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1. Wprowadzenie 

Temat  

Zarządzanie nieruchomościami gminnymi. 

Numer kontroli 

P/07/140 – kontrola koordynowana. 

Cel kontroli 

 Celem kontroli było dokonanie oceny wykonywania ustawowych zadań własnych gmin  

w obszarze gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym przestrzeganie zasad 
prawidłowej gospodarki, dla róŜnych form instytucjonalnych (bezpośrednio, pośrednio lub  
w formie zlecenia) stosowanych przy zarządzaniu nieruchomościami przez gminy.  

 W szczególności ocena dotyczyła: 
− opracowania i realizacji przez gminy strategii zarządzania nieruchomościami, 
− funkcjonowania systemu ewidencjonowania nieruchomości oraz rejestrowania zdarzeń 

ekonomiczno-finansowych związanych z gospodarowaniem majątkiem, 
− skuteczności realizacji procesów słuŜących gospodarowaniu mieniem komunalnym,  
− realizacji przez podmioty zarządzające zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami 

gminnymi. 

Obszar badań kontrolnych 

Obszar badań kontrolnych obejmował wykonanie przez wójtów1 zadań z zakresu 

zarządzania nieruchomościami gminnymi określonych w ustawach z: 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami2, 24 czerwca 1994 r. o własności lokali3, 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego4 oraz 

z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej5. 

Kontrola koncentrowała się równieŜ na ujawnianiu mechanizmów korupcjogennych, 
takich jak: niezgodne z przepisami przekazywanie w zarządzanie nieruchomości gmin, 

niezabezpieczanie interesów gmin w umowach z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, 
brak nadzoru i kontroli działalności tych podmiotów oraz czerpanie przez nie nienaleŜnych 
korzyści z zarządzania nieruchomościami. 

Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Przeprowadzenie kontroli uzasadniały wyniki wcześniejszych kontroli NIK dotyczących 
gospodarowania nieruchomościami gminnymi, zasobami mieszkaniowymi gmin i zarządzania 

                                                 
1 Ilekro ć jest mowa o wójcie naleŜy przez to rozumieć takŜe prezydenta miasta oraz burmistrza. 
2 DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. 
3 DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm. 
4 DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze  zm. 
5 DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm. 
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lokalami uŜytkowymi6, które wskazywały na występowanie istotnych nieprawidłowości  
w kontrolowanym zakresie. NIK nie prowadziła wcześniej kontroli, obejmującej kompleksowo 
problematykę zarządzania nieruchomościami gminnymi. 

Zakres kontroli 

Kontrola została przeprowadzona od 5 marca do 10 lipca 2007 r. 

Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2007 r. 

Kontrolę przeprowadzono w 60 jednostkach, z tego w 33 urzędach gmin (dziewięciu 
urzędach gmin wiejskich, 21 urzędach miast i w trzech urzędach miast i gmin) oraz  
w 27 jednostkach zarządzających nieruchomościami (13 zakładach budŜetowych, 12 spółkach,  

w tym 11 spółkach komunalnych, jednym gospodarstwie pomocniczym oraz jednej jednostce 
budŜetowej)7. 

Szczegółowy wykaz jednostek objętych kontrolą zamieszczono w załączniku nr 5.2. 

(str. 47). 

Kontrolę urzędów gmin przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności  
i rzetelności, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli8. 

W zaleŜności od formy organizacyjno-prawnej funkcjonowania jednostek zarządzających 
nieruchomościami gminnymi, kontrolę w jednostkach organizacyjnych gmin przeprowadzono pod 

względem legalności, gospodarności i rzetelności (art. 5 ust. 2 ustawy o NIK), a u przedsiębiorcy 
prywatnego pod względem legalności i gospodarności (art. 5 ust. 3 ustawy o NIK). 

                                                 
6 P/02/165 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi gmin w latach 2000-2001, P/03/178 Gospodarowanie 
gminnymi lokalami uŜytkowymi i efekty zarządzania tymi lokalami, P/05/119 Gospodarowanie lokalami 
uŜytkowymi w miastach województwa podlaskiego w latach 2003-2004 i w I kwartale 2005 roku, P/06/132 
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, S/06/015 Zarządzanie przez Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego „Wspólny Dom” Spółka z o.o. w Starachowicach mieszkaniowym zasobem gminy. 
7 Zasobem mieszkaniowym miasta Jarosławia zarządzało nieobjęte niniejszą kontrolą Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. Ustaleń dotyczących zarządzania przez tę 
jednostkę zasobem mieszkaniowym dokonano na podstawie protokołu kontroli Urzędu Miasta Jarosławia. 
W  związku z tym, w niniejszej Informacji przedstawiono wyniki kontroli przy uwzględnieniu, iŜ 28 wójtów 
powierzyło w zarządzanie mieszkaniowe zasoby gmin. 
8 DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia z punktu widzenia kryteriów legalności, 
gospodarności i rzetelności zarządzanie nieruchomościami gminnymi. Ocena ta uzasadniona 
jest stwierdzeniem istotnych nieprawidłowości w procesie zarządzania tymi 
nieruchomościami. 

Wójtowie 3/4 objętych kontrolą gmin nie posiadali w pełnym zakresie informacji  
o nieruchomościach gminnych z uwagi na nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie 
ewidencji tych nieruchomości. We wszystkich urzędach gmin stwierdzono róŜnice w danych 
o nieruchomościach wykazywanych w ewidencji nieruchomości, ewidencji księgowej 
środków trwałych, sprawozdaniach GUS i informacjach o stanie mienia komunalnego. 

W przypadku 82% kontrolowanych gmin nie wykonano ustawowych obowiązków 
opracowania planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości oraz uchwalenia 
wieloletnich programów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, co świadczy o braku 
strategii zarządzania nieruchomościami. 

Wójtowie nie dokonywali analiz efektywności zarządzania nieruchomościami. 
Zdecydowana większość gmin (85%) powierzyła w zarządzanie tylko swoje zasoby 
mieszkaniowe. Pozostałymi nieruchomościami z gminnego zasobu wszystkie gminy 
zarządzały bezpośrednio.  

W ponad 90% skontrolowanych podmiotów zarządzających mieszkaniowym 
zasobem gmin stwierdzono istotne nieprawidłowości.  

Zakres wykonywanych remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych nie 
zapewniał utrzymania budynków w stanie niepogorszonym. 

Wójtowie oraz podmioty zarządzające realizowali dochody z majątku gmin, w tym  
z mieszkaniowych zasobów, bez zachowania naleŜytej staranności. Postępowania 
windykacyjne wobec zaległości czynszowych prowadzone były w sposób nierzetelny  
i nieskuteczny. 

Niewystarczający był nadzór wójtów nad działalnością jednostek organizacyjnych 
gmin zarządzających ich nieruchomościami. 

Ujawnione w czasie kontroli nieprawidłowości świadczą, iŜ organy stanowiące  
i wykonawcze gmin oraz gminne jednostki organizacyjne nie przestrzegały zasad 
prawidłowej gospodarki oraz zachowania szczególnej staranności przy zarządzaniu 
mieniem komunalnym. 

2.2. Synteza wyników kontroli 
1. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia system ewidencjonowania przez wójtów 
nieruchomości gminnych: 
− 25 wójtów (75,8%) nie posiadało pełnej informacji o wszystkich nieruchomościach gminnych 

z uwagi na nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji tych nieruchomości  
(str. 20),  
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− 14 wójtów (42,4%) przedstawiło w czasie kontroli dane o nieruchomościach gminnych 
róŜniące się od danych wykazanych w geodezyjnych ewidencjach gruntów i budynków 
prowadzonych przez starostów; wynikało to m.in. z niedostosowania przepisów 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków9 w zakresie ewidencjonowania gminnego zasobu 
nieruchomości do znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami10 (str. 21), 

− we wszystkich urzędach gmin wystąpiły rozbieŜności pomiędzy danymi o gminnych 
nieruchomościach, zawartymi w ewidencjach nieruchomości, ewidencjach księgowych 
środków trwałych, sprawozdaniach GUS i informacjach o stanie mienia komunalnego  

(str. 20-22), 
− w 16 urzędach gmin (48,5%) przyjęty system ewidencji księgowej środków trwałych 

uniemoŜliwiał identyfikację poszczególnych nieruchomości i powiązanie ewidencji księgowej 

z ewidencją nieruchomości gminnych; miało to istotny wpływ na wyniki inwentaryzacji  
w 14 gminach (42,4%), które przeprowadzone zostały z naruszeniem ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości11, gdyŜ nie obejmowały wszystkich składników 

majątkowych, były nierzetelne lub zostały nieprawidłowo rozliczone (str. 20, 21), 
− brak ewidencji nieruchomości gminnych lub nierzetelne jej prowadzenie było główną 

przyczyną wykazania przez 10 wójtów (30,3%) w sprawozdaniach GUS wzór SG-01 

Statystyka gminy nieprawidłowych danych w zakresie powierzchni gruntów gminnych;  
14 wójtów wykazało w tych sprawozdaniach dane niezgodne ze stanem faktycznym o liczbie 
lub powierzchni lokali mieszkalnych i budynków (str. 21), 

− w 10 urzędach gmin informacje o stanie mienia komunalnego za 2005 i 2006 r. opracowane 
zostały niezgodnie z art. 180 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych12, gdyŜ nie 
zawierały niektórych danych wymaganych tym przepisem (str. 22). 

2. Zarządzanie nieruchomościami w większości objętych kontrolą gmin nie było oparte 
na przyjętej strategii zarządzania. Jedynie w sześciu gminach (18,2%) opracowano plany 
wykorzystania zasobu nieruchomości oraz wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy, tj. dokumenty świadczące o tworzeniu takiej strategii. Pomimo obowiązku 
wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ww. planów 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nie opracowało 19 wójtów (57,6%),  

a w 13 gminach (39,4%) ich organy stanowiące nie uchwaliły – wbrew dyspozycji art. 21 ust. 1 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego – wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy.  

                                                 
9 DzU nr 38, poz. 454. 
10 Ustawą z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw – DzU z 2004 r. nr 141, poz. 1492 ze zm. Przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i  budynków, zobowiązujące do ewidencjonowania nieruchomości naleŜących do gminnego zasobu w podgrupie 
rejestrowej 4.1. odmiennie określają źródła gminnego zasobu nieruchomości niŜ ustawa o gospodarce 
nieruchomościami (w art. 24 ust.1). 
11 DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm. 
12 DzU nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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W Ŝadnej z objętych kontrolą gmin nie powierzono w zarządzanie całości gminnego 
zasobu nieruchomości. Natomiast w 28 gminach (84,8%) zlecono zarządzanie mieszkaniowym 
zasobem (str. 26). 

3. Wójtowie (poza jednym) nie dokonywali analiz efektywności zarządzania 
nieruchomościami w realizowanych formach oraz moŜliwych do uzyskania efektów przy 
zastosowaniu innych form zarządzania. W 5 gminach (15,2%) wójtowie zarządzali 

mieszkaniowym zasobem za pośrednictwem pracowników gminy (system bezpośredni 
zarządzania), w 27 (81,8%) zarządzanie powierzono gminnym jednostkom organizacyjnym 
(system pośredni), a w jednym przypadku – podmiotowi zarządzającemu, działającemu w formie 

prywatnej spółki (system zleceniowy). Znikomy zakres prywatyzacji usług zarządzania 
spowodowany był głównie obawami przed utratą wpływu na zarządzanie gminnymi zasobami 
mieszkaniowymi (str. 26, 30).  

4.  Wójtowie większości objętych kontrolą gmin nie zapewnili skutecznej realizacji 
procesów słuŜących gospodarowaniu nieruchomościami, a powierzanie i realizacja zadań  
w tym zakresie odbywała się z naruszeniem obowiązujących przepisów: 
− nadzór wójtów nad działalnością podmiotów zarządzających mieszkaniowymi zasobami gmin 

był niewystarczający; wójtowie 18 gmin (64,3%) w ogóle nie podejmowali kontroli  
w podmiotach zarządzających (str. 35), 

− 20 wójtów (71,4%) nie przekazało podmiotom zarządzającym danych ewidencyjnych 
nieruchomości (działek) zabudowanych budynkami z lokalami tworzącymi zasoby 
mieszkaniowe gmin, co utrudniało gospodarowanie tymi nieruchomościami i zasobami; 

podmioty zarządzające zasobami mieszkaniowymi gmin na ogół prawidłowo 
ewidencjonowały te zasoby; nieprawidłowości polegające na nieewidencjonowaniu 
zarządzanych budynków a takŜe udziałów gminy w nieruchomościach wspólnych, 

stwierdzono tylko w czterech (14,3%) podmiotach zarządzających (str. 32, 36), 
− zakres wykonywanych remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych przez urzędy gmin 

i podmioty zarządzające nie zapewniał utrzymania budynków co najmniej w stanie 

niepogorszonym; trzy gminy przekazały nielegalnie środki budŜetowe w wysokości 2,6 mln zł 
trzem podmiotom zarządzającym zasobami mieszkaniowymi działającym w formie 
komunalnych spółek prawa handlowego (str. 33-35), 

− tylko trzy podmioty zarządzające mieszkaniowym zasobem gminy zostały wyłonione w trybie 
przepisów o zamówieniach publicznych; niezgodnie z postanowieniami ustawy z 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej, we wszystkich 27 gminach, w których zarządzanie zlecono 

podmiotom komunalnym (81,8% objętych kontrolą), podmioty te zarządzały równieŜ 
nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, przy czym w sześciu gminach 
zlecenie nastąpiło na podstawie uchwały organu stanowiącego; powyŜsze moŜe wskazywać 

na stosowanie przez gminy praktyk monopolistycznych (str. 27, 28, 37), 
− w 18 podmiotach (64,3%) zarządzających mieszkaniowym zasobem gmin stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się z obowiązków przeprowadzania okresowych 

przeglądów technicznych budynków oraz prowadzenia ksiąŜek obiektów budowlanych, 



Podsumowanie wyników kontroli 

 9 

wynikających z art. 62 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane13  
(str. 38-39), 

− w 23 gminach (69,7%) wójtowie nie zabezpieczyli w pełni interesów gmin we wspólnotach 

mieszkaniowych oraz naleŜytej współpracy z nimi; jedynie w dziewięciu urzędach gmin 
(27,3%) prowadzono dokumentację związaną z funkcjonowaniem wspólnot, których 
członkiem była gmina, w tym m.in. ewidencję udziałów, kopie umów o zarządzanie  

i materiały z zebrań (str. 28), 
− w 4 gminach (12,1%) zarządzanie mieszkaniowymi zasobami realizowały spółki komunalne, 

które nie zatrudniały licencjonowanych zarządców, co było niezgodne z art. 185 ust. 2  

i art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomościami (str. 37), 
− niezgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 17 podmiotom (60,7%) 

powierzono m.in. wykonywanie czynności zawierania umów najmu lokali mieszkalnych  

i uŜytkowych, dokonania zamian oraz podejmowania czynności przed sądem dotyczących 
opróŜnienia lokali (str. 30-31), 

− 16 wójtów (57,1%), pomimo zakazu wynikającego z art. 25 ust. 3 ww. ustawy, udzieliło 

podmiotom zarządzającym upowaŜnienia do występowania na drogę sądową w sprawach 
windykacji naleŜności czynszowych (str. 25), 

− czterech wójtów (14,8%) dopuściło do sprzecznego z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym14 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego15, przeznaczania przez spółki komunalne 

zarządzające gminnymi zasobami mieszkaniowymi, wpływów uzyskiwanych z czynszów 

najmu lokali, w całości na przychody tych podmiotów (str. 23). 

5. Wójtowie i podmioty zarządzające nie wykazywali naleŜytej staranności w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu realizacji dochodów z majątku 
gminnego oraz rejestrowania zdarzeń ekonomiczno-finansowych związanych  
z gospodarowaniem nieruchomościami: 
− 19 wójtów (57,6%) nie wprowadziło procedur opisujących proces gromadzenia dochodów  

z gospodarowania mieniem komunalnym oraz procedur kontroli finansowej, wymaganych 
przepisami art. 47 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

− 18 wójtów (54,5%) nie wykonało prognozowanych dochodów z gospodarowania 

nieruchomościami za 2006 r., a 21 wójtów (63,6%) dochodów z mieszkaniowego zasobu 
gminy,  

− w pięciu urzędach gmin (15,2%) nierzetelnie prowadzono ewidencję księgową dochodów  

z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, 
− zaległości w uzyskiwaniu dochodów z mieszkaniowych zasobów gmin na koniec  

2005 i 2006 r. wystąpiły we wszystkich skontrolowanych urzędach oraz podmiotach 

zarządzających i wyniosły łącznie 93,2 mln zł na koniec marca 2007 r.,  
− w ośmiu skontrolowanych urzędach gmin (24,2%) oraz 18 podmiotach zarządzających 

(64,3%), działania windykacyjne wobec zaległych czynszów i opłat z tytułu najmu lokali oraz 

                                                 
13 DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm. 
14 DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. 
15 DzU nr 203, poz. 1966 ze zm. 
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zaliczek na bieŜące utrzymanie nieruchomości wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, 
były niewystarczające, nieskuteczne oraz prowadzone opieszale (str. 23-26).  

6. Finansowe rezultaty kontroli wynoszą 120,9 mln zł i obejmują m.in.: nieuzyskane przez 

kontrolowane urzędy gmin naleŜne wpływy z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi  
w kwocie 56,1 mln zł (str. 24, 31, 40), nierzetelne lub niezgodne ze stanem faktycznym dane  
w zakresie wpływów i wydatków wykazane w ewidencjach finansowo-księgowych lub 

sprawozdawczości na kwotę 23,2 mln zł, uzyskanie przez podmioty zarządzające zasobami 
mieszkaniowymi gmin niezgodnych z prawem wpływów w wysokości 11,9 mln zł oraz 
nieterminowe przekazanie do budŜetów gmin przez te podmioty pobranych naleŜności z tytułu 

czynszów najmu w kwocie 11,7 mln zł (str. 35), zwiększenie majątku gmin o kwotę 17,4 mln zł  
w wyniku ujęcia nieewidencjonowanych dotychczas składników majątkowych.  

