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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.1, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w ŁomŜy 

(„Starostwie”) kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa po 1 stycznia 2007 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokóle podpisanym 

15 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa po 1 stycznia 2007 r., mimo 

stwierdzonych uchybień.  

1. Zgodnie z prowadzoną w Starostwie ewidencją, w zasobie nieruchomości Skarbu 

Państwa, którym gospodarował Starosta, na koniec 2007 r. były 52 nieruchomości o pow. 

263,6 ha (bez oddanych w uŜytkowanie wieczyste), o uregulowanych stanach prawnych.  

Ewidencja ta była dostosowana do wymogów obowiązującego od 22 października 

2007 r. art. 23 ust. 1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.2 i rzetelna dla objętych analizą 

NIK 28,8% nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa na 31 grudnia 2007 r. (nie 

stwierdzono róŜnic w stosunku do danych z dokumentacji źródłowej). Natomiast, 

                                                           
1 o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „Ustawa o NIK” 
2 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 



ze względu na brak moŜliwości wyodrębnienia nieruchomości Skarbu Państwa – 

z geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków - wg podmiotu który nim gospodaruje, 

nie była moŜliwa oceny zupełności ewidencji tychŜe nieruchomości. Stwierdzono jednak, 

Ŝe (wg ewidencji gruntów i budynków) na terenie Powiatu ŁomŜyńskiego znajdowało się 

112 działek Skarbu Państwa, o powierzchni 8,67 ha, w trwałym zarządzie podmiotów 

zarządzających drogami krajowymi, nieujętych w zasobie Skarbu Państwa. W Starostwie 

nie ustalono, czy grunty te nadal stanowią część dróg krajowych i czy naleŜy je ująć 

w ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa. 

W dniu rozpoczęcia niniejszej kontroli (14 lipca 2008 r.) w geodezyjnej ewidencji 

gruntów i budynków Skarbu Państwa ujętych było 158 działek o łącznej powierzchni 

49,29 ha (0,3%, powierzchni wszystkich gruntów Skarbu Państwa w Powiecie 

ŁomŜyńskim) w podgrupie 1.0, nie występującej w grupach i podgrupach wymienianych 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001 r.3 W trakcie kontroli NIK nieruchomości te zostały przeniesione do 

podgrupy 1.4 - podgrupy gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

2. Pozytywnie, mimo uchybień, naleŜy ocenić wykonywanie - w okresie objętym 

kontrolą - obowiązków wynikających z ustawy z 7 września 2007 r.4 W tym: 

− stosownie do wymogów art. 6 ust. 1 tej ustawy, informowano mieszkańców 

o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 

prawnym oraz utworzono punkt, w którym udzielano informacji o rodzaju i sposobie 

działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości 

i ujawnianiu praw w księgach wieczystych,  

− na bieŜąco składano do sądu rejonowego wnioski dotyczące uregulowania 

prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 

− przekazywano Wojewodzie Podlaskiemu miesięczne sprawozdania, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, z wykonania obowiązku ujawniania w księgach 

wieczystych prawa własności Skarbu Państwa. (z wyjątkiem sprawozdań za okres od 

15 marca do 15 maja 2008r.), ale do dnia rozpoczęcia kontroli NIK (14 lipca 2008 r.) 

z opóźnieniem od 1 do 6 dni, 

                                                           
3 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) 
4 o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
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− 16 lipca 2008 r. przekazano Wojewodzie Podlaskiemu, Marszałkowi 

Województwa Podlaskiego oraz wójtom i burmistrzom gmin z Powiatu ŁomŜyńskiego 

wstępne wykazy nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych 

(sporządzone na podstawie geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków), do 

uzgodnienia i uzupełnienia przez jednostki zarządzające nieruchomościami. Jednym z 

warunków dotrzymania ustawowego terminu (19 maja 2009 r.) sporządzenia 

ostatecznych wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych 

jest zabezpieczenie środków na ten cel. Na 2008 rok Starostwo wnioskując o 33 tys. zł 

otrzymało 50,4 tys. zł dotacji budŜetu państwa na realizację zadań wynikających z 

ustawy z 7 września 2007 r. (w tym na zatrudnienie dodatkowych pracowników), ale 

dopiero 1 sierpnia 2008 roku, a na 2009 rok wystąpiło o dotację w wysokości 135 tys. 

zł. 

3. ZastrzeŜenia budzi prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych. 

W szczególności:  

− w grupie 10 geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków ujęte były 44 

wspólnoty gruntowe, o powierzchni 1.697 ha, mimo iŜ decyzje uznające wspólnoty za 

podlegające zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 

29 czerwca 1963 r.5, posiadano dla 38 wspólnot o powierzchni 1.690 ha. Co najmniej 

od 1974 roku (rok wydania ostatniej decyzji w tej sprawie) nie zostało wyjaśnione czy 

6 ujętych w ewidencji wspólnot podlega zagospodarowaniu według norm tej ustawy. 

Kontrolowane przez NIK, równolegle ze Starostwem, Urzędy Gmin w Miastkowie 

i ŁomŜy, nie podejmowały działań w celu ustalenia stanu zagospodarowania gruntów 

wchodzących w skład wspólnot (naruszenie art. 25 ust. 2) i potrzeby utworzenia 

spółek przymusowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy), 

− w przypadku 3 wspólnot nie ustalono uprawnionych do udziału we 

wspólnocie, mimo iŜ były wydane decyzje ustalające te wspólnoty. Zgodnie z art. 8 

ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r., wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej ustala, w drodze decyzji, starosta, przy czym dla obszarów gmin projekty 

takich wykazów sporządzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). W 

Starostwie nie wyjaśniono przyczyn nie przedstawienia projektów wykazów przez 

organy gmin, 

                                                           
5 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.), zwanej dalej „ustawą z 29 czerwca 

1963 r.” 



− w przypadku wspólnoty w Piątnicy Włościańskiej, mimo iŜ decyzją z 20 

sierpnia 1966 r. został ustalony wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie, do 

zakończenia niniejszej kontroli nie uzupełniono w tym zakresie geodezyjnej ewidencji 

gruntów i budynków.  

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

1. Terminowe składanie Wojewodzie Podlaskiemu miesięcznych sprawozdań dotyczących 

składania do sądu rejonowego wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

2. Doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym ewidencji nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

3. Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów i budynków w zakresie wspólnot 

gruntowych.  

4. RozwaŜenie podjęcia działań w celu zaktywizowania gmin do wykonywania 

obowiązków dotyczących wspólnot gruntowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje od Pana Starosty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Starości prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku 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. 
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