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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 Działając 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 8 do 26 września 2008 r. kontrolę 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy Kosakowo 

gospodarującego gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminnym w okresie od  

1 stycznia 2007 r. do 26 września 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 30 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli – na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK – przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami, ocenia działania Pana 

Wójta w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób i mienie gminne. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− braku w ewidencji prowadzonej w Gminie oznaczenia nieruchomości według księgi 

wieczystej, co było niezgodne z art. 23 ust. 1c pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami2, 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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− niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania Wojewodzie Pomorskiemu 

sprawozdań z realizacji zadań w zakresie ujawniania w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Gminy, stosownie do 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. 

 Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadził Pan 

Wójt ewidencję nieruchomości wchodzących do gminnego zasobu. Na dzień 1 stycznia 2007 r. 

w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodziło 1.008 działek ewidencyjnych, a na dzień 

1 stycznia 2008 r. 1.090. We wszystkich przypadkach w ewidencji brak było wpisów  

o numerach ksiąg wieczystych, do czego zobowiązuje art. 23 ust. 1c pkt 1 ww. ustawy. Na 

podstawie szczegółowego badania dokumentacji źródłowej dotyczącej 50 działek 

ewidencyjnych, które stanowiły odrębne nieruchomości stwierdzono, Ŝe dysponował Pan 

Wójt stosowną dokumentacją z sądu o wpisaniu prawa własności Gminy Kosakowo  

w księgach wieczystych, pozwalającą na uzupełnienie takich danych.  

Analiza danych zawartych w ewidencji zasobu nieruchomości prowadzonej w Gminie 

i porównanie ich z danymi z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę 

Puckiego wykazała rozbieŜności w zakresie powierzchni jak i liczby działek ewidencyjnych 

Gminy Kosakowo. Na dzień 1 stycznia 2007 r. Starostwo wykazywało 82,8876 ha 

powierzchni i 125 działek mniej niŜ Gmina, natomiast na dzień 1 stycznia 2008 r. Starostwo 

wykazywało 8,3555 ha powierzchni mniej i 64 działki więcej niŜ Gmina. RóŜniły się takŜe 

dane o powierzchni i liczbie działek ujętych w poszczególnych grupach i podgrupach 

rejestrowych (np. w podgrupie rejestrowej 4.1 – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 

nieruchomości na dzień 1 stycznia 2007 r. Starostwo wykazało o 58,1575 ha i 22 działki 

mniej niŜ Gmina, natomiast na dzień 1 stycznia 2008 r. Starostwo wykazało 21,5516 ha 

powierzchni mniej niŜ Gmina i 116 działek więcej niŜ Gmina). Kontrola wykazała takŜe 

róŜnice w zakresie ewidencji wspólnot gruntowych. Jak wynika z gminnej ewidencji gruntów 

i ze złoŜonych wyjaśnień, na terenie Gminy Kosakowo nie występowały wspólnoty gruntowe  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych4. 

Na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Puckiego ustalono, 

Ŝe dwie działki o łącznej powierzchni 2,55 ha połoŜone na terenie Gminy Kosakowo zostały 

zakwalifikowane do 10 grupy rejestrowej - wspólnoty gruntowe. Powodem powstania 
                                                           
3 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm. 
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powyŜszych rozbieŜności był fakt, Ŝe Gmina na podstawie stosownej umowy posiada wgląd 

do ewidencji Starostwa jedynie w ograniczonym zakresie (w odniesieniu do poszczególnych 

działek bez moŜliwości generowania danych zbiorczych) i w okresie objętym kontrolą nie 

podejmowała działań w celu pozyskania pełnych danych umoŜliwiających wyjaśnienie róŜnic 

między ewidencjami Gminy i Starostwa. Ustalenia kontroli wykazały, iŜ bieŜące 

podejmowanie takich działań jest niezbędne. Ustalono, iŜ w odniesieniu do róŜnic w zakresie 

wspólnot gruntowych działania wyjaśniające podjął Pan Wójt niezwłocznie po ich ujawnieniu 

w lipcu 2008 r. Jak wynika z Pana informacji, złoŜonej po kontroli NIK, podobne działania 

podjęto takŜe w związku z pozostałymi rozbieŜnościami w powyŜszych ewidencjach.  

 Stwierdzono, Ŝe nie wywiązywał się Pan Wójt z obowiązków sprawozdawczych 

wobec Wojewody Pomorskiego z realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy  

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku szczegółowego badania wybranych 

nieruchomości nie stwierdzono, co prawda, braku ksiąg wieczystych, a jak wynika  

z wyjaśnień i dokumentów kierowanych do Starosty Puckiego i Wojewody Pomorskiego stan 

prawny pozostałych nieruchomości gminnych jest takŜe uregulowany. W związku  

z powyŜszym w okresie objętym kontrolą nie kierował Pan do sądu wniosków o ujawnienie  

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy. W ocenie NIK, fakt ten nie 

moŜe być podstawą do niewywiązywania się z ww. obowiązków sprawozdawczych. Z łącznej 

liczby dziesięciu sprawozdań, do przekazania których był Pan Wójt zobowiązany, w okresie 

objętym kontrolą, przekazał Pan jedynie trzy sprawozdania, co stanowiło formalne naruszenie 

art. 4 ust. 1 ww. ustawy5. Pierwsze sprawozdanie przekazane zostało dopiero w dniu 28 lipca 

2008 r. (po interwencji Wojewody Pomorskiego), a następne dwa w następnych miesiącach6. 

 Inwentaryzację składników majątkowych, w tym gruntów przeprowadzono według 

stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i 2007 r. zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniach 

Wójta Gminy Kosakowo7 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i art. 26 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8, tj. poprzez uzgodnienie ewidencji wartościowej 

                                                           
5 Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowi, Ŝe wójtowie, w terminie do dnia 15 kaŜdego 
miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa wchodzi w Ŝycie (tj. od dnia  
19 listopada 2007 r.) składają właściwym wojewodom miesięczne sprawozdania z wykonania obowiązku złoŜenia 
w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. 

6 W dniu 14 sierpnia i 8 września 2008 r. 
7 Nr 89/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz Nr 89/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. 
8 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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gruntów z ewidencją środków trwałych. Inwentaryzacja nie wykazała róŜnic w powyŜszych 

ewidencjach. 

 Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1) uzupełnienie ewidencji nieruchomości wchodzących do gminnego zasobu poprzez 

oznaczenie numerów ksiąg wieczystych, 

2) bieŜące wyjaśnianie rozbieŜności pomiędzy ewidencją nieruchomości prowadzoną  

w Gminie a ewidencją gruntów i budynków prowadzoną w Starostwie Powiatowym  

w Pucku, 

3) comiesięczne przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdań z realizacji 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Gminy. 

 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 wykonania 

wniosków bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub o przyczynach niepodjęcia 

takich działań. 

 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej NajwyŜszej Izby Kontroli 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i wniosków zawartych w niniejszym 

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. 