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 
Wyniki kontroli wskazują, Ŝe niezbędne jest podjęcie przez wszystkie gminy 

odpowiednich działań w celu poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami gminnymi. 
Działania te powinny zapewnić gospodarowanie przez wójtów nieruchomościami w sposób 
zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki (art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami)  

i zachowania szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym (art. 50 ustawy  
o samorządzie gminnym). Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym 
zarządzania nieruchomościami, powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania 

organów stanowiących gmin w ramach wykonywanej kontroli działalności wójtów i gminnych 
jednostek organizacyjnych (art. 18a ustawy o samorządzie gminnym). 

Dla zapewnienia efektywnego zarządzania nieruchomościami gminnymi, w tym zasobami 

mieszkaniowymi, konieczne będzie równieŜ wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli 
NIK nieprawidłowości, m.in. poprzez realizację 299 wniosków pokontrolnych przekazanych 
kierownikom kontrolowanych jednostek16. 

Zdaniem NIK, wojewodowie powinni zwiększyć nadzór nad legalnością podejmowania 
przez organy stanowiące gmin aktów prawa miejscowego, w celu eliminowania niezgodnych  
z prawem uchwał powierzających gminnym jednostkom organizacyjnym zarządzanie 

nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. 
Istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowości zarządzania nieruchomościami 

gminnymi, w tym zasobami mieszkaniowymi, powinna mieć działalność kontrolna regionalnych 

izb obrachunkowych dotycząca gmin i ich jednostek organizacyjnych, w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości m.in. w zakresie: prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych, 
przeprowadzania inwentaryzacji, sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego, 

wprowadzenia procedur i ich przestrzegania przy uzyskiwaniu dochodów z gospodarowania 
nieruchomościami oraz legalności przekazywania środków budŜetowych podmiotom 
zarządzającym mieszkaniowym zasobem gmin. 

Zagadnienia bezpieczeństwa utrzymania obiektów budowlanych naleŜących do 
mieszkaniowych zasobów gmin, w tym wywiązywanie się z obowiązków przeprowadzenia 

                                                 
16 Omówionych w rozdziale Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli. 
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okresowych przeglądów technicznych, powinny być przedmiotem kontroli organów nadzoru 
budowlanego. 

Analiza stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje ponadto na potrzebę zmian  

w obowiązującym prawie. W związku z powyŜszym NIK wnioskuje o: 

1. Opracowanie przez Ministra Infrastruktury oraz przedstawienie Radzie Ministrów 
projektu nowelizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tak, aby 
przepisy tej ustawy zobowiązywały wójtów do ewidencjonowania wszystkich nieruchomości 
gminnych, w sposób umoŜliwiaj ący wyodrębnienie nieruchomości gminnego zasobu  
i zapewniający zgodność danych dotyczących nieruchomości zawartych w ewidencjach 
gminnych z danymi geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 
starostów17. 

2. Opracowanie przez Ministra Infrastruktury nowelizacji przepisów rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków tak, aby przepisy tego rozporządzenia dostosowały sposób prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków, w zakresie wykazywania nieruchomości w odpowiednich 
podgrupach rejestrowych, do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami18. 

3. Opracowanie przez Ministra Finansów nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia  
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu 

państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych19 tak, aby sposób prowadzenia ewidencji księgowej zapewniał 
moŜliwość porównywania danych o nieruchomościach zawartych w tej ewidencji z danymi 
ewidencji nieruchomości gminnych20. 

 

 

                                                 
17 Tym samym NIK podtrzymuje wniosek w tym zakresie sformułowany w Informacji o wynikach kontroli 
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (nr ewid. 9/2006/P/06/132/LKI).  
18 Wniosek taki NIK przedstawiła juŜ w Informacji o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów 
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (nr ewid.: 168/2005/P/05/132/LKI) oraz 
ww.  Informacji o wynikach kontroli gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (nr ewid. 
9/2006/P/06/132/LKI). 
19 DzU nr 142, poz. 1020. 
20 Nie został dotychczas zrealizowany wniosek NIK przedstawiony w tym zakresie w ww. Informacji nr ewid. 
9/2006/P/06/132/LKI. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

3.1.1.1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność gminny 

 Definicję nieruchomości zawiera art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny21. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 
własności, jak równieŜ budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeŜeli na 
mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.  

 WyróŜnia się nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe (budynki stanowiące 
odrębny od gruntu przedmiot własności) i nieruchomości lokalowe (wyodrębnione na podstawie 
szczególnych przepisów prawa części budynków). 

 O tym, Ŝe odrębne lokale mogą być nieruchomościami stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określiła zasady 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gmin. 
 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, organem reprezentującym gminy w sprawach 
gospodarowania nieruchomościami jest organ wykonawczy (wójt, burmistrz lub prezydent).  

 Zgodnie z art. 12 ustawy, organ wykonawczy jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
prawidłowej gospodarki.  

Stosownie do treści art. 25 ust. 1, (w związku z art. 23) ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości, wg definicji art. 4 pkt 2 oraz określonym 
art. 24 cyt. wyŜej ustawy, gospodaruje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Gospodarowanie 
zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 

ustawy.  
 Zgodnie z art. 23 ust. 2, wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, moŜe być 
powierzane zarządcom nieruchomości lub przedsiębiorcom, którzy zatrudniają te osoby. 

Wyłonienie ww. podmiotów, następuje na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 
Z powyŜszego wynika, Ŝe zarządcom nieruchomości nie mogą być powierzane czynności 

obejmujące: zbywanie, nabywanie, wydzierŜawianie, wynajmowanie i uŜyczanie nieruchomości 

wchodzących w skład gminnego zasobu oraz podejmowanie czynności w postępowaniu 
sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 
nieruchomości; zapłaty naleŜności za korzystanie z nieruchomości; roszczenia ze stosunku najmu, 

dzierŜawy lub uŜyczenia; stwierdzenia nabycia spadku; stwierdzenia nabycia własności 
nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej. Zarządzanie 
nieruchomościami jest działalnością zawodową, wykonywaną przez zarządców na zasadach 

                                                 
21 DzU nr 16, poz. 93 ze zm. 
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określonych w art. 184 ust. 1 ustawy. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca 
licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy.  
 Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, 

jeŜeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez zarządców nieruchomości. 
 Zarządzanie nieruchomością, w rozumieniu art. 185 ust. 1 niniejszej ustawy, polega na 
podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do 

utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak równieŜ 
do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.  

Zarządca nieruchomości wykonuje czynności dotyczące zarządzania nieruchomością, 

osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod 
jego bezpośrednim nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową określoną 
w ustawie (art. 185 ust. 1b). 

 Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością 
zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką 
organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości (art. 185 ust. 2). Sposób ustalenia oraz 

wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością, określa umowa o zarządzanie 
nieruchomością (art. 185 ust. 4). Zarządca nieruchomości nie moŜe czerpać korzyści  
z zarządzania nieruchomością oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba, Ŝe umowa o zarządzanie 

stanowi inaczej (art. 185 ust. 5). 
 Według art. 186 ust. 1 ustawy, zarządca nieruchomości jest zobowiązany do 
wykonywania czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością zgodnie z zasadami 

wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością, 
właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on 
takŜe zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te 

czynności. 
 Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (art. 186 

ust. 3). 
 Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy, zarządca niewypełniający obowiązków dotyczących 
zarządzania nieruchomością, podlega odpowiedzialności zawodowej.  

Zgodnie z art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami naleŜącymi do zasobu gminy, moŜe być powierzone podmiotom tworzonym  
w tym celu przez jednostki samorządu terytorialnego, jeŜeli zarządzanie będzie wykonywane 

przez licencjonowanych zarządców. 

3.1.1.2. Przepisy z zakresu funkcjonowania jednostek gospodarki 
komunalnej oraz gospodarowania mieniem komunalnym 

Według ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka 
komunalna moŜe być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności  
w formie zakładu budŜetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2). Jednostka samorządu 

terytorialnego moŜe powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom 
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach 

publicznych (art. 3 ust. 1). Jednostka samorządu terytorialnego moŜe tworzyć spółki  
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z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a takŜe moŜe przystępować do takich 
spółek (art. 9). Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powoływać, 
likwidować lub przekształcać komunalne zakłady budŜetowe zgodnie z przepisami ustawy 

o gospodarce komunalnej oraz przepisami o finansach publicznych. 
Zgodnie z art. 7 ustawy, działalność wykraczająca poza zadania o charakterze 

uŜyteczności publicznej nie moŜe być prowadzona w formie zakładu budŜetowego. 

Poza sferą uŜyteczności publicznej gmina nie moŜe równieŜ tworzyć spółek prawa 
handlowego ani przystępować do nich, za wyjątkiem szczególnych przypadków (art. 10 ustawy). 

Zasady powoływania, funkcjonowania, przekształcania i likwidacji zakładów 

budŜetowych określono w art. 24 i 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
poprzednio zasady te określone były w art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych22.  

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym do 
29 grudnia 2006 r., do przychodów własnych zakładu budŜetowego nie moŜna było zaliczać 
dochodów z najmu i dzierŜawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących 

składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. Znowelizowanie tego przepisu  
z dniem 29 grudnia 2006 r. dopuszcza zaliczanie dochodów z powyŜszych tytułów do 
przychodów własnych zakładu budŜetowego.  

