
Białystok, dnia 14 stycznia 2009 r. 
 

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 
DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU 

 

tel.:  (085) 73-99-100 

e-mail:   lbi@nik.gov.pl 

 

skr. p. 9, fax: (085) 73-99-109 

15-950  Białystok ul. Akademicka 4 

 

 
          P/08/001 
LBI-410/15-2-2008 

Pan  

Henryk Duda 

Starosta Kolneński 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Starostwie Powiatowym w Kolnie 

(„Starostwie”) aktualizację, po 1 stycznia 2007 r., stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 

  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, mimo uchybień, ocenia działalność Starostwa, 

po 1 stycznia 2007 r., w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

1. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa, na koniec 2007 roku w zasobie 

nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodarował Starosta, były 93 nieruchomości 

o pow. 160,5 ha (bez przekazanych w uŜytkowanie wieczyste), w tym 76 (146,9 ha) 

o uregulowanym stanie prawnym. Ewidencja ta była rzetelna dla objętych badaniami 

kontrolnymi 31,9 % nieruchomości Skarbu Państwa oraz 30,4 % nieruchomości Gminy 

Kolno i 19,5 % Gminy Stawiski, z wyjątkiem:  

− 2 działek Skarbu Państwa o pow. 0,18 ha oddanych w uŜytkowanie, a wykazanych 

w ewidencji - niezgodnie z dokumentacją źródłową - jako przekazane w trwały zarząd 

(zapisy w toku kontroli NIK zostały poprawione), 

                                                 
1 o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” 
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− 4 działek Skarbu Państwa o pow. 1,29 ha ujętych w podgrupie „1.0”, która nie 

występowała w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. 2 (w podgrupie tej ujęto 

w sumie 41 działek o pow. 71,66 ha), 

− 2 działek Gminy Kolno, dla których - w wyniku błędnego wprowadzenia danych 

z wykazu zmian gruntowych - zaniŜono powierzchnię o 1,19 ha, 

− wskazania Gminy Stawiski jako właściciela 6 działek o pow. 0,86 ha, dla których nie 

posiadano dokumentów potwierdzających nabycie przez tę Gminę prawa własności, 

− wykazania w ewidencji 5 działek o pow. 1,66 ha jako będących w posiadaniu 

samoistnym Gminy Stawiski i oddanych w uŜytkowanie wieczyste, mimo Ŝe Gmina 

nie była właścicielem tych nieruchomości. 

2. W Starostwie prawidłowo realizowano zadania przypisane ustawą z dnia 7 września 

2007 r. 3. W tym:  

− stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, podjęto działania w celu ujawnienia w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. W ich rezultacie liczba 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zmniejszyła się z 19 na koniec 

2007 r. do 10 na 30 czerwca 2008 r. (z 13,75 ha do 10,33 ha), 

− w ramach działań określonych w art. 6 ust. 1 i 2, wyznaczono pracowników do 

udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie czynności niezbędnych do uzyskania 

tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawniania praw w księgach 

wieczystych. W marcu i kwietniu 2008 roku poinformowano mieszkańców powiatu 

o potrzebie sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, 

zamieszczając ogłoszenia o tym na stronie internetowej Starostwa, w lokalnej prasie 

i radiu oraz wystąpiono do wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu o rozmieszczenie 

ogłoszeń na terenie jednostek samorządowych, 

− zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, od grudnia 2007 roku przesyłano Wojewodzie 

Podlaskiemu miesięczne sprawozdania z wykonania obowiązku składania wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa (z wyjątkiem 

sprawozdania za maj 2008 r.), 

− w myśl art. 1 ust. 1, przekazano (30 maja 2008 r.) właściwym organom wykazy 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Województwa Podlaskiego, 

Powiatu Kolneńskiego oraz wchodzących w skład Powiatu gminnych jednostek 

                                                 
2  rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454) zwane dalej „rozporządzeniem z 29 marca 2001 r.” 
3 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej „ustawą z 7 września 2007 r.” 
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samorządu terytorialnego (wykazy sporządzono według wzoru ustalonego 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 

