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Pan 
Artur Jabło ński 
Starosta Powiatu Puckiego 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK” , NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej 

przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Pucku, zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę  

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę 

gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od dnia  

1 stycznia 2007 r. do dnia 10 października 2008 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 

w dniu 10 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Pana Starosty w zakresie aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości naleŜących do zasobu Skarbu Państwa w okresie 

objętym kontrolą. PowyŜszą ocenę uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości polegające m.in. na: 

− nierzetelnym prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, 

− prowadzeniu ewidencji nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa, niezgodnie z wymogami ustawowymi,  

− nieprzekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu informacji o liczbie złoŜonych do sądu wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa, 

−  braku działań zmierzających do poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie 

sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, stosownie do 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ustawy 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa2, 

− niepodejmowaniu działań w celu uregulowania lub wyjaśnienia stanu prawnego działek ujętych 

w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnoty gruntowe. 

1. Pan Starosta, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami3, zobowiązany jest m.in. do ewidencjonowania nieruchomości zgodnie 

z katastrem4. Ewidencja powinna zawierać dane enumeratywnie określone w art. 23 ust. 1c 

powołanej ustawy, w tym m.in. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru 

nieruchomości oraz wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw 

do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej. 

Ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa, którymi Pan Starosta gospodaruje, prowadzi 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa, w formie zbioru teczek obejmujących 

poszczególne sprawy. Na podstawie dokumentów zgromadzonych w teczkach pracownicy 

Wydziału sporządzają stosowne zestawienia. Sposób prowadzenia i forma ewidencji nie 

spełnia wymogów, określonych w powołanej wyŜej ustawie i uniemoŜliwia ustalenie rzetelnej 

liczby, powierzchni oraz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.  

Dane o łącznej powierzchni tych nieruchomości, wykazane w dwóch dokumentach – 

zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli NIK i w sprawozdaniu dla Wojewody 

Pomorskiego – róŜniły się. W zestawieniu5 wykazano (wg stanu na 1 stycznia 2008 r.) 

401 działek o łącznej powierzchni 1573,1784 ha, a w sprawozdaniu z gospodarowania 

zasobem nieruchomości Skarbu Państwa skierowanym do Wojewody (wg stanu na 31 grudnia 

2007 r.) podano 1536,9260 ha, tj. o 36,2524 ha mniej niŜ w zestawieniu.  

O nierzetelności ewidencji nieruchomości, którymi Pan Starosta gospodaruje, a takŜe 

niespełnienia przez tę ewidencję wymogów ustawowych świadczą ponadto wyniki analizy 

dokumentów źródłowych dotyczących 44 działek6, wchodzących w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa. Analiza ta wykazała, Ŝe: 

                                                 
2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.), zwana dalej ustawą 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 ze zm. 
4 tj. ewidencją gruntów i budynków. 
5 W zestawieniu „Zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta” sporządzonym wg stanu 
na dzień 1 stycznia 2008 r. wykazano 94 nieruchomości obejmujące 401 działek. 
6 Wybranych na podstawie osądu kontrolera. 
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- spośród 177, działek uznanych przez Starostwo za działki o nieuregulowanym stanie prawnym, 

faktycznie status taki posiadało 12 działek (trzy powinny być wykazane jako posiadające 

uregulowany stan prawny, a dwie zostały zaliczone dwukrotnie). Ponadto w przypadku 11 działek 

brak było dokumentów źródłowych potwierdzających własność Skarbu Państwa. Jedynym 

potwierdzeniem, iŜ dana działka stanowi własność Skarbu Państwa, były wpisy w ewidencji 

dokonane na podstawie poprzednich ewidencji, prowadzonych w formie ręcznych rejestrów. Pan 

Starosta w stosunku do działek o nieuregulowanym stanie prawnym, będących własnością Skarbu 

Państwa, nie podjął działań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ustawy o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa; 

- w przypadku 24 działek o uregulowanym stanie prawnym brak było dokumentów źródłowych 

potwierdzających własność Skarbu Państwa. W wyniku przeprowadzonego badania ksiąg 

wieczystych przez Wydział Geodezji stwierdzono, Ŝe działki te są własnością Skarbu Państwa; 

- dwie działki, spośród ośmiu oddanych w trwały zarząd, są własnością Skarbu Państwa 

i wchodzą do zasobu nieruchomości, którym gospodaruje Pan Starosta. W stosunku do pozostałych 

sześciu działek, które wg danych opisowych ewidencji gruntów i budynków znajdowały się 

w trwałym zarządzie8, Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie dysponował dokumentami 

źródłowymi potwierdzającymi ustanowienie prawa trwałego zarządu. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne9 

Pan Starosta zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Sposób zakładania 

i prowadzenia ewidencji określił Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w rozporządzeniu 

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków10. 

