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                                                                               Bydgoszcz, dnia 30  października 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- 41007-3/08 
 

 Pan 

   Marek Stanisław Tyburski 

Starosta Rypiński 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 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 III kwartale   2008 r. w Starostwie Powiatowym w Rypinie, zwanym dalej 

„Starostwem”, kontrolę   w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

przez Starostę Rypińskiego gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości 

Skarbu Państwa,  w okresie 1 stycznia 2007 r. do 24 września 2008 r. W związku z kontrolą, 

której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 6 października 2008 r., 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Starosty Rypińskiego                          

w kontrolowanym zakresie.  

Formułując powyŜszą ocenę, NIK uwzględniła  bardzo małe zaawansowanie w stosunku 

do upływu czasu (oraz terminu wykonania określonego ustawą), realizacji zadań  

przypisanych staroście przepisami   ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
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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.”  Kontrola wykazała, Ŝe: 

    1)  do dnia zakończenia czynności kontrolnych w Starostwie, tj. do dnia 24 września              

2008 r.: 

      -  nie rozpoczęto prac nad sporządzeniem i przekazaniem właściwym wojewodom, 

marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykazów 

nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu 

Państwa albo jednostek  samorządu terytorialnego, a takŜe niestanowiących własności 

Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego i nie pozostających w posiadaniu ich 

właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez 

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

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 

31, poz. 266 z późn. zm.). Pierwotny termin wykonania tego zadania określony był na 

6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do dnia 19 maja 2008 r., następnie po 

zmianie ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 116 poz. 773) termin wykonania tego zadania 

przedłuŜono o 12 miesięcy, tj. do dnia 19 maja 2009 r. Nie rozpoczęcie w/w prac 

powoduje istotne zagroŜenie wykonania tych i innych prac w terminie określonym 

ustawą.  

      -   nie składano w okresie od 1 stycznia 2007 r. wniosków do Sądu Rejonowego Wydziału 

Ksiąg Wieczystych w Rypinie o ujawnienie w księgach własności nieruchomości 

Skarbu Państwa lub o załoŜenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa, 

którymi gospodaruje Starosta i które nie miały uregulowanego stanu prawnego (poza 7 

wnioskami o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku 

do których zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) prawa 

właścicielskie wykonują odpowiednio Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(dotyczy 1 wniosku) oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy 

6 wniosków). Według komputerowego rejestru gruntów na dzień 30 czerwca 2008 r. 

w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Rypiński,  

było 206 działek (91,96 % z ogólnej liczby działek wchodzących w skład tego zasobu) 
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o nieuregulowanym  stanie  prawnym o ogólnej powierzchni 146,8315 ha (93,49 % z 

ogólnej powierzchni gruntów wchodzących w skład tego zasobu), 

     2) dopiero po upływie 9 miesięcy  od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 7 września       

2007 r. (ustawa weszła w Ŝycie 19 listopada 2007 r.) i juŜ po rozpoczęciu kontroli przez 

NIK przystąpiono do informowania mieszkańców powiatu rypińskiego o potrzebie 

sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w sposób 

określony w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. Jednak do czasu zakończenia 

czynności kontrolnych Starostwie,  nie zamieszczono jednak w lokalnej prasie, radiu i 

telewizji informacji określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, tj. o czynnościach 

niezbędnych do ustalenia danych do sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z 

rzeczywistym stanem prawnym 

    3) ze zwłoką ponad 4 i pół miesiąca złoŜono Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu 

pierwsze sprawozdanie z wykonania obowiązku złoŜenia we właściwym sądzie 

rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu 

tego prawa, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 2007 r. Starosta 

Rypiński pierwsze miesięczne sprawozdanie z wykonania obowiązku o którym mowa w 

art. 2 przekazał Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy z 

pismem w dniu 5 maja 2008 r., tj. 4 miesiące i 21 dni później   w stosunku do terminu 

ustalonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy. 

 

Kontrola wykazała teŜ istotne niezgodności danych dotyczących stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa, zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej               

w Starostwie w stosunku do dokumentacji źródłowej oraz istotne rozbieŜności  w zakresie 

łącznej  powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa zaliczonych do podgrup rejestrowych 

1.3 (grunty Skarbu Państwa znajdujące się w trwałym zarządzie państwowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz grunty, których właściciele nie są znani, 

znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, tych jednostek 

organizacyjnych) oraz 1.4 (grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa), wykazywanych w rocznych zbiorczych z danymi wykazanymi w trakcie 

kontroli NIK.  
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 Z objętych badaniem kontrolnym nieruchomości wchodzących w skład 31 jednostek 

rejestrowych: 

    - w 24 (77,42 %) przypadkach (w tym w dwóch przypadkach  częściowo) obejmujących 46 

działek (59,74 % z 77 ) działek o łącznej powierzchni 80,8901 ha (91,09 % z 88,7987 ha)              

w ewidencji gruntów   i budynków wykazano, Ŝe właścicielem nieruchomości jest Skarb 

Państwa (lub Zasoby Gruntów Państwowych) mimo, Ŝe w Starostwie nie wskazano 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości (wg 

stanu na dzień 30.06.2008 r.), 

    - w 25 (80,65 %) przypadkach obejmujących 69 (89,61 %) działek o łącznej powierzchni 

81,1601 ha (91,40 %) w ewidencji gruntów  i budynków wykazano, Ŝe są  one                        

w trwałym zarządzie takich jednostek jak Urząd Gminy (nieruchomości ujęte w 3 

jednostkach rejestrowych), Zarząd Dróg Powiatowych (nieruchomości ujęte w 9 

jednostkach rejestrowych), Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych (nieruchomości ujęte w 

9 jednostkach rejestrowych), Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych (nieruchomości ujęte 

w 1 jednostce rejestrowej),  Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych (nieruchomości 

ujęte w 2 jednostkach rejestrowych),  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział 

ds. Wyznań (nieruchomości ujęte w 1 jednostce rejestrowej) mimo, Ŝe                       w 

Starostwie nie wskazano  dokumentacji źródłowej potwierdzającej taki stan prawny (wg 

stanu na dzień   30.06.2008 r.). 

