KW 66550. 
5 jednostka rejestrowa G431, obręb 0007 Sromowce WyŜne, KW 128426. 
6 jednostka rejestrowa G9174, obręb 0001 Nowy Targ, nr KW 112506. 
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danych wynika z § 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków7. 

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

w tym dotyczących ich stanu prawnego, 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 

terytorialnego8, w tym dotyczących sporządzenia wykazów, o których mowa w art. 1 

tej ustawy.  

2.  W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 20 czerwca 2008 r. złoŜył Pan Starosta 

do właściwych sądów rejonowych 46 wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa (z tego: 28 wniosków złoŜonych z inicjatywy 

własnej, 18 wniosków złoŜonych w wyniku wystąpień podmiotów zewnętrznych). JednakŜe 

wobec braku danych co do liczby nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym 

i 656 przypadków braku wpisu numerów ksiąg wieczystych - podejmowane przez Pana 

Starostę działania w celu realizacji obowiązków określonych w art. 2  ust. 1 ustawy 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…) 

oraz w art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami9 - 

naleŜy uznać za niewystarczające.  

W toku kontroli ustalono, Ŝe w terminie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…) przedłoŜył Pan 

Starosta Wojewodzie Małopolskiemu miesięczne sprawozdania z realizacji zadań w zakresie 

ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

Ustalono równieŜ, Ŝe nie podjął Pan Starosta dotychczas Ŝadnych działań w celu 

poinformowania mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 

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

zrealizowanie tego obowiązku (wynikającego z art. 6  ust. 1 i 2 ustawy o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…) jeszcze nie 

                                                 
7 Dz. U. Nr 38, poz. 454 
8 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
9 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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upłynął, niezwłoczne rozpoczęcie działań w powyŜszym zakresie jest niezbędne dla 

sprawnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 

3.  Pomimo, Ŝe od 1 stycznia 1999 r.10 na starostach spoczywał obowiązek ustalenia, 

które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, wykazu osób uprawnionych do udziału 

we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych 

i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie – stwierdzono, iŜ na obszarze 

Powiatu Nowotarskiego zadania te nie zostały wykonane do czasu zakończenia kontroli.  

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

1. Zapewnienie rzetelności danych ujętych w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, 

poprzez systematyczną aktualizację zawartych w niej danych oraz bieŜące kierowanie do 

sądów wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

2. Podjęcie działań mających na celu ustalenie, które nieruchomości z terenu Powiatu 

Nowotarskiego stanowią wspólnoty gruntowe a takŜe wykazu uprawnionych do udziału 

w tych wspólnotach wraz z wielkością przysługujących im udziałów. 

3. Informowanie mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenie im pomocy w tym zakresie. 

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. 

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