Ewidencja powyŜsza prowadzona przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa11, 

w ocenie NIK, jest takŜe nierzetelna. Wykazano w niej nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej 

powierzchni 3775,3979 ha obejmujące 4282 działki, w tym 3623 działki przypisano do trzech 

podgrup rejestrowych12. Natomiast 659 działek (o łącznej powierzchni 267,5176 ha) zostało 

                                                 
7 Badaniem objęto dokumentację (10 teczek), na podstawie, której sporządzono dla NIK zestawienie o liczbie 
działek o nieuregulowanym stanie prawnym wchodzących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym 
gospodaruje Starosta. W wypisach z ewidencji gruntów i budynków zawartych w przedłoŜonej dokumentacji nie 
wskazano numeru księgi wieczystej lub innego dokumentu. 
8 W ewidencji gruntów i budynków zawarto zapisy, iŜ działki te znajdują się w trwałym zarządzie Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Zarządu Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego, Gdyńskiego Urzędu Morskiego, Urzędu morskiego Gdyni.  
9 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
10 Dz. U. Nr 38, poz. 454. 
11 Wykorzystywana do ustalenia stanu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta. 
12 Podgrupa 1.3 (grunty Skarbu Państwa znajdujące się w trwałym zarządzie państwowych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) – 1264 działki, podgrupa 1.4 (grunty wchodzące  
w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa) – 47 działek, podgrupa 1.7 (pozostałe grunty Skarbu Państwa) – 
2312 działek. 
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wykazane w grupie rejestrowej 1 (Skarb Państwa) bez przypisania ich do poszczególnych podgrup. 

W sprawozdaniu do Marszałka Województwa wykazywano je w podgrupie 1.4 (jako grunty 

wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa).  

Część działek (27) została przyporządkowana do podgrup rejestrowych w sposób niezgodny 

z §18 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz załącznika nr 2 do tego 

rozporządzenia. Dotyczyło to siedmiu działek, które w ewidencji wpisano do grupy rejestrowej 

1 (Skarb Państwa) zamiast do podgrupy 1.4 oraz 20 działek, które w ewidencji wpisano do 

podgrupy rejestrowej 1.713 zamiast do podgrupy 1.3. Ponadto jedną działkę ujęto dwukrotnie  

w podgrupie rejestrowej 1.7, a w wypisie uproszczonym z ewidencji gruntów i budynków 

wykazano o jedną działkę więcej niŜ w wypisie z ewidencji gruntów i budynków. 

W przypadku 1170 z 4282 działek brak było w ewidencji gruntów i budynków wskazania 

dokumentu określającego własność, wymaganego §60 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. 

Znaczne rozbieŜności w przedstawianiu, przez dwa Wydziały Starostwa, powierzchni i liczby 

działek wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa14, uniemoŜliwiały 

jednoznaczne ustalenie faktycznego stanu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym 

gospodaruje Pan Starosta. Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

ustalenie precyzyjnej powierzchni nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa „(…) 

wymagałoby przeanalizowania wszystkich 3623 nieruchomości, co jest niemoŜliwe w wyznaczonym 

terminie oraz przy aktualnym zasobie kadrowym wydziału (…)”. 

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

o stanie prawnym nieruchomości, moŜe istotnie utrudnić terminową realizację obowiązków 

Pana Starosty wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dotyczących sporządzenia wykazów, o których mowa 

w art. 1 tej ustawy. 

2. NajwyŜsza Izba Kontroli jako nierzetelne ocenia wywiązywanie się Pana Starosty 

z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewody Pomorskiego z realizacji zadań w zakresie 

ujawniania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.  

                                                 
13 Jedna działka w trakcie kontroli została przeniesiona i przyporządkowana do podgrupy rejestrowej 1.3, 
natomiast w przypadku pozostałych 19 działek – jak wyjaśniono - zostaną podjęte działania co do zasadności 
wpisania ich do podgrupy rejestrowej 1.7.  
14 Wydział Gospodarki Nieruchomościami podał w zestawieniu „Zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którymi 
gospodaruje Starosta” sporządzonym dla NIK, 401 działek o łącznej powierzchni 1573,1784 ha, a w ewidencji 
prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w podgrupie 1.4 wykazano 47 działek 
o powierzchni 10,1320 ha, przy czym w sprawozdaniu do Marszałka Województwa Pomorskiego do podgrupy 
tej zaliczono takŜe 659 działek o powierzchni 267,5176 ha czyli łącznie 706 działek o powierzchni 277,6496 ha. 
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Do sierpnia 2008 r. w informacjach o zaawansowaniu prac związanych z realizacją 

obowiązków wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa nieruchomości 

Skarbu Państwa przesyłanych do Wojewody, nie podawał Pan informacji o liczbie wniosków 

złoŜonych do sądu, do czego zobowiązuje art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 ww. ustawy. 

Pismem z dnia 18 sierpnia 2008 r. poinformował Pan Starosta Wojewodę o złoŜeniu jednego 

wniosku oraz przygotowywaniu kolejnych, podczas gdy faktycznie w okresie od grudnia 2007 r. do 

18 sierpnia 2008 r. skierował Pan Starosta do sądu 12 wniosków o ujawnienie prawa własności 

Skarbu Państwa.  