   - w jednym przypadku w ewidencji gruntów i budynków (wg stanu na dzień 30.06.2008 r.) 

jako właściciela nieruchomości wykazano Skarb Państwa, mimo Ŝe juŜ ponad 17 lat 

wcześniej Państwowe Biuro Notarialne w Rypinie zawiadomiło, Ŝe dla tej nieruchomości 

urządzono księgę wieczystą i wpisano jako właściciela osobę fizyczną H.G. Dotyczy to 

nieruchomości oznaczonej działką nr 18/3 o pow. 5,12 ha połoŜonej w obrębie Starorypin 

Prywatny, wpisanej do księgi wieczystej Nr 15874. 

     W powiatowych zbiorczych zestawieniach gruntów sporządzonych przez Starostwo na 

podstawie komputerowej ewidencji gruntów i budynków wykazano na dzień               

01.01.2007 r.  grunty zaliczone w skład podgrup rejestrowych 1.3 i 1.4 o łącznej 

powierzchni 545 ha (podgrupa 1.3 – 150 ha  i podgrupa 1.4 – 395 ha),   a na dzień 

01.01.2008 r. 546 ha (podgrupa 1.3 – 151 ha i podgrupa 1.4 – 395 ha), tj. odpowiednio 

więcej  o 388 ha na dzień 01.01.2007 r. i 389 ha na dzień 01.01.2008 r. w stosunku do 

danych wykazanych przez Starostwo w trakcie  kontroli NIK. Pracownicy Wydziału 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  nie byli w stanie w trakcie kontroli NIK 
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wygenerować   z komputerowo prowadzonej ewidencji gruntów i budynków zestawienia 

wszystkich nieruchomości, które zaliczone zostały do podgrup rejestrowych 1.3 i 1.4.  

  

NIK podziela pogląd Pana Starosty o istnieniu równieŜ obiektywnych trudności  w 

realizacji  zadań przepisanych Staroście ustawą z dnia 7 września 2007 r., takich jak trudności 

interpretacyjne w stosowaniu przepisów ustawy, duŜą pracochłonność spraw związanych z 

regulacją stanów prawnych tych nieruchomości, które nie mają załoŜonych ksiąg wieczystych 

oraz brak dodatkowych środków z budŜetu państwa na realizację zadań określonych tą 

ustawą, Jednak zdaniem NIK dotychczasowe zaangaŜowanie w realizację tych zadań (w tym 

pozyskanie na ten cel środków z budŜetu państwa) było daleko  niezadowalające (NIK nie 

ocenia działań na rzecz uregulowania stanów prawnych nieruchomości stanowiących 

własność powiatu, które jak wynika z otrzymanych  informacji były bardzo zaawansowane). 

 

Kontrola wykazała brak działań  ze strony Starosty (a przed 1999 rokiem właściwego do 

spraw rolnych i leśnych organu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie) we 

współpracy w właściwymi organami gmin na  rzecz ustalenia w formie decyzji wykazu 

uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych oraz wykazu obszarów gospodarstw 

przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej 

zgodnie z art. 8 ustawy 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.” Starosta 

Rypiński  nie dysponował imiennymi wykazami uprawnionych do udziału we wspólnotach 

gruntowych dla dwóch z czterech istniejących na terenie powiatu rypińskiego, tj. dla 

wspólnoty gruntowej wsi Skudzawy  (gmina Skrwilno) oraz dla wspólnoty gruntowej wsi 

Sadłowo (gmina Rypin). 

 NIK pozytywnie ocenia podjęte w trakcie kontroli działania (choć jeszcze nie w pełnym 

zakresie) na rzecz informowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzania ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości będących ich własnością,  oraz 

podjęte w ostatnim okresie działania organizacyjne w Starostwie na rzecz wykonania tych 

zadań (działania przedstawione przez Pana Starostę na naradzie pokontrolnej w dniu 

16.10.2008 r.)  

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli, wnosi o:  
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1. Podjęcie działań zapewniających pełną realizację zadań wynikających z przepisów ustawy  

z dnia 7 września 2007 r., w tym w zakresie informowania mieszkańców powiatu o 

potrzebie sprawdzania ksiąg wieczystych  z rzeczywistym stanem prawnym 

nieruchomości będących ich własnością. 

2. Doprowadzenie zapisów w komputerowej  ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

określenia stanu prawnego do zgodności z dokumentacją źródłową oraz wykazywanie              

w zbiorczych zestawieniach gruntów ich  stanów w wielkościach  zgodnych                             

z rzeczywistym stanem prawnym. 

3. Podjęcie działań na rzecz ustalenia w formie decyzji starosty wykazów uprawnionych do 

udziału we wspólnotach gruntowych oraz wykazów obszarów gospodarstw przez nich 

posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej zgodnie   

z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. dla wszystkich wspólnot gruntowych 

istniejących na terenie powiatu rypińskiego.  

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 21 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 niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z 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. 
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