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Bydgoszcz, dnia      .10. 2008 r. 

               
NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 
ul. Wały Jagiellońskie 12 
  85-950 BYDGOSZCZ 
       0 52 339 06 10 
       0 52 339 06 60 
 
P/08/001 

LBY – 41007-1/08           

 

 

Pani 

Barbara Nowakowska 

Wójt Gminy Rogowo 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli przeprowadziła w Urzędzie Gminy Rogowo, zwanym dalej „Urzędem” lub „UG”, 

kontrolę w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 6 

października 2008 r.  

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

podpisanym w dniu 6 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Wójta Gminy Rogowo 

w skontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  
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W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy nie złoŜył do właściwego sądu Ŝadnego wniosku o 

ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy Rogowo wraz 

z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Obowiązek ten wynikający z art. 2 

ust. 3 ustawy 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.), zwanej dalej „ustawą z dnia 7 września 2007 r.” powinien zostać zrealizowany 

w terminie do dnia 19 listopada 2009 r. 

 Wójt Gminy Rogowo nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 4 ust.1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r., tj. nie przekazywał Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu 

miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa 

własności nieruchomości Gminy, pomimo Ŝe ustawowy termin przekazania pierwszego 

sprawozdania upłynął 15.grudnia 2007 r. 

Wójt Gminy nie uzyskał od Starosty Rypińskiego wykazu nieruchomości, które na 

mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią własność Gminy. 

UniemoŜliwiło to porównanie danych posiadanych przez Urząd z danymi Starostwa 

Powiatowego. 

  W prowadzonym w UG ręcznie rejestrze gruntów komunalnych ujęto na koniec 

2007 r. grunty stanowiące własność gminy o łącznej powierzchni 41,8129 ha. Dane te były 

zgodne z księgowym rejestrem środków trwałych co do powierzchni oraz z danymi 

z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę rypińskiego. Kontrola wykazała 

niezgodności, co do zapisów dotyczących sposobu uŜytkowania gruntów stanowiących 

gminny zasób nieruchomości. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Starostę Rypińskiego, 

drogi połoŜone były na 10 działkach (będących własnością Gminy) i zajmowały powierzchnię 

0,7096 ha, podczas gdy zgodnie z zapisami w rejestrze prowadzonym w UG oraz 

dokumentacją źródłową, połoŜone one były na 249 działkach i zajmowały powierzchnię 

4,0168 ha. W przypadku 4 działek, mimo zakończenia inwestycji, nie dokonano aktualizacji 

wpisów dotyczących sposobu uŜytkowania gruntów zarówno w rejestrze prowadzonym w UG 

jak i w rejestrze prowadzonym przez Starostę Rypińskiego. 

  W rejestrze prowadzonym, przez kierownika referatu ogólnego UG, jak 

równieŜ w dokumentacji księgowej, nie odnotowano działek o nieuregulowanym stanie 

prawnym będących we władaniu Gminy. Zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa 
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Powiatowego w Rypinie, na  koniec 2007 r., grunty o nieuregulowanym stanie prawnym na 

terenie Gminy obejmowały 904 działki o łącznej powierzchni 198,8241 ha.  

  NIK zwraca uwagę, iŜ Urząd nie posiadał dostępu internetowego do baz 

danych dotyczących gruntów, prowadzonych przez Starostę Rypińskiego, co było to jedną 

z przyczyn występujących róŜnic. 

  Według geodezyjnej ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo 

Powiatowe na obszarze Gminy występowała 1 wspólnota gruntowa we wsi Borowo, 

utworzona w dniu 20 listopada 1970 r. i obejmująca łącznie grunty o powierzchni 0,4200 ha 

(z tego 0,0100 ha gruntów rolnych i 0,4100 ha nieuŜytków). Wspólnota ta nie była 

zagospodarowana wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. nr 28, poz. 169 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r.”, a ponadto  od wielu lat nie wykazywała oznak 

działalności, a jej skład osobowy był nieaktualny. 

 Realizacja przez Wójta zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r., 

w szczególności ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz 

wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 

udziałów we wspólnocie, było utrudnione z uwagi na duŜy upływ czasu od chwili utworzenia 

wspólnoty, jak równieŜ z uwagi na małą powierzchnię i niską wartość gruntu . Ten czynnik 

powoduje brak zainteresowania wykorzystaniem rolniczym gruntów wspólnoty, które 

w zdecydowanej większości stanowią nieuŜytki. 

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

1. Podjęcie działań w celu uregulowania stanu faktycznego i prawnego  działek będących 

we władaniu Gminy Rogowo.  

2. Podjęcie działań w celu uzgodnienia zapisów zawartych w rejestrze prowadzonym 

przez Gminę  z rejestrem gruntów prowadzonym przez Starostę Rypińskiego. 

3. Podjęcie działań organizacyjnych w celu aktualizacji zapisów dotyczących sposobu 

korzystania z gruntu. 

4. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie dostępu internetowego do ewidencji 

gruntów prowadzonej przez Starostę Rypińskiego 
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5. Składanie Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu do dnia 15 kaŜdego miesiąca 

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

6. Podjęcie skutecznych działań mających na celu uregulowanie  działalności wspólnoty 

gruntowej w Borowie. 

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

o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Wójt, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy 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. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