Sposób i terminy ustalania nadwyŜki, zaliczkowych wpłat i rocznych rozliczeń zakładów 
budŜetowych z budŜetami jednostek samorządu terytorialnego określone zostały w dziale IV, 
rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 

finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz 
trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną23. Poprzednio 
zagadnienia te uregulowane były w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. 

w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych jednostek budŜetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do 
budŜetu24. 

Zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi własność gmin moŜe 
być realizowany na podstawie umów zlecenia przez towarzystwa budownictwa społecznego (tbs).  
 Zasady tworzenia tbs określone zostały w ustawie z dnia 26 października 1995 r.  

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego25. Tbs mogą funkcjonować tylko 
we wskazanych w ww. ustawie formach organizacyjnych jako spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie osób prawnych (art. 23 ustawy). 

Zasady współdziałania tbs z gminą określa oddzielnie zawarta umowa (art. 31 ust. 1 
ustawy).  
 Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, organem uprawnionym  

do zarządzania mieniem komunalnym oraz sprawami majątkowymi gminy w zakresie  
tzw. „zwykłego zarządu” jest wójt, a w pozostałych sprawach – rada gminy (art. 11a ust. 1 pkt 1). 

                                                 
22 DzU z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zm. 
23 DzU nr 116, poz. 783. 
24 DzU nr 23, poz. 190. 
25 DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1070 ze zm. 
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Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 
ust. 1). Do zadań wójta naleŜy (art. 30 ust. 2) m.in. gospodarowanie mieniem komunalnym. 

W realizacji zadań własnych gminy, wójt podlega wyłącznie radzie gminy (art. 30 ust. 3). 

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest 
zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego 
mienia i jego ochrona (art. 50 ustawy o samorządzie gminnym). 

Wójt moŜe powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy 
wójta lub sekretarzowi gminy (art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). Według art. 39 
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej, rada gminy moŜe upowaŜnić równieŜ organ wykonawczy jednostki 
pomocniczej oraz organy innych jednostek i podmiotów (tworzonych w celu wykonywania zadań, 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, z którymi gmina zawarła umowy w sprawie 

realizacji zadań). 
  Zgodnie z art. 52 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 180 i 181 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (wcześniej art. 120 i 121 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych), wójt opracowuje informację o stanie mienia 
komunalnego. 

Najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy, informację o stanie 

mienia komunalnego wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budŜetowej oraz  
z objaśnieniami, regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz radzie gminy. 
 Stosownie do art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wójt 

sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budŜetową, dochodów i wydatków, 
przychodów i rozchodów budŜetu gminy. Do czasu wejścia w Ŝycie ww. ustawy (1 stycznia 
2006 r.) obowiązki wójta w tym zakresie wynikały z art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych. 
Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) to grupa dochodów 

budŜetowych, na które samorządy lokalne mają największy wpływ, co przejawia się przede 

wszystkim w moŜliwości ustalania ich wysokości. W art. 3 ustawy z dnia z 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie 
gminnym, uznano dochody z majątku gminy uzyskiwane z mienia komunalnego, za źródła 

dochodów j.s.t. 

3.1.1.3 Przepisy dotyczące własności lokali 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali określiła zasady ustanawiania 

odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali 
oraz zarząd nieruchomością wspólną. 
 Prawa i obowiązki właścicieli lokali wymienione są w rozdziale 3 ustawy o własności 

lokali. Zgodnie z art. 12, właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości 
wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, natomiast poŜytki i inne przychody z nieruchomości 
wspólnej – zgodnie z ust. 2 – słuŜą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem,  

a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich 
udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i cięŜary związane  
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z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w poŜytkach i innych 
przychodach. 

W rozdziale 4 ww. ustawy uregulowane zostały zagadnienia związane z zarządem 

nieruchomością wspólną. Zgodnie z art. 18 ust. 1, właściciele lokali mogą w umowie  
o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu 
notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą 

powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.  
W art. 29 nałoŜono na zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną 

powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, obowiązek prowadzenia dla kaŜdej 

nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową 
kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów  
a takŜe rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.  

Rynek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych 
nie moŜe być obsługiwany przez podmioty komunalne, niezaleŜnie od ich formy prawnej. 

W konsekwencji, nawet w przypadku, gdyby wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę  

o powierzeniu zarządu swą nieruchomością podmiotowi utworzonemu przez gminę w trybie 
art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub jednostce zaliczanej do sektora finansów 
publicznych, np. zakładowi budŜetowemu, to podmiot taki nie mógłby podjąć się zarządu 

nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Sytuacja taka będzie miała miejsce niezaleŜnie od 
tego, czy gmina posiada we wspólnocie większość głosów, czy teŜ jest udziałowcem 
mniejszościowym, oraz niezaleŜnie od tego, czy wspólnota postanowiła wyłonić zarządcę  

w trybie zamówień publicznych, czy teŜ bez dochowania tego trybu. 
Zakaz prowadzenia przez podmiot komunalny działalności związanej z zarządzaniem 

nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych wynika z przepisów ustawy o gospodarce 

komunalnej. Artykuł 7 tej ustawy stanowi, Ŝe działalność wykraczająca poza zadania  

o charakterze uŜyteczności publicznej nie moŜe być prowadzona w formie zakładu budŜetowego. 
Jak wynika z treści artykułów 9 i 10 ustawy to samo ograniczenie dotyczy (poza szczególnymi 

przypadkami) spółek z udziałem gmin. 

3.1.1.4. Przepisy dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy 

Według ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą 
lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa 
handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, 

a takŜe lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy).  
Rada gminy uchwala: wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy; zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,  

w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, 
jeŜeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (art. 21 ust. 1 
ustawy).  

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być 
opracowany na, co najmniej pięć kolejnych lat.  
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3.1.1.5. Przepisy dotyczące utrzymania obiektów budowlanych 

 Zagadnienia dotyczące utrzymania obiektów budowlanych zostały uregulowane  
w rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 

i art. 61 tej ustawy, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany uŜytkować 
obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go  
w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia 

jego właściwości uŜytkowych i sprawności technicznej.  
 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich uŜytkowania poddawane przez właściciela 
lub zarządcę okresowej (w zaleŜności od określonego w ustawie zakresu) kontroli stanu 

technicznego, co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat (art. 62 ust. 1 ustawy). 

3.1.1.6. Przepisy dotyczące postępowania w sprawie skarg  
i wniosków 

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami 
jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych unormowane 
zostało w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego. 
Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składanych do organów 

państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych 

jednostek organizacyjnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków26. 

Przepisy dotyczące ewidencjonowania nieruchomości gminnych, wykazywania ich  

w urządzeniach księgowych i sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego, nadal nie 
tworzą jednolitego systemu informacji o nieruchomościach. W związku z tym niejednokrotnie  
w ww. dokumentach wykazywane są sprzeczne dane o nieruchomościach27. 

 Przepisy znowelizowanej z dniem 22 października 2007 r. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami28 wprowadziły obowiązek m.in. ewidencjonowania wszystkich nieruchomości 
oraz szczegółowo określiły sposób ich ewidencjonowania, ale tylko w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa29.  

3.1.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych  
i organizacyjnych 

Kontrolowane gminy powierzały w zarządzanie tylko swoje zasoby mieszkaniowe. 
Gminy, oddając zarządzanie swoimi zasobami głównie w gestię powołanych podmiotów 
komunalnych (spółek, zakładów budŜetowych i jednostek budŜetowych), nie dbały o tworzenie 

                                                 
26 DzU nr 5, poz. 46. 
27 NIK wskazywała na nieprawidłowości w tym zakresie równieŜ w Informacji o wynikach kontroli 
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (nr ewid. 9/2006/P/06/132/LKI).  
28 Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw – DzU nr 173, poz. 1218. 
29 Uwzględniony został w tym zakresie m.in. wniosek de lege ferenda sformułowany przez NIK w Informacji  
o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa (uzasadnienie projektu zmiany ustawy).   
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rynku usług w tym zakresie na swoim terenie, a tym samym o obniŜenie kosztów tych usług  
i poprawę ich jakości.  

Na koniec 2005 r. zasoby mieszkaniowe gmin tworzyło 1,2 mln mieszkań o powierzchni 

57,4 mln m2. W porównaniu do 2004 r. zasoby mieszkaniowe gmin zmniejszyły się (głównie na 
skutek sprzedaŜy) o 65 tys. mieszkań30. Gminy oddały do uŜytku w 2006 r. − 4.423 mieszkania. 
W 2005 r. wspólnoty mieszkaniowe powstałe na bazie zasobów mieszkaniowych gmin 

dysponowały 1,5 mln mieszkaniami o powierzchni 72,9 mln m2. 
Dotychczasowa prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych odbywała się 

często w sposób chaotyczny. W efekcie w bardzo wielu budynkach nastąpiło wymieszanie 

własności prywatnej i komunalnej31. 
Utrzymanie techniczne mieszkaniowych zasobów gmin i podnoszenie ich standardu 

wymaga racjonalnej działalności remontowej. Mieszkania komunalne prawie w ogóle nie są 

modernizowane. Gminy nie mając wystarczających środków nie remontują swych budynków, 
skutkiem czego budynki te popadają w ruinę, zagraŜając nierzadko bezpieczeństwu mieszkańców.  

Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy sfinansowane być powinny m.in. 

opłatami czynszowymi za lokale mieszkalne i uŜytkowe.  
 Gminy nie stosują wynikającej z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, moŜliwości 

określania wysokości czynszu na poziomie 3%  wartości odtworzeniowej mieszkań32. Jedną  
z przyczyn niskich stawek czynszu i niechęci gmin do ich podwyŜszania było wysokie, 
wynoszące 545 mln zł na koniec 2005 r., zadłuŜenie lokatorów komunalnych zasobów 

mieszkaniowych. ZadłuŜenie posiadało aŜ 39,5% lokatorów komunalnych zasobów 
mieszkaniowych33.  

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Urzędy gmin  

3.2.1.1 System ewidencjonowania nieruchomości oraz 
rejestrowania zdarzeń ekonomiczno-finansowych 

Według przedstawionych w czasie kontroli danych, na koniec marca 2007 r. objęte 

kontrolą gminy były właścicielami nieruchomości gruntowych o powierzchni 25,1 tys. ha. 
Gminne zasoby nieruchomości tworzyły nieruchomości gruntowe o powierzchni 19 tys. ha oraz 
nieruchomości budynkowe w liczbie 150 szt. i nieruchomości lokalowe – 271 szt.34 W skład  

ww. zasobów wchodziły nieruchomości gruntowe związane z mieszkaniowymi zasobami gmin  
o pow. 1.512,96 ha. 

                                                 
30 Wydawnictwo GUS Gospodarka mieszkaniowa w 2005 r., Warszawa sierpień 2006 r.  
31 Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, praca zbiorowa, Warszawa, styczeń 2007 r.  
32 DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm. 
33 Gospodarka Mieszkaniowa w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, sierpień 2006 r. 
34 Do gminnego zasobu nieruchomości naleŜą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 
zostały oddane w uŜytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem wieczystego uŜytkowania 
gminy (art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
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Powierzchnię nieruchomości gruntowych gmin na koniec marca 2007 r. prezentuje 
poniŜszy wykres. 

 

Mieszkaniowe zasoby kontrolowanych gmin tworzyły na dzień 31 marca 2007 r.  

157.303 lokale mieszkalne o pow. 3.588.807 m2 oraz 34.059 lokale uŜytkowe o pow. 455.089 m2, 
w tym powierzchnia lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych wynosiła 1.401.067 m2. 
Prezentację graficzną mieszkaniowego zasobu kontrolowanych gmin przedstawia poniŜszy 

wykres.  
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NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła procesy ewidencjonowania nieruchomości 
przez wójtów gmin objętych kontrolą. 
 Spośród 33 urzędów gmin, tylko w ośmiu prawidłowo ewidencjonowano nieruchomości 

gminne35. W pozostałych 25 urzędach (75,7%) stwierdzono nieprawidłowości, przy czym  
w pięciu urzędach w ogóle nie ewidencjonowano nieruchomości36, w tym naleŜących do 
gminnego zasobu (art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami), a w 20 ewidencja nie obejmowała wszystkich nieruchomości.  
 Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania nieruchomości − według wyjaśnień 
wójtów − spowodowane były głównie ograniczonymi środkami finansowymi, niewielką obsadą 

kadrową właściwych komórek organizacyjnych oraz brakiem wewnętrznych uregulowań  
w zakresie prowadzenia i aktualizacji ewidencji nieruchomości gminnych.  

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje co prawda obowiązku 

ewidencjonowania wszystkich nieruchomości gminnych a jedynie tych naleŜących do gminnego 
zasobu, jednakŜe nieprowadzenie takiej ewidencji i brak pełnego rozeznania o liczbie  
i powierzchni nieruchomości, nie pozwala, zdaniem NIK, gospodarować nieruchomościami  

w sposób zgodny z zasadą prawidłowej gospodarki (art. 12 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami).  

W 17 urzędach gmin nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonych ewidencjach 
księgowych środków trwałych. Natomiast w pozostałych 16 urzędach gmin37 (48,5%) przyjęty 

system prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych uniemoŜliwiał identyfikację 
poszczególnych nieruchomości oraz ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów 

środków trwałych, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r.  
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych38.  

Z tego względu, w tych urzędach gmin nie zapewniono równieŜ powiązania ewidencji księgowej 
środków trwałych z ewidencją nieruchomości gminnych. Stan ten uniemoŜliwia bieŜące 
monitorowanie zmian dotyczących nieruchomości gminnych, a takŜe porównywanie danych  

z obu tych ewidencji. 

W Urzędzie Miejskim w Będzinie nie prowadzono ksiąg pomocniczych do konta 011-Środki 
trwałe, grup 0-Grunty i 01-Wieczyste uŜytkowanie, a w księgach inwentarzowych ujmowano 
zbiorczo wartości posiadanych, nabytych i sprzedanych gruntów. Ewidencja księgowa 
uniemoŜliwiała ustalenie wartości początkowej poszczególnych nieruchomości. Analiza pięciu 
nieruchomości gruntowych o wartości 83 tys. zł wykazała, Ŝe nieruchomości te do ewidencji 
księgowej środków trwałych zostały wprowadzone w 2004 r. zapisem zbiorczym. 

                                                 
35 Urzędy miejskie w: Ciechanowie, Gryfinie, Janikowie, Lublinie, Puławach i Radomiu oraz urzędy gmin 
w: Czerwonaku i Gorzycach. 
36 Urzędy miejskie w: Szczecinku i Boguszowie-Gorcach, urzędy gmin w: Gołuchowie, Papowie Biskupim 
i Kłodzku. 
37 Urzędy miejskie w: Będzinie, Boguszowie-Gorcach, Jarosławiu, Kaliszu, Legnicy, Sandomierzu, Siedlcach, 
SkarŜysku-Kamiennej i Szczecinku, urzędy miejsko-gminne w: Jędrzejowie, Mogilnie i OŜarowie 
Mazowieckim, urzędy gminne w: Kłodzku, Opatówku, Poczesnej i Walimiu. 
38 DzU nr 142, poz. 1020. 
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W 14 skontrolowanych urzędach gmin39 (42,4%) wystąpiły rozbieŜności pomiędzy 

danymi o nieruchomościach wynikającymi z ewidencji gminnych i danymi ujętymi w geodezyjnej 
ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostów. Wynikały one z utrzymywania 

błędnych danych o nieruchomościach gminnych wprowadzonych wiele lat temu, 
niewprowadzania aktualnych zmian, nieinformowania starostów o bieŜących zmianach 
dotyczących nieruchomości oraz niedostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
w zakresie ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości, do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (po zmianie z dniem 22 września 2004 r.)40. 

Nierzetelnie sporządzano sprawozdania SG-01 Statystyka gminy. W sprawozdaniach  
SG-01 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna sporządzonych w 14 skontrolowanych urzędach 
gmin41 (42,4%), wykazano niezgodne ze stanem faktycznym lub prowadzoną ewidencją dane 

dotyczące liczby lub powierzchni lokali mieszkalnych i budynków. Natomiast w sprawozdaniach 
SG-01 Samorząd/Transport sporządzonych w 10 urzędach gmin42 (30,3%), wykazano 
nieprawidłowe dane o powierzchni gruntów gminnych. 

W sporządzonym w Urzędzie Miejskim w SkarŜysku-Kamiennej sprawozdaniu SG-01 
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna za 2005 r., wykazano większą od faktycznej  
o 173 liczbę lokali mieszkalnych oraz mniejszą o 5.881 m2 powierzchnię uŜytkową budynków. 
Natomiast w sprawozdaniu SG-01 Samorząd/Transport za 2006 r. wykazano większą o 4 ha 
od zaewidencjonowanej powierzchnię gruntów gminnych.  

Głównymi przyczynami nieprawidłowości w zakresie braku powiązania ewidencji 
nieruchomości z ewidencją księgową środków trwałych i nierzetelnego sporządzania sprawozdań, 

było niewprowadzenie procedur ewidencjonowania nieruchomości oraz zaniedbania 
pracowników właściwych komórek organizacyjnych urzędów gmin. 

 Inwentaryzację majątku w 14 urzędach gmin43 (42,4%) przeprowadzono z naruszeniem 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W siedmiu urzędach gmin, wbrew art. 26  
ust. 1 i 3 ustawy, inwentaryzacją nie objęto wszystkich składników majątku (gruntów, budynków, 
lokali) lub przeprowadzono ją nierzetelnie, np. nie określono wartości inwentaryzowanych 

nieruchomości. W siedmiu innych urzędach gmin nie rozliczono inwentaryzacji zgodnie  
z wymogami art. 27 ustawy o rachunkowości, m.in. w wyniku braku udokumentowania zapisów 
inwentaryzacyjnych oraz nieujawnienia i nierozliczenia róŜnic inwentaryzacyjnych.  

