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                            Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2008 r. 
  

 
NajwyŜsza Izba Kontroli                                             
Delegatura w Bydgoszczy 

ul. Wały Jagiellońskie 12 
85-950 BYDGOSZCZ 

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

 
P/08/001   
LBY– 41007-5/08 

Pan 
Piotr Mówi ński 

                                                                         Starosta Tucholski 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE  

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

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła w Starostwie 

Powiatowym w Tucholi, zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę wykonywania przez Starostę 

Tucholskiego aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób 

nieruchomości Skarbu Państwa (SP) – w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 17 

października 2008 r. 

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

17 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Starosty 

Tucholskiego w kontrolowanym zakresie. 

Formułując powyŜszą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych 

kontrolą: 

- sporządzenie projektów wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust 1 ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
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SP oraz jednostek samorządu terytorialnego2 zwaną dalej „ustawą z dnia 7 września 2007 r.”,  

i przekazanie ich Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, zwanemu dalej „Wojewodą”, 

Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, burmistrzowi i wójtom gmin w 

powiecie tucholskim, zwanym dalej „Powiatem”  

-  złoŜenie do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Tucholi 21 wniosków 

dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

nieruchomości SP. Wnioski dotyczyły 25 nieruchomości o łącznej pow. 47,5908 ha, 

stanowiących 57 działek ewidencyjnych, 

-  poinformowanie mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia ksiąg wieczystych z 

rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości będących ich własnością oraz utworzenie 

punktu konsultacyjnego, w którym wyjaśniano sprawy z zakresu problematyki prawnej i 

geodezyjnej. 

Jednocześnie NajwyŜsza Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na:      

a)  nierzetelnym prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków wynikającej z ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne3 oraz wykazywaniu w powiatowych 

zestawieniach zbiorczych błędnych powierzchni podgrup rejestrowych. Prowadzona przez 

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa ewidencja gruntów i budynków, zwaną dalej 

„ewidencją gruntów” nie pozwalała na określenie liczby działek i nieruchomości 

stanowiących własność SP połoŜonych na terenie Powiatu. W powiatowych zbiorczych 

zestawieniach gruntów sporządzonych przez Starostę wg stanu na 1 stycznia 2007 r. i 2008 r. 

przekazanych do Marszałka Województwa, wykazano grunty w podgrupie rejestrowej 1.3 i 

1.4 w ilości większej o ponad 6 tys. ha. Przyczyną powyŜszego było nieprawidłowe 

grupowanie działek gruntowych do odpowiednich podgrup rejestrowych przez uŜytkowany w 

Starostwie program ewidencyjny EGB2000 (od dnia 21 lipca 2008 r. wyłączony z 

uŜytkowania) oraz niezgodne z § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków4 oraz 

załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia – ujęcie do podgrupy 1.4 nieruchomości o 

                                                                                                                                                                                     
1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 

2 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.  
4 Dz. U. nr 38, poz. 454 
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powierzchni 160,9 ha, które powinny znaleźć się w innych podgrupach. W podgrupie 

rejestrowej 1.4 (zamiast w 1.7) ujęto 14 działek o powierzchni 135,8 ha pod wodami 

płynącymi i stojącymi, co było niezgodne z art. 21a ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami5, zwanej dalej „ustawą o g.n.” Nieprawidłowo do grupy 1.4 

zaliczono równieŜ grunty Agencji Nieruchomości Rolnych o powierzchni 15,7 ha (grupa 1.1) 

oraz grunty osób fizycznych i prawnych (prawo własności) o powierzchni 9,4 ha (grupa 

rejestrowa 4). W ewidencji gruntów w podgrupie rejestrowej 1.3 nie ujęto 2 działek 

o powierzchni 0,3711 ha będących z trwałym zarządzie Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Bydgoszczy, które wykazano błędnie w podgrupie rejestrowej 1.7. Natomiast działki te były 

prawidłowo ujęte w rejestrze zasobu nieruchomości SP prowadzonym przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa. 

b)  nierzetelnym prowadzeniu rejestru zasobu nieruchomości SP, określonego w ustawie o 

g.n.. W prowadzonym ręcznie rejestrze zasobu nieruchomości SP nie ujęto gruntów o 

powierzchni 170 ha, które stanowiły drogi, rowy, nieuŜytki których ujawnionymi 

uŜytkownikami, bądź posiadaczami były urzędy gmin, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w 

Bydgoszczy. Grunty te ujęte zostały w ewidencji gruntów. 

Z objętych badaniem kontrolnym 38 nieruchomości gruntowych SP – 5 nieruchomości SP  

(13%) stanowiących drogi o powierzchni 0,7760 ha miało wpisany błędny nr KW, 6 

nieruchomości SP (15%) stanowiących grunty orne, drogi oraz cmentarz o łącznej 

powierzchni 0,7771 ha nie posiadło załoŜonej KW. 

c)  przekazaniu z opóźnieniem Wojewodzie miesięcznych sprawozdań (7 na 11), o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. Opóźnienia wynosiły od 1 do 4 dni. 

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

1. Podjęcie działań w celu rzetelnego ujmowania danych w prowadzonej ewidencji gruntów i 

budynków oraz wykazywanie w zbiorczych zestawieniach gruntów ich stanów w 

wielkościach zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym. 

                                                           
5 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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2. Podjęcie działań zapewniających rzetelne ujmowanie danych w ewidencji zasobu 

nieruchomości SP. 

3. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności danych dotyczących 

ewidencji gruntów i budynków z zasobem nieruchomości SP. 

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

NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę 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 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 Dyrektorowi 

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. Departament Administracji Publicznej- NIK W-wa 

3. a/a   

 

 

 

 