2008 r. 4). Analiza 30 nieruchomości Skarbu Państwa (67 działek o łącznej pow. 43,47 

ha) i 74 nieruchomości o pow. 126,79 ha ujętych w wykazach przekazanych do 

2 gmin (Kolno i Stawiski) kontrolowanych równolegle przez NIK wykazała, Ŝe dla 29 

nieruchomości w wykazach tych podano niezgodne z dokumentacją źródłową dane 

dotyczące praw własności bądź sposobu władania. (na przykład dla 3 nieruchomości 

Skarbu Państwa, mając dokumenty dotyczące własności, wpisano „brak danych 

o podstawie nabycia”, dla 2, przy braku dokumentu dotyczącego własności, jako 

podstawę nabycia podano decyzje wprowadzające zmianę w operacie ewidencji 

gruntów, dla 2 nieruchomości w uŜytkowaniu wykazano trwały zarząd, a uŜytkowanie 

dla nieruchomości w uŜytkowaniu wieczystym).  

3. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa wykazywano 17 wspólnot gruntowych 

z terenu Powiatu Kolneńskiego (o pow. 661,82 ha). Dokumentacja źródłowa i dane 

ewidencyjne tych wspólnot były niekompletne, bądź niekiedy nierzetelne, bowiem: 

− w przypadku 2 wspólnot nie dysponowano decyzjami lub dokumentami 

potwierdzającymi utworzenie wspólnot na zasadach i w trybie ustawy z dnia 

29 czerwca 1963 r. 5, 

− w przypadku 6 wspólnot nie posiadano decyzji ustalających wykazy osób 

uprawnionych do udziału we wspólnotach, wykazy obszarów gospodarstw przez nich 

posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów, i mimo to dla 2 wspólnot dane 

z tego zakresu ujawniono w ewidencji gruntów i budynków, 

− w ewidencji gruntów i budynków - wbrew wymogom art. 18 ust. 2 ustawy 

z 29 czerwca 1963 r. - nie ujawniono spółki zarządzającej 2 wspólnotami oraz dla 

3 wspólnot (mając stosowne decyzje - z 1964, 1972 i z 1983 roku) danych 

dotyczących osób uprawnionych do udziału we wspólnotach, obszarów gospodarstw 

przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,  

− w ewidencji gruntów i budynków dla 5 wspólnot gruntowych wykazano 

uprawnionych z przypisaniem im udziałów równych sumarycznie powierzchni 

wspólnot, przy niespójności w tym zakresie decyzji ustalających uprawnionych i ich 

                                                 
4 w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości 
zabudowanych nie pozostających w posiadaniu ich właścicieli  (Dz.U. Nr 23, poz. 143), 

5  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) zwanej dalej „ustawą z 29 czerwca 
1963 r.” 
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udziały i decyzji uznających grunty za podlegające zagospodarowaniu w trybie i na 

zasadach ustawy z 29 czerwca 1963 r. 

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań inicjujących aktywność gmin 

(z wyjątkiem niezakończonego od 1983 roku prawomocnie postępowania w sprawie 

wspólnoty Krukówka), w sytuacji nie przedkładania przez wójtów i burmistrzów z terenu 

Powiatu projektów wykazów uprawnionych do udziału we wspólnotach, obszarów 

gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.  

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

1. Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków, w zakresie podgrup rejestrowych, do 

wymogów rozporządzenia z 29 marca 2001 r.  

2. Doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym ewidencji gruntów i budynków 

w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa i gminnych oraz wspólnot gruntowych. 

3. 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 przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i 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 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 wyŜej mowa, liczy się od dnia 

otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

Dyrektor Delegatury 
NajwyŜszej Izby Kontroli 
z up. 

Barbara Chilińska 
 wicedyrektor 

 


