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Bydgoszcz, dnia 10 września  2008 r. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli                                             
Delegatura w Bydgoszczy 

Wały Jagiellońskie 12 
85-950 BYDGOSZCZ 

  (052) 339-06-10  
  (052) 339-06-60 

 

P/08/001 

LBY-41007-2/08 
              

 

Pan  

Jacek Brygman                                                                                

                                                                                   Wójt Gminy Cekcyn 
 
 
        

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE  

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

(zwanej dalej „ustawą o NIK”), NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Cekcynie, zwanym dalej „Gminą”, kontrolę w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące 

mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i 

mienie gminne. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 

26 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK – przekazuje 

Panu Wójtowi  niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia działania Wójta Gminy 

Cekcyn w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 lipca 

2008 r. 

                                                           
1 j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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Z ustaleń kontroli wynikało, Ŝe Wójt nie otrzymał od Starosty Tucholskiego wykazu 

nieruchomości, które na mocy przepisów prawa przeszły na własność Gminy, a takŜe 

nieruchomości niestanowiących własność Gminy i niepozostających w posiadaniu ich 

właścicieli oraz nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane były przez osoby 

objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego2. Termin sporządzenia i 

przekazania przez starostów przedmiotowego wykazu – ustalony pierwotnie do dnia 19 maja 

2008 r. – został zmieniony ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego3, do dnia 19 maja 2009 r. 

Według stanu na dzień 7 lipca 2008 r. – w skład gminnego zasobu nieruchomości 

wchodziło 239 nieruchomości o powierzchni 210.2800 ha, w tym 37 nieruchomości (15,5%) o 

powierzchni 17.8300 ha (8, 5%) nie miało uregulowanego stanu prawnego. 

1. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób, 

Wójt podejmował działania polegające na złoŜeniu do Sądu Rejonowego w Tucholi jedynie 2 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz 

Gminy. Wnioskami objęto 6 działek o powierzchni 0.4779 ha. W dniu 14 czerwca 2008 r., 

Sąd rozpatrzył ww. wnioski wpisując własność obu nieruchomości na rzecz Gminy Cekcyn. 

Dokonana przez Gminę inwentaryzacja nieruchomości gruntowych, według stanu na 31 

grudnia 2007 r., spełniała wymogi w zakresie terminowości jej przeprowadzenia, określone w 

art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4. 

Stwierdzono zgodność spisu gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. z saldem na 

koncie 011 środki trwałe. 

Szczegółowej analizie poddano dokumentację dotyczącą 38 nieruchomości gruntowych 

(15,9% ogółu) spośród uwidocznionych w rejestrze Urzędu według stanu na 7 lipca 2008 r. 

Na podstawie badanej próby stwierdzono w 2 przypadkach (5,3%) niezgodność powierzchni 

działek ujętych w rejestrze Gminy z ich powierzchnią widniejącą w uproszczonym wypisie z 

rejestru gruntów Starostwa, gdzie powierzchnia działki 77/2 była mniejsza o 0.0928 ha a 

działki 14/1 większa o 0,1954 ha. Z wyjaśnienia Wójta wynikało, Ŝe powierzchnię działki nr 

77/2 połoŜonej w Wielkich Budziskach wpisano po zaokrągleniu do pełnych arów zgodnie z 

                                                           
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 116, poz. 733 
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm. 
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wypisem z rejestru gruntów, a róŜnica w powierzchni działki nr 14/1 połoŜonej w Wysokiej 

powstała w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego w wyniku czego powierzchnia działki 

wynosi 1.3354 ha, a nie 1.1400 ha. Zmiana nastąpiła w 2008 r. i odnotowano ją w rejestrze 

gruntów Gminy w czasie trwania kontroli.  

 W przypadku 6 nieruchomości (15,8%) w rejestrze Gminy oraz w wykazie ze 

Starostwa nie odnotowano numeru księgi wieczystej.  

 
Ustalono równieŜ występowanie róŜnic w powierzchni nieruchomości pomiędzy 

danymi wynikającymi z informacji Starosty, a danymi Gminy. Według stanu na 1 stycznia 

2007 r. powierzchnia działek była niŜsza o 0.8800 ha (0, 4%), a według stanu na 1 stycznia 

2008 r. była wyŜsza o 0.3300 ha (0,2%). 

Przyczyną róŜnic w powierzchni działek był fakt, Ŝe Gmina podsumowała 

powierzchnię poszczególnych działek bez zaokrągleń, tj. równieŜ z arami, a Starosta podał 

dane w pełnych hektarach. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, istnieje uzasadniona potrzeba pełnej wymiany 

informacji pomiędzy Starostwem a Gminą, w celu doprowadzenia obu ewidencji do 

zgodności ze stanem faktycznym. 

2. Wójt Gminy Cekcyn nie przekazywał Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu 

comiesięcznych sprawozdań z obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz j.s.t. za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r., 

mimo obowiązku wynikającego z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz j.s.t. 5 

Nie przekazanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu sprawozdań tłumaczono nie złoŜeniem 

przez Gminę w ww. okresie Ŝadnego wniosku o ujawnienie prawa własności w księgach 

wieczystych.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 

ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) Podjęcie działań zmierzających do pełnej aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

gminnego zasobu nieruchomości gruntowych, 

                                                           
5  Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
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2) Podjęcie działań organizacyjnych zapewniających terminowe składanie do Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego sprawozdań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, 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 nie podjęcia 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 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 mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 
          
 
 Rozdzielnik: 

1) Adresat, 
2) a/a 
3) NIK KAP W-wa 

 
 