                                                 
39 Urzędy miejskie w: Boguszowie-Gorcach, Będzinie, Hrubieszowie, Janikowie, Kaliszu, Sandomierzu 
i  śyrardowie, urzędy miejsko-gminne w: Gryfinie, Jędrzejowie, Mogilnie, OŜarowie Mazowieckim, urzędy 
gmin w: Gołuchowie, Poczesnej i Walimiu. 
40 Vide przypis nr 10. 
41 Urzędy miejskie w: Ciechanowie, Hrubieszowie, Janikowie, Jędrzejowie, Lublinie, OŜarowie Mazowieckim, 
Sandomierzu, Siedlcach, SkarŜysku-Kamiennej, Szczecinku, śyrardowie oraz urzędy gmin w: Gołuchowie, 
Kłodzku i Walimiu. 
42 Urzędy miejskie w: Będzinie, Bielsku-Białej, Gryfinie, Janikowie, Lublinie, Mogilnie, OŜarowie 
Mazowieckim, SkarŜysku-Kamiennej oraz urzędy gmin w Opatówku i Papowie Biskupim. 
43 Urzędy miejskie w: Będzinie, Jarosławiu, Legnicy, Kaliszu, Sandomierzu, Siedlcach, SkarŜysku-Kamiennej, 
śyrardowie, urzędy miejsko-gminne w Boguszowie-Gorcach, urzędy gmin w: Gołuchowie, Kłodzku, Opatówku 
Poczesnej i Walimiu. 
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Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji majątku kontrolowanych gmin 
spowodowane były głównie brakiem ewidencji szczegółowej do konta 011 − Środki trwałe, co 
uniemoŜliwiało porównanie danych ujętych w ewidencji księgowej z danymi zawartymi  

w dokumentach źródłowych, dotyczącymi liczby i powierzchni nieruchomości. Stwierdzono, Ŝe 
ewidencji szczegółowej do konta 011 − Środki trwałe nie prowadzono w 13 skontrolowanych 
urzędach gmin44 (39,4%). Odpowiedzialność za niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości 

przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji, na podstawie art. 4 ust. 5 tej ustawy, ponoszą 
wójtowie, a za nierzetelne sporządzenie spisów z natury – przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnych. 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 obowiązującej od 1 lipca 2005 r. ustawy z 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych45, przeprowadzenie 
inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Wójtowie 10 gmin46 (30,3%) sporządzili informacje o stanie mienia komunalnego za 2005 
i 2006 r. niezgodnie z art. 120 obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych, a obecnie - z art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca  
2005 r. Informacje nie zawierały bowiem m.in. danych o: przysługującym gminom prawie 
własności lokali mieszkalnych, posiadaniu nieruchomości, zmianach w stanie mienia 

komunalnego od dnia złoŜenia poprzedniej informacji oraz o dochodach uzyskiwanych z tytułu 
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Ponadto, w sześciu informacjach47 
zamieszczono nierzetelne dane o nieruchomościach stanowiących własność gmin lub 

znajdujących się w ich posiadaniu. Zamieszczenie w tych informacjach nierzetelnych danych  
o nieruchomościach spowodowane było – według składanych wyjaśnień – głównie omyłkami 
pracowników wydziałów finansowych sporządzających te informacje oraz brakiem rzetelnych 

danych ewidencyjnych. 

Burmistrz Miasta Szczecinka w informacji o stanie mienia komunalnego z 2006 r. wykazał, Ŝe 
miasto posiada 284 budynki o łącznej wartości 29,1 mln zł, tj. o 5 budynków mniej niŜ 
wykazano w ewidencji środków trwałych oraz o wartości wyŜszej o 4 mln zł od wynikającej  
z ewidencji księgowej. W informacji podano równieŜ, Ŝe miasto posiada 875 ha gruntów  
o wartości 70,4 mln zł, tj. o 108 ha więcej niŜ ujęto w ewidencji nieruchomości. Ponadto 
wykazana w informacji wartość gruntów była wyŜsza o 0,2 mln zł od wartości wynikającej  
z ewidencji księgowej. 

Informacje sporządzone przez wszystkich wójtów uzyskały pozytywne opinie 
regionalnych izb obrachunkowych. 

                                                 
44 Urzędy miejskie w: Będzinie, Boguszowie-Gorcach, Hrubieszowie, Kaliszu, Łańcucie, Mogilnie, 
Sandomierzu i SkarŜysku-Kamiennej, urząd miejsko-gminny w OŜarowie Mazowieckim, urzędy gmin 
w: Kłodzku, Opatówku, Poczesnej i Walimiu. 
45 DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm. 
46 Prezydenci: Siedlec, SkarŜyska-Kamiennej, burmistrzowie: Gryfina, Jędrzejowa, Mogilna, Sandomierza, 
Szczecinka, wójtowie: Gołuchowa, Opatówka, i Walimia. 
47 Miasta: OŜarów Mazowiecki i Szczecinek, miasta i gminy: Gryfino, Jędrzejów i Mogilno, gmina Opatówek. 
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Uzyskane w czasie kontroli dane w zakresie liczby i powierzchni wszystkich 
nieruchomości gminnych oraz tworzących gminne zasoby nieruchomości, przedstawiono 
w szczegółowych zestawieniach (tabele nr 1 i 2) stanowiących załączniki do Informacji (str. 51). 

Wójtowie objętych kontrolą gmin nie wykazali naleŜytej staranności w zakresie realizacji 
dochodów z majątku, w tym z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. 

Wójtowie 19 gmin48 (57,6%) nie wprowadzili procedur opisujących proces gromadzenia 

dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym oraz procedur kontroli finansowej, 
wymaganych przepisami art. 47 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych. 

Planowanych dochodów z gospodarowania nieruchomościami w 2006 r. nie wykonano  
w 18 gminach49 (54,5%), a dochodów z mieszkaniowego zasobu – w 21 gminach50 (63,6%). 
Główną przyczyną niewykonania tych dochodów była trudna sytuacja finansowa osób i jednostek 

zobowiązanych do zapłaty. 
Dochody z czynszów i opłat związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi 

28 gmin51 pobierane były za pośrednictwem podmiotów zarządzających tymi zasobami. 

 W 13 gminach52, w których zasobami mieszkaniowymi zarządzały zakłady budŜetowe, 
wpływy uzyskiwane z czynszów i opłat, stanowiły ich przychody wykorzystywane m.in. na 
finansowanie utrzymania tych zasobów. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych, rozliczeń z budŜetami gmin dokonywano poprzez wpłaty ewentualnych 
nadwyŜek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresów rozliczeniowych. 
 Wójtowie czterech gmin53, dopuścili do przeznaczania przez spółki komunalne 

zarządzające gminnymi zasobami mieszkaniowymi, wpływów uzyskiwanych z czynszów najmu 
lokali w całości na przychody tych podmiotów, co było niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych  
i uŜytkowych z zasobów mieszkaniowych nie były ujmowane w budŜetach ww. czterech gmin na 
lata 2005 − 2007 oraz wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów 

budŜetowych.  
 Wymienione cztery gminy nie uzyskały w latach 2005 i 2006 dochodów z czynszów 
najmu lokali w kwocie 15 mln zł. 

                                                 
48 Prezydenci: Będzina, Hrubieszowa, Jarosławia, Kalisza, Lublina, Mogilna, Piły, Puław, Siedlec, SkarŜyska-
Kamiennej, Szczecinka, śyrardowa, burmistrzowie: Gryfina, Jędrzejowa, OŜarowa Mazowieckiego, urzędy 
gmin w: Czerwonaku, Janowicach Wielkich, Papowie Biskupim i Walimiu. 
49 Miasta: Bielsko-Biała, Boguszów, Kalisz, Lublin, Piła, Radom, Siedlce, SkarŜysko-Kamienna, miasta i gminy: 
Gryfino, Jędrzejów i OŜarów Mazowiecki, gminy: Gołuchów, Gorzyce, Janowice Wielkie, Kłodzko, Opatówek, 
Papowo Biskupie i Walim. 
50 Miasta: Bielsko-Biała, Boguszów, Hrubieszów, Jarosław, Łańcut, Piła, Radom, Siedlce i SkarŜysko-
Kamienna, miasta i gminy: Gryfino, Jędrzejów i OŜarów Mazowiecki, gminy: Czerwonak, Gołuchów, Gorzyce, 
Janowice Wielkie, Kłodzko, Opatówek, Poczesna, Papowo Biskupie i Walim. 
51 Dochody z czynszów i opłat bezpośrednio pobierane były przez urzędy gmin w: Czerwonaku, Gorzycach, 
Janowicach Wielkich, Opatówku i Papowie Biskupim.  
52 Miasta: Bielsko-Biała, Kalisz, Legnica, Lublin, Piła i Świnoujście, miasta i gminy: Jędrzejów, Mogilno 
i  OŜarów Mazowiecki, gminy: Gołuchów, Kłodzko, Poczesna i Walim. 
53 Prezydent Ciechanowa, burmistrzowie: Hrubieszowa, Sandomierza i Szczecinka. 
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Burmistrz Miasta Sandomierza udzielił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM) upowaŜnienia do dysponowania rachunkiem bankowym 
Urzędu Miasta słuŜącym do gromadzenia dochodów pochodzących z opłat czynszowych 
i  innych opłat z tytułu najmu oraz dzierŜawy mieszkaniowego zasobu gminy. Środki te 
bezpośrednio przeznaczano na wydatki PGKiM związane z utrzymaniem zarządzanych 
nieruchomości. W badanym okresie, urząd nie ujął w ewidencji księgowej naleŜnych 
dochodów na kwotę 5,1 mln zł.  

 Niepobranie naleŜności jednostki samorządu terytorialnego, stanowi naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Planując dochody na lata 2005 – 2007 z tytułu gospodarowania nieruchomościami, 
wójtowie nie wykorzystywali wszystkich moŜliwości w tym zakresie. Świadczy o tym m.in. to, Ŝe 
19 wójtów (57,6%) nie sporządziło planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 

Według wyjaśnień wójtów, głównymi przyczynami braku planów wykorzystania zasobów 
nieruchomości było nieuchwalenie przez rady gmin miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, jak równieŜ uznawanie, iŜ opracowywane corocznie informacje o stanie mienia 

komunalnego stanowią równocześnie plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 

W pięciu urzędach gmin54 nierzetelnie prowadzono ewidencję księgową dochodów  
z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Nieprawidłowości polegały m.in. na 

nieujmowaniu w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych (art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), braku ewidencji szczegółowej do konta 221 − 

NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych), nienaliczaniu i nieewidencjonowaniu w księgach rachunkowych odsetek 

za zwłokę (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów), nieprawidłowym klasyfikowaniu 
przychodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych gminy (załącznik nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych55). 

Zaległości w uzyskiwaniu dochodów z mieszkaniowych zasobów na koniec 2005 i 2006 r. 

wystąpiły we wszystkich 33 skontrolowanych urzędach gmin. Według stanu na 31 grudnia 2006 r. 
zaległości wynoszące 92,1 mln zł, stanowiły 37,5% dochodów planowanych oraz 33,9% 
uzyskanych. Zaległości te na dzień 31 marca 2007 r. wynosiły 93,2 mln zł. 

 Istotne nieprawidłowości w zakresie windykacji zaległych naleŜności stwierdzono  
w 8 urzędach gmin56 (24,2%). Nieprawidłowości polegały m.in. na opóźnieniach w kierowaniu 
spraw do sądu wynoszących nawet powyŜej dwóch lat i niepodejmowaniu działań 

windykacyjnych wobec części dłuŜników. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w procesie 
windykacji zaległych naleŜności ponoszą kierownicy komórek finansowych urzędów gmin. 

                                                 
54 Urzędy miast w: Bielsku-Białej, Kaliszu i Sandomierzu, urzędy gmin w: Czerwonaku i Opatówku. 
55 DzU nr 107, poz. 726 ze zm. 
56 Urzędy miast w: Legnicy, Siedlcach i Szczecinku, Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie Mazowieckim, urzędy 
gmin w: Janowicach Wielkich, Opatówku, Papowie Biskupim i Walimiu. 
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W Urzędzie Miasta Siedlce zaległości najemców komunalnych lokali mieszkalnych na koniec 
marca 2007 r. wynosiły 2,7 mln zł, w tym zaległości powyŜej 36 miesięcy stanowiły 1 mln zł 
(38,7%). Nie podjęto czynności windykacyjnych wobec kwoty 0,4 mln zł (36,2%), co przy 
uwzględnieniu upływu terminu określonego w art. 118 Kodeksu cywilnego, stwarza ryzyko 
braku moŜliwości dochodzenia roszczeń (z uwagi na przedawnienie). 

 Niedochodzenie naleŜności jednostki samorządu terytorialnego stanowi naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Wbrew postanowieniom art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, 16 wójtów (57,1%) powierzyło podmiotom zarządzającym zasobami 

mieszkaniowymi gmin występowanie na drogę postępowania sądowego w sprawach naleŜności 
czynszowych57.  

Istotny wpływ na niewykonanie naleŜnych dochodów i wzrost zaległości miała takŜe − 

jak wynika z wyjaśnień kontrolowanych wójtów − trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa 
dłuŜników. 

Wielkość dochodów gmin z gospodarowania nieruchomościami na koniec 2006 r. 

przedstawia poniŜszy wykres, sporządzony na podstawie danych przekazanych przez 
kontrolowane jednostki. 

 

                                                 
57 Prezydenci: Ciechanowa, Będzina, Kalisza, Lublina, Piły, SkarŜyska-Kamiennej, Świnoujścia śyrardowa, 
burmistrzowie: Gryfina, Hrubieszowa, Janikowa, Jędrzejowa, Mogilna, Sandomierza, Szczecinka, wójt Walimia. 
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 Szczegółowe dane dotyczące planowanych i zrealizowanych w latach 2005 i 2006 

dochodów z udostępniania nieruchomości gminnych, w tym z mieszkaniowych zasobów 

kontrolowanych gmin, przedstawiono w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do Informacji (str. 53). 

3.2.1.2. Ustalanie i realizacja strategii zarządzania 
nieruchomościami  

 Zarządzanie nieruchomościami 27 gmin (81,8%) odbywało się bez tworzenia strategii 

zarządzania. Jedynie w sześciu gminach58 opracowano bowiem plany wykorzystania zasobu 
nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami) oraz uchwalono wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowymi 

zasobami gmin (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), tj. dokumenty kształtujące 
strategię zarządzania nieruchomościami. Planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

nie opracowało 19 wójtów (57,6%), a w 13 gminach (39,4%) ich organy stanowiące nie uchwaliły 
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
 Między innymi z powyŜszych względów wójtowie nie określali, które nieruchomości  

i lokale powinny pozostać w zasobach gmin i w jakim celu, a które są zbędne i wymagają 
zabezpieczenia do momentu ich zbycia bądź likwidacji. Działalność w tym zakresie polegała 
jedynie na załatwianiu najpilniejszych, bieŜących spraw. 

 Z wyjaśnień składanych przez wójtów wynikało, Ŝe przyczyną nieopracowania  
ww. dokumentów było m.in. uznanie, iŜ brak jest potrzeby zmian istniejącego stanu rzeczy oraz 
niewystarczające środki finansowe.  

 Wójtowie prowadzili aktywną politykę w zakresie prywatyzacji zasobów 
mieszkaniowych, stosując m.in. system zachęt dla dotychczasowych lokatorów poprzez 
udzielanie bonifikat cenowych w wysokości od 50 do 99% wartości lokalu59.  

 Spośród 33 wójtów, 28 (84,8%) przekazało w zarządzanie jedynie swoje zasoby 
mieszkaniowe. System bezpośredni zarządzania zasobem mieszkaniowym przez pracowników 
urzędu gminy, wybrało pięć gmin wiejskich60 (15,2%). System pośredni, polegający na 

powierzeniu zarządzania zasobem mieszkaniowym utworzonym przez siebie jednostkom 
organizacyjnym, wybrało 27 gmin (81,8%), z tego zarządzanie powierzono 13 zakładom 
budŜetowym61, 13 spółkom komunalnym62, jednemu gospodarstwu pomocniczemu63 oraz jednej 

jednostce budŜetowej64. System zleceniowy wybrała tylko jedna gmina65 (3%), powierzając 
zarządzanie profesjonalnemu zarządcy, działającemu jako spółka prywatna.  

                                                 
58 Miasta: Legnica, Piła, Puławy, Radom, Sandomierz oraz gmina Czerwonak. 
59 Bonifikat w wysokości 50% wartości lokalu udzielały: miasta Siedlce i śyrardów, a 99% wartości lokalu  
miasta Boguszów-Gorce i Puławy oraz gminy Janowice Wielkie i Kłodzko. 
60 Gminy: Czerwonak, Gorzyce, Janowice Wielkie, Opatówek i Papowo Biskupie. 
61 Miasta: Bielsko-Biała, Kalisz, Legnica, Lublin, Piła, Świnoujście, miasta i gminy: Jędrzejów, Mogilno, 
OŜarów Mazowiecki, gminy: Gołuchów, Kłodzko, Poczesna, Walim. 
62 Miasta: Będzin, Boguszów-Gorce, Ciechanów, Hrubieszów, Janikowo, Jarosław, Legnica, Puławy, 
Sandomierz, SkarŜysko-Kamienna, Szczecinek, śyrardów oraz miasto i gmina Gryfino. 
63 Miasto Radom.  
64 Miasto Łańcut. 
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 Z wyjaśnień przedstawionych przez wójtów wynika, Ŝe znikomy zakres prywatyzacji 
zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, oparty o zlecenie niezaleŜnemu 
przedsiębiorcy, spowodowany był głównie ich obawami, Ŝe: 

− utracą bezpośredni, bieŜący wpływ na zasób mieszkaniowy zarządzany przez prywatnego 
zarządcę,  

− prywatny zarządca nie będzie wykazywał naleŜytej troski o mienie komunalne, tak jak 

pracownicy podmiotów komunalnych, 
− prywatny zarządca nie posiada rozbudowanego zaplecza, gwarantującego realizację zadań  

w zakresie zarządzania lokalami i budynkami na poŜądanym poziomie, 

− nadrzędnym celem prywatnego zarządcy będzie jedynie maksymalizacja własnego zysku.  

Pomimo funkcjonowania na lokalnych rynkach większości kontrolowanych gmin kilku 
podmiotów zarządzających nieruchomościami, wójtowie generalnie nie wykorzystywali 

moŜliwości wyboru takiego podmiotu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,  
tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 
Jedynie w trzech przypadkach66 podmiot zarządzający wyłoniono na podstawie przepisów  

o zamówieniach publicznych. Zdaniem NIK, świadczy to o braku naleŜytej dbałości ze strony 
organów wykonawczych gmin o efektywność zarządzania nieruchomościami i ograniczenie 
kosztów zarządzania. 

