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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 30 czerwca do 18 lipca 2008 r. kontrolę aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Burmistrza gospodarującego gminnym 

zasobem nieruchomości i mieniem gminnym, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 18 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 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Pana Burmistrza w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne. Na powyŜszą ocenę mają wpływ m. in. następujące 

nieprawidłowości: 

- nierzetelne prowadzenie rejestru nieruchomości2, 

- niewystąpienie o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Miasta do 13 działek, 

pomimo posiadania prawomocnych decyzji o przejęciu ich na własność, 

- niewywiązywanie się z wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego3, obowiązku składania sprawozdań Wojewodzie 

Małopolskiemu, 

                                                           
1 Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm. 
2 W Urzędzie Miasta Nowy Targ rejestr nieruchomości prowadzony jest w systemie komputerowym pod nazwą „wykaz 
mienia komunalnego”. 
3 Dz. U. Nr 191, poz. 1365. 
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- dwukrotne przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów po terminie określonym w art. 26 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4 oraz niewyjaśnienie róŜnic 

inwentaryzacyjnych, co było niezgodne z art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

1. W ocenie NIK prowadzony w Urzędzie Miasta (UM) rejestr nieruchomości jest nierzetelny, 

gdyŜ nie moŜna na jego podstawie jednoznacznie określić powierzchni i liczby nieruchomości 

wchodzących do zasobu gminnego, w tym nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym. Ocenę tę uzasadniają, stwierdzone w wyniku porównania danych z ww. rejestru 

i z ewidencji gruntów Starosty Nowotarskiego (wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 r.), 

rozbieŜności: 

- w rejestrze nieruchomości UM widniało 289 działek, których nie było w ewidencji gruntów 

prowadzonej przez Starostę. W wyniku weryfikacji danych, dokonanej w trakcie kontroli  

w UM, rozbieŜności na dzień 30 czerwca 2008 r. dotyczyły 155 działek, 

- w rejestrze nieruchomości UM brak było 303 działek (w tym 50 działek oddanych  

w uŜytkowanie wieczyste), które wg ewidencji gruntów Starosty naleŜą do gminnego zasobu 

nieruchomości. Po dokonanej, w trakcie kontroli, weryfikacji ww. danych w UM, na dzień  

30 czerwca 2008 r. rozbieŜności dotyczyły 263 działek, w tym 43 działek oddanych  

w uŜytkowanie wieczyste, 

- sześć działek w rejestrze nieruchomości UM miało inną powierzchnię, niŜ w ewidencji 

gruntów Starosty, co wymaga skorygowania. Ponadto 27 działkom w rejestrze nieruchomości 

UM przypisano całą powierzchnię działki, pomimo Ŝe Miasto Nowy Targ jest właścicielem 

ich ułamkowej części, 

- 71 działek wprowadzono do rejestru nieruchomości UM dopiero w 2008 r., tj. po ujawnieniu 

ich własności w księgach wieczystych, pomimo Ŝe decyzje ich dotyczące uprawomocniły się 

jeszcze w 2007 r. NIK zwraca uwagę, Ŝe wpis właściciela nieruchomości w księdze 

wieczystej ma charakter deklaratoryjny i tylko potwierdza istniejące juŜ prawo własności.  

W wyniku szczegółowego badania dokumentacji dotyczącej 44 działek ewidencyjnych 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewystąpieniu przez Pana Burmistrza do Sądu 

Rejonowego o dokonanie ujawnienia własności Miasta w księgach wieczystych odnośnie  

13 działek, pomimo posiadania prawomocnych decyzji o przejściu ich na własność Miasta. 

Ww. decyzje uprawomocniły się w okresie od 24 sierpnia 1993 r. do 5 maja 2008 r. Pan 

Burmistrz równieŜ nie wystąpił o ujawnienie w księgach wieczystych podziałów 11 działek 

(na 22 działki) i nie przekazał Staroście informacji o tym fakcie. W ocenie NIK, brak działań  

w zakresie ujawniania w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości naruszał art. 35 
                                                           
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece5 oraz art. 22 ust 2 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania nieruchomości gminnych 

dają podstawę do stwierdzenia, Ŝe Pan Burmistrz nie wywiązuje się prawidłowo z obowiązku 

wynikającego z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami6, 

w powyŜszym zakresie.  

2. Wszystkie wnioski złoŜone przez Pana Burmistrza do Sądu Rejonowego w Nowym Targu, 

w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 18 lipca 2008 r., w sprawie ujawnienia w księgach 

wieczystych prawa własności 45 działek o łącznej pow. 6810 m2, dotyczyły postępowań 

administracyjnych podziału działek, przeprowadzonych na wniosek zainteresowanych stron. 

Jak ustalono, Pan Burmistrz nie podejmował z własnej inicjatywy działań mających na 

celu ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Miasta, co moŜe 

utrudnić realizację obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 3 ww. ustawy o ujawnieniu  

w księgach wieczystych (…) . 

3. Od wejścia w Ŝycie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych (…), do dnia zakończenia 

kontroli Pan Burmistrz był zobowiązany przesłać wojewodzie osiem sprawozdań z wykonania 

obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności. Tymczasem Pan Burmistrz, 

pomimo obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, złoŜył w tym czasie jedynie  

3 sprawozdania. 

4. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe inwentaryzacje gruntów - wg stanu na koniec 2006  

i 2007 r. - zakończono po terminie określonym w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

Nie rozliczono ujawnionych róŜnic pomiędzy zapisami w księgach rachunkowych 2007 r.,  

a stanem faktycznym wynikającym z dowodów źródłowych, co było niezgodne z art. 27 ust. 2 

ustawy o rachunkowości. W wyniku powyŜszego nie wprowadzono do ewidencji księgowej  

2007 r. gruntów o łącznej wartości 108,6 tys. zł. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych7, przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Prowadzona w Wydziale Finansowym UM ewidencja szczegółowa gruntów nie spełniała 

wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.  

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 
                                                           
5 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
6 Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. 
7 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych8, gdyŜ nie umoŜliwiała ustalenia wartości początkowej poszczególnych działek 

ewidencyjnych.  

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

1. Zapewnienie rzetelności danych w prowadzonej ewidencji gruntów, poprzez weryfikację 

danych obecnie w niej zawartych, aktualizację danych, które uległy zmianie, a takŜe bieŜące 

występowanie z wnioskami o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminnych. 

2. Zgłaszanie Staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

3. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości. 

4. Prowadzenie ewidencji szczegółowej gruntów w sposób umoŜliwiający ustalenie wartości 

początkowej poszczególnych działek ewidencyjnych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Administracji Publicznej, na podstawie 

art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana, 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 Panu 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. 

                                                           
8 Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm. 