3. Izba negatywnie ocenia niepodjęcie przez Pana Starostę działań w zakresie informowania 

mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 

stanem prawnym oraz udzielenia im pomocy w celu uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych 

nieruchomości i ujawnienia tego prawa w księgach wieczystych. 

Według wyjaśnień Pana Starosty, realizacja tych zadań będzie moŜliwa po otrzymaniu 

dodatkowych środków finansowych, o które wystąpiono do Wojewody Pomorskiego15, co pozwoli 

do końca 2008 r.  na utworzenie punktu konsultacyjnego i akcję informacyjną wśród mieszkańców. 

W ocenie NIK, niezwłoczne rozpoczęcie działań w powyŜszym zakresie jest niezbędne do 

dochowania ustawowego terminu, wynikającego z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ujawnianiu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Zdaniem NIK, akcja informacja 

wśród mieszkańców moŜe być realizowana przy zaangaŜowaniu minimalnych środków 

finansowych, m.in. poprzez zamieszczenie ogłoszeń w budynkach Starostwa i gmin oraz na 

stronach internetowych Starostwa. 

4. Od 1 stycznia 1999 r.16, na starostach spoczywał obowiązek ustalenia m.in. wykazu 

uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych oraz wykazu obszarów gospodarstw przez 

nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów. Stwierdzono, Ŝe do czasu zakończenia 

kontroli Pan Starosta nie wykonał tego obowiązku. 

Ustalono, Ŝe w ewidencji gruntów i budynków wykazano w grupie 10 (Wspólnoty gruntowe) 

łącznie 31 działek o ogólnej powierzchni 10,1450 ha. Przypisano je do ośmiu miejscowości na 

terenie powiatu puckiego. Pan Starosta nie dysponuje dokumentami źródłowymi potwierdzającymi 

istnienie wspólnot gruntowych. W składanych wyjaśnieniach podawano sprzeczne informacje na 

ich temat, i tak: 
                                                 
15 Decyzją z dnia 20 sierpnia 2008 r. Wojewoda Pomorski przyznał 50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości SP. Do dnia 9 października 2008 r. Starostwo nie wykorzystało tej kwoty.  
16 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 ustrojowa państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.).  
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−−−− w marcu 2008 r. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przesłał informację do 

Wojewody Pomorskiego, w której wskazał, iŜ na terenie powiatu istnieje jedna wspólnota gruntowa 

obejmująca działki ujęte w grupie 10 (m.in. połoŜone na terenie ośmiu miejscowości), 

−−−− w dniu 16 września 2008 r. Wicestarosta podał, Ŝe na terenie powiatu puckiego brak jest 

wspólnot gruntowych,  

−−−− w dniu 22 września 2008 r. Pan Starosta podał, Ŝe w ewidencji ujęte są działki wymienione 

w grupie 10, które naleŜą do wspólnot gruntowych, a na terenie Gminy Puck połoŜone są cztery  

z nich. 

NIK negatywnie ocenia brak działań ze strony Pana Starosty w celu uregulowania stanu 

faktycznego działek ujętych w ewidencji w grupie 10.  

5. Ustalono, Ŝe stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

przesłała, pismem z dnia 15 lipca 2008 r., Wojewodzie Pomorskiemu „wykaz nieruchomości 

niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego  

i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli...”. Sporządzony wykaz był niezgodny z wzorem 

określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 stycznia 2008 r.17, bowiem nie zawarto w nim kolumny nr 8 „Tytuł prawny”. Jak wyjaśniła 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pominięcie tej kolumny spowodowane było 

nieustaleniem przez Starostwo tytułu prawnego do nieruchomości wykazanych w wykazie. 

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o:  

1) zapewnienie rzetelności danych w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, w tym 

ustalenie stanu prawnego nieruchomości i uzupełnienie danych w tym zakresie, 

2) dostosowanie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi Pan Starosta 

gospodaruje do ustawowych wymogów oraz zapewnienie zgodności tej ewidencji z ewidencją 

gruntów i budynków, 

3) podjęcie działań mających na celu ustalenie, które nieruchomości z terenu Powiatu Puckiego 

stanowią wspólnoty gruntowe a takŜe wykazu uprawnionych do udziału w tych wspólnotach 

wraz z wielkością przysługujących im udziałów, 

4) rzetelne sporządzanie i przedkładanie Wojewodzie Pomorskiemu miesięcznych sprawozdań  

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnianie praw własności nieruchomości 

                                                 
17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru 
wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających  
w posiadaniu ich właścicieli (Dz. U. Nr 23, poz. 143). 
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Skarbu Państwa oraz rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu 

Skarbu Państwa, 

5) podjęcie akcji informacyjnej wśród mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia 

zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz zapewnienie im 

pomocy w tym zakresie, 

6) sporządzanie wykazów nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa albo 

własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich 

właścicieli…, zgodnie z wymogami określonymi w §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli 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. 

 


