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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 28 lipca do 14 sierpnia 2008 r. kontrolę w zakresie 

aktualizacji przez Wójta Gminy Chojnice stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

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 sierpnia 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 Chojnice 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie objętym kontrolą. Ocenę negatywną 

uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia polegające m.in. na: 

1) nieprowadzeniu ewidencji (rejestru) nieruchomości stanowiących gminny zasób, 

2) nieprzekazywaniu Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdań dotyczących składania 

wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości, 

3) nieuzasadnionej zwłoce w składaniu do właściwego sądu wniosków o ujawnienie 

prawa własności. 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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1. W Urzędzie Gminy Chojnice nie prowadzono ewidencji nieruchomości stanowiących 

gminny zasób. Tym samym nie wywiązał się Pan Wójt z obowiązku określonego 

w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2. Jak Pan 

Wójt wyjaśnił, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości dokonywane jest przy 

wykorzystywaniu danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę 

Chojnickiego. W ewidencji tej wykazano jako nieruchomości gminne 1804 działki 

ewidencyjne o łącznej powierzchni 621,5301 ha. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli dane te 

są nierzetelne.  

Na podstawie dokumentacji źródłowej 94 działek ewidencyjnych ustalono bowiem, Ŝe 

dwie działki3, stanowiące własność Gminy Chojnice, nie były wykazane w ewidencji 

prowadzonej przez Starostę. Stwierdzono, Ŝe pomimo braku zgodności danych 

ewidencyjnych ze stanem faktycznym nie podjął Pan Wójt działań w celu uzupełnienia 

danych w ewidencji. 

 W dniu 24 kwietnia 2008 r. otrzymał Pan Wójt od Starosty Chojnickiego wykaz 

nieruchomości4, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego5. W wykazie zostało ujętych, jako nieruchomości wchodzące 

w skład gminnego zasobu, 1469 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 505,3776 ha, 

tj. o 335 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 116,1525 ha mniej niŜ zostało 

wykazanych w prowadzonej przez Starostę ewidencji Nie wyjaśnił Pan Wójt przyczyn 

powyŜszych rozbieŜności. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli powstanie powyŜszych 

nieprawidłowości było m.in. skutkiem nieprowadzenia przez Pana Wójta rzetelnej ewidencji 

gminnego zasobu nieruchomości, co uniemoŜliwiało analizę i weryfikację danych 

przekazanych przez Starostę. 

 Skutkiem nieprowadzenia przez Pana Wójta ewidencji powyŜszych nieruchomości był 

brak moŜliwości ustalenia liczby nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jako 

takie wskazał Pan Wójt 91 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 17,7538 ha, które  

                                                           
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
3 Działka nr 115 o pow. 0,50 ha – obręb ewidencyjny Nowa Cerkiew; działka nr 14/5 o pow. 0,1346 ha – obręb 
ewidencyjny Krojanty. 
4 tj. tych nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność jednostki samorządu 
terytorialnego, a takŜe nie stanowiących własności jednostki samorządu terytorialnego i nie pozostających 
w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte 
przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
5 Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
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w wykazie przekazanym przez Starostę Chojnickiego nie miały przypisanego numeru księgi 

wieczystej. JednakŜe z uwagi na to, Ŝe wykaz Starosty nie był kompletny, danych tych nie 

moŜna uznać za rzetelne. 

2. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 lipca 2008 r. złoŜył Pan Wójt do Wydziału Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach pięć wniosków o uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu. W ocenie NIK, wobec faktu, Ŝe 

w zasobie gminnym pozostaje jeszcze nie mniej niŜ 91 działek ewidencyjnych 

o nieuregulowanym stanie prawnym, intensywność działań Pan Wójta w tym zakresie moŜe 

być niewystarczająca do zrealizowania w wymaganym terminie obowiązku określonego 

w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości6. 

Ponadto, w przypadku trzech wniosków ich złoŜenie do Sądu Rejonowego 

w Chojnicach nastąpiło po upływie od 3 miesięcy do 16 lat od uzyskania prawa własności 

nieruchomości przez gminę. Stanowiło to naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece7, który obliguje właściciela nieruchomości do 

niezwłocznego złoŜenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.  

3. Nie wywiązał się Pan Wójt z obowiązku złoŜenia wojewodzie miesięcznych sprawozdań 

z wykonywania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu prawa własności. 

W okresie od 15 grudnia 2007 r. do 30 lipca 2008 r. nie zostało sporządzonych 

i przekazanych osiem sprawozdań. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Utworzenie i prowadzenie ewidencji (rejestru) nieruchomości stanowiących gminny 

zasób, 

2. Zintensyfikowanie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości wchodzących do gminnego zasobu, 

3. Niezwłoczne składanie do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy 

w księdze wieczystej, 

4. Sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości. 

                                                           
6 W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wnioski takie powinny być złoŜone w terminie 24 miesięcy od 
dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do 19 listopada 2009 r. 
7 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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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.  


