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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 Urzędzie Gminy w ŁomŜy („Urzędzie") 

kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości oraz mienie Gminy ŁomŜa 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 negatywnie ocenia realizację zadań związanych 

z aktualizacją stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości oraz mienie Gminy ŁomŜa po 1 stycznia 2007 r.  

1. Urząd nie prowadził własnej ewidencji nieruchomości gminnych, korzystając - na 

podstawie porozumień z 27 września 1999 r. i 27 października 2008 r. - z danych 

otrzymywanych (raz w miesiącu) z geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków Starostwa 

Powiatu ŁomŜyńskiego (dalej „Starostwa”). W świetle art. 25 w związku z art. 23 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r.2, ewidencjonowanie nieruchomości gminnych naleŜy do 

obowiązków wójtów, a wykonywanie tych czynności moŜe zostać powierzone zarządcom 

nieruchomości, rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami 

lub przedsiębiorcom, którzy zatrudniają te osoby. 

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



2. Według danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa, na 30 czerwca 2008 r. Gmina 

posiadała 1509 działek o pow. 562,6 ha, z czego dla 119 o pow. 35,1 ha nie było 

w ewidencji danych dotyczących ksiąg wieczystych. Urząd nie poinformował Starostwa 

o niekompletności danych w stosunku do 52 (ze 119) działek o pow. 28,6 ha, dla których 

posiadano dokumenty świadczące o ich uregulowanym stanie prawnym. 

3. Odpisy 4 z 23 analizowanych prze NIK decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 

zostały przekazane do Starostwa po upływie od 50 do 204 dni od ich uprawomocnienia, 

co było niezgodne z art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.3 stanowiącym, Ŝe właściwe 

organy przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji, z których wynikają zmiany 

danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia 

uprawomocnienia się decyzji. 

4. Negatywnie naleŜy ocenić stopień realizacji przez Urząd zadań wynikających z ustawy 

z dnia 7 września 2007 r.4: 

− Od stycznia 2007 roku do rozpoczęcia kontroli NIK (29 lipca 2008 r.) posiadając 

dokumenty stanowiące podstawę do załoŜenia ksiąg wieczystych nie występowano do 

sądu rejonowego o załoŜenie tych ksiąg dla 54 działek o pow. 3,17 ha, a dla 22 działek 

o pow. 1,9 ha o aktualizacje ksiąg w związku z nabyciem (od stycznia 2007 roku do 

czerwca 2008 roku) części działek osób prywatnych pod drogi gminne. W świetle 

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.5, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

do niezwłocznego złoŜenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej, 

natomiast pierwsze wnioski w tej sprawie (dla 16 z tych działek o łącznej pow. l,l ha) 

zostały skierowane w październiku i listopadzie 2008 roku (w trakcie niniejszej 

kontroli),  

− do września 2008 roku nie składano Wojewodzie Podlaskiemu miesięcznych 

sprawozdań, o których mowa art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r., o składanych 

do sądu rejonowego wnioskach o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminnych. 

5. NIK negatywnie ocenia przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów w 2006 roku, gdyŜ 

wbrew przepisom art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości: 

                                                 
3 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz .U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 ze zm.) 
4 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.” 
5 o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz.1361 ze zm.) 



− inwentaryzacja została przeprowadzona 30 czerwca 2006 r. (wcześniej niŜ 3 miesiące 

przed końcem roku obrotowego) i według stanu na tenŜe dzień, zamiast na koniec 

roku obrotowego (na koniec 2006 r. dokonano weryfikacji sald dotyczących gruntów), 

− inwentaryzację przeprowadzono poprzez porównanie z dokumentacją źródłową 

danych dotyczących tylko tych działek, które były juŜ ujęte w ewidencji księgowej, 

podczas gdy po kontroli przeprowadzonej w Starostwie przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową, do ewidencji księgowej środków trwałych zostało wprowadzonych 

(28 grudniu 2007 r.) 1404 działek o powierzchni 537,9 ha i wartości 5.032 tys. zł. 

Inwentaryzację gruntów przeprowadza się drogą porównania danych z ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych 

składników.  

6. W świetle geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo, 

w latach sześćdziesiątych na terenie Gminy zostało utworzonych 8 wspólnot gruntowych, 

na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.6. Urząd na bieŜąco otrzymywał 

ze Starostwa aktualizacje wypisów z ewidencji gruntów i budynków dotyczące 

uprawnionych do udziału we wspólnotach i przysługujących ich udziałów, lecz nie 

podejmował 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 (spółki takie powinny być tworzone, jeŜeli 

w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych nie zostanie przedstawiony 

do zatwierdzenia właściwemu wójtowi statut spółki). Urząd posiadał statuty 2, 

utworzonych w 1965 i 2000 roku, spółek do zarządzenia wspólnotami gruntowymi. 

Z wyjaśnień Pana wynika, Ŝe zasadniczą przyczyną występowania stwierdzonych 

przez NIK nieprawidłowości, były braki kadrowe w Urzędzie. 

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

1. Ewidencjonowanie nieruchomości gminnych, stosownie do wymogów art. 25 w związku 

z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

2. Przekazanie Starostwu danych dotyczących ksiąg wieczystych 52 nieruchomości.  

3. Przekazywanie Starostwu odpisów decyzji stanowiących podstawę zmian w ewidencji 

gruntów i budynków w terminie określonym w art. 23 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

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

1963 r.” 



4. Niezwłoczne składanie do sądów wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

do nabywanych nieruchomości, zgodnie z art. 35 ust. l ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece. 

5. Przekazywanie Wojewodzie Podlaskiemu - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 

2007 r. - miesięcznych sprawozdań dotyczących wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości Gminy. 

6. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów w terminach i na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości. 

7. Podjęcie działań w celu ustalenia stanu zagospodarowania gruntów wchodzących w skład 

wspólnot i potrzeby utworzenia spółek przymusowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy z 29 czerwca 1963 r. 

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

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

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

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

niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. l ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia 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 mowa wyŜej, liczy się od dnia 

otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK. 
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