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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 skontrolowała - w okresie od 30 czerwca do 18 lipca 2008 r. - aktualizację przez 

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne, 

w latach 2007 - 2008 (I półrocze). 

W związku z ww. kontrolami, których wyniki przedstawione zostały w protokołach 

kontroli podpisanych odpowiednio w dniu 1 sierpnia 2008 r. i w dniu 30 lipca 2008 r., 

NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK przekazuje Panu Staroście – jako 

właściwemu organowi – niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały rozbieŜności pomiędzy rejestrami 

nieruchomości Urzędu Miasta (UM) Nowy Targ oraz Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, 

a ewidencją gruntów prowadzoną przez Pana Starostę.  

1. W trakcie kontroli w UM Nowy Targ stwierdzono rozbieŜności pomiędzy rejestrem 

nieruchomości UM Nowy Targ i ewidencją gruntów Pana Starosty, które powodują Ŝe nie 

moŜna jednoznacznie określić powierzchni i liczby nieruchomości wchodzących do zasobu 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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Miasta Nowy Targ, w tym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. RozbieŜności 

te dotyczyły (wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 r.): 

- braku 289 działek w ewidencji gruntów prowadzonej przez Pana Starostę, które znajdowały 

się w rejestrze prowadzonym w UM Nowy Targ. Po weryfikacji danych, dokonanej przez UM 

trakcie kontroli NIK, wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. pozostały rozbieŜności, dotyczące 

155 działek; 

- w ewidencji Pana Starosty znajdowały się 303 działki, których z kolei nie wykazano 

w rejestrze nieruchomości UM. Po dokonanej przez UM, w trakcie kontroli NIK, weryfikacji 

ww. danych, na dzień 30 czerwca 2008 r. pozostały rozbieŜności dotyczące 263 działek. 

 

2. W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem 

stwierdzono róŜnice pomiędzy danymi dotyczącymi powierzchni gruntów gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Krościenko nad Dunajcem wykazanymi w ewidencji Pana Starosty, 

a danymi z ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. Według danych wykazanych 

w rejestrze działek ewidencyjnych prowadzonym przez Gminę łączna powierzchnia gruntów, 

które są własnością Gminy oraz gruntów przekazanych w uŜytkowanie wieczyste (4 i 5 grupa 

rejestrowa) wynosiła 244,2 ha. Z kolei według danych wykazanych w sporządzonych 

„Zestawieniach zbiorczych gruntów” (na 01.01.2007 r. i 01.01.2008 r.) Starostwa 

Powiatowego w Nowym Targu łączna powierzchnia gruntów Gminy jest mniejsza o 19 ha.  

W „Zestawieniach zbiorczych gruntów” sporządzonych przez Pana Starostę, na 

podstawie  §§ 75 i 76 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków2 (zwanego dalej rozporządzeniem 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków) nie zostały wykazane grunty Gminy Krościenko 

nad Dunajcem przekazane przez nią w uŜytkowanie wieczyste, pomimo tego, Ŝe ostatnia taka 

czynność została dokonana w formie aktu notarialnego w czerwcu  2004 r., tj. juŜ po 

przejęciu przez Starostwo zadań z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Ogólna 

powierzchnia niewykazanych (w 5 grupie rejestrowej) gruntów wyniosła 1,1169 ha 

(22 działki ewidencyjne). Z wyjaśnień Pana Starosty wynika, Ŝe przyczyną powyŜszego był 

program informatyczny błędnie klasyfikujący grunty do poszczególnych grup rejestrowych.  

Ponadto w ww. „Zestawieniach...” grunty o łącznej powierzchni 0,1225 ha (21 działek 

ewidencyjnych), których właścicielem jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, zostały ujęte 

w 7 grupie rejestrowej jako własność osób fizycznych, a powinny być zaliczone do 4 grupy 

                                                           
2 Dz. U. Nr 38, poz. 454. 
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rejestrowej. Dopiero w trakcie trwania kontroli NIK dokonane zostały z urzędu korekty 

błędnych zapisów w tej grupie rejestrowej. 

 Wyjaśniając przyczyny niezgodności danych zawartych w ewidencji gminnej i 

powiatowej wskazał Pan Starosta, Ŝe w przypadku działek nr 3246/6, 3229/3, 3187/19, 

3432/2, 3293/7, 3538/13, 3322/12, 4108/4 dokonano zmian w rejestrze gruntów na wniosek 

Gminy Krościenko nad Dunajcem w styczniu 2008 r. Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe 

dokumentacja, na podstawie której moŜna było dokonać aktualizacji tych danych została 

przekazana do Starostwa jeszcze w 2005 r.  

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

1. Dokonanie analizy rozbieŜności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej przez Pana Starostę z danymi wynikającymi z gminnych rejestrów działek 

ewidencyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz 

Burmistrza Miasta Nowy Targ w celu zapewnienia prawidłowości wykazywanych w nich 

danych. 

2. Zapewnienie rzetelności i kompletności danych ujmowanych w „Zestawieniach  

zbiorczych gruntów” dla Gminy Krościenko nad Dunajcem, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 

do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NIK, 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 przyczyn 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 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. 

 