 Wysoki był średni procentowy udział kosztów ponoszonych na utrzymanie gminnych 
jednostek zarządzających zasobami mieszkaniowymi (13 zakładów budŜetowych, jednego 
gospodarstwa pomocniczego i jednej jednostki budŜetowej) w kosztach ogółem utrzymania tych 

zasobów. W 2005 r. wynosił on 32,5%, a w 2006 r. − 27,4%. NajwyŜszy udział kosztów 
utrzymania podmiotu zarządzającego w kosztach ogółem utrzymania zasobu mieszkaniowego 
dotyczył Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie (68,1% w 2005 r. i 72,1% w 2006 r.) oraz 

Zakładu Usług Komunalnych w OŜarowie Mazowieckim (59,7% w 2005 r. i 56,2% w 2006 r.). 
NajniŜszy procentowy udział kosztów funkcjonowania podmiotu zarządzającego w kosztach 
utrzymania zasobu mieszkaniowego stwierdzono w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych 

w Kaliszu (8,2% w 2005 r. i 9,2% w 2006 r.) oraz Zarządzie Nieruchomości Komunalnych  
w Lublinie (12,6% w 2005 r. i 12,9% w 2006 r.).  
 Wydatki ponoszone na utrzymanie ww. podmiotów zarządzających w 15 gminach 

znacznie przewyŜszały wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego. W 2005 r. średni 
procentowy udział kosztów robót remontowych w kosztach ogółem utrzymania zasobu 
mieszkaniowego wynosił 14,2%, a w 2006 r. − 19,3%. Spowodowane to było przeznaczaniem  

w pierwszej kolejności wpływów uzyskiwanych z opłat czynszowych na utrzymania podmiotów 
zarządzających. 

Pomimo uzyskania w 2006 r. dotacji z budŜetów gmin w łącznej kwocie 15,6 mln zł,  

11 zakładów budŜetowych zarządzających zasobami mieszkaniowymi gmin (spośród 13 objętych 
kontrolą), wykazało nadwyŜkę wydatków nad przychodami w łącznej wysokości 15,2 mln zł67.  

                                                                                                                                                         
65 Miasto Siedlce. 
66 Prezydent Siedlec, burmistrzowie: Boguszowa-Gorców i Hrubieszowa. 
67 ZGM Bielsko-Biała, ZUK Głuchów, ZUK Jędrzejów, MZBM Kalisz, ZGMiK Kłodzko, ZGM Legnica, 
ZNK Lublin, ZGKiM Mogilno, ZUK OŜarów Mazowiecki, ZGM Świnoujście, ABM Walim. 
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Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie, zarządzający zasobem mieszkaniowym gminy 
Jędrzejów, wykazał na koniec 2006 r. ujemny stan środków obrotowych wynoszący 0,4 mln zł. 
Główną przyczyną tego stanu był brak pokrycia kosztów utrzymania lokali komunalnych  
i socjalnych uzyskiwanymi przychodami. Zgodnie z § 53 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu  
w inną formę organizacyjno-prawną68, powinien on zostać zlikwidowany nie później niŜ do  
31 grudnia 2007 r. 

 Dziewięciu wójtów (27,3%) nie przypisało zadań dotyczących planowania wykorzystania 
gminnego zasobu nieruchomości, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz obsługi 

podmiotów zarządzających i wspólnot mieszkaniowych, do zakresów działania komórek 
organizacyjnych urzędów gmin lub stanowisk pracy69.  
 Spośród 32 gmin, na terenie których funkcjonowały wspólnoty mieszkaniowe (z udziałem 

tych gmin), jedynie w 9 urzędach gmin70 prowadzono dokumentację związaną  
z funkcjonowaniem wspólnot, w tym m.in. gromadzono materiały z zebrań właścicieli lokali, 
kopie umów o zarządzanie, prowadzono ewidencję udziałów gminy. Brak tego rodzaju działań 

ograniczał moŜliwość naleŜytego zabezpieczenia interesów gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych oraz prawidłowej współpracy ze wspólnotami. 
 Wójtowie 23 gmin przekazali wszystkie uprawnienia właścicielskie dotyczące wspólnot 

mieszkaniowych, których gminy są członkami, podmiotom zarządzającym nieruchomościami 
wspólnymi tych wspólnot. Wójtowie tych gmin nie określili zasad współpracy ze wspólnotami 
oraz zasad pomocy dla nich, m.in. w pozyskiwaniu środków finansowych (w tym z Unii 

Europejskiej). 

We wszystkich 27 gminach (81,8% objętych kontrolą), w których zarządzanie zasobem 
mieszkaniowym zlecono podmiotom komunalnym, podmioty te zarządzały równieŜ 

nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, co było działaniem nielegalnym.  
W przypadku sześciu gmin71, zarządzanie tymi nieruchomościami powierzono na podstawie 
uchwał organów stanowiących. 

Zakaz prowadzenia przez podmioty komunalne działalności w zakresie zarządzania 
nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych wynika z przepisów ustaw o gospodarce 
komunalnej i o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna polega na 
wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych w celu zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a przymiot uŜyteczności publicznej mają te 

zadania własne, których celem jest bieŜące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zadania własne gminy określone 
zostały w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Działalność prowadzona przez podmioty 

komunalne w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych nie mieści się  

                                                 
68 DzU nr 116, poz. 783. 
69 Prezydent Kalisza, burmistrzowie: Boguszowa-Gorców, Hrubieszowa, Jarosławia, Jędrzejowa, Szczecinka, 
wójtowie: Gorzyc, Opatówka i Poczesnej. 
70 Urzędy miast w: Będzinie, Bielsku-Białej, Boguszowie-Gorcach, Hrubieszowie, Radomiu, Sandomierzu, 
Siedlcach, SkarŜysku-Kamiennej i Urząd Gminy Poczesna. 
71 Gminy: Jędrzejów, Kłodzko, Legnica, Walim, Poczesna, Gołuchów. 
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w katalogu zadań własnych gminy, określonym tym przepisem, gdyŜ ma komercyjny charakter  
i jako taka wykracza poza zadania o charakterze uŜyteczności publicznej. Według art. 9 ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna moŜe prowadzić 

działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze uŜyteczności publicznej 
wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Zgodnie z art. 9 ustawy o gospodarce 
komunalnej, jednostka samorządu terytorialnego moŜe przystępować do spółek prawa 

handlowego i tworzyć takie spółki, jednakŜe utworzenie spółki działającej poza sferą 
uŜyteczności publicznej jest moŜliwe tylko w sytuacjach określonych w art. 10 ustawy. Podjęcie 
przez spółki komunalne działalności dotyczącej zarządzania nieruchomościami wspólnot 

mieszkaniowych wykracza poza zakres określony w art. 10 ustawy o  gospodarce komunalnej. 
 W przypadku zakładów budŜetowych zakaz prowadzenia takiej działalności wynika 
z art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej.  

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe podmioty komunalne zarządzały nieruchomościami 
wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, kierując się moŜliwością uzyskiwania dochodów z tytułu 
zarządzania. Działalność taka była równieŜ wyrazem przekonania (wójtów, zarządzających 

podmiotami komunalnymi), iŜ jest ona zgodna z prawem. 
 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła udzielenie przez dziewięciu wójtów72 
(32,1%) pełnomocnictw kierownikom podmiotów zarządzających gminnymi zasobami 

mieszkaniowymi, do reprezentowania gmin we wspólnotach mieszkaniowych, w których te 
podmioty sprawują zarząd nieruchomością wspólną, gdyŜ działanie takie mogło prowadzić do 
konfliktu interesów, polegającego na łączeniu funkcji reprezentanta właściciela lokali 

komunalnych i zarządcy nieruchomości. Łączenie tych funkcji uniemoŜliwia podmiotom 
zarządzającym realizację wynikającej z art. 186 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
zasady ochrony interesu osób, na których rzecz wykonują czynności zarządzania. 

W Ŝadnym ze skontrolowanych urzędów gmin nie wypracowano systemu 
przygotowywania osób, którym wójt udzielił upowaŜnienia do reprezentowania gminy na 
zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w celu prawidłowego zabezpieczenia interesów gminy we 

wspólnotach. 

W Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach dwie osoby upowaŜnione do reprezentowania 
gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie uczestniczyły, bez uzasadnienia,  
w zebraniach wszystkich wspólnot. Ponadto reprezentant gminy na zebraniach sześciu 
wspólnot głosował, wbrew interesom gminy, przeciwko utworzeniu tzw. funduszu 
remontowego.  

Analiza dokumentacji 140 wspólnot mieszkaniowych wykazała, Ŝe:  

− w przypadku 18 wspólnot (12,9%) niezgodnie ze stanem faktycznym obliczono 
i zaewidencjonowano udziały trzech gmin73,  

− gminy prawidłowo korzystały z przysługujących im praw we wspólnotach mieszkaniowych, 

w tym m.in. z prawa kandydowania do zarządu wspólnoty, kontroli działalności 

                                                 
72 Prezydenci: Bielska-Białej, Kalisza, Piły, Świnoujścia i śyrardowa, burmistrzowie: Jarosławia, Jędrzejowa, 
Mogilna, wójt Gołuchowa. 
73 Urzędy miast w: Bielsku-Białej, Boguszowie-Gorcach, SkarŜysku-Kamiennej. 
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zarządu/zarządcy, do uzyskiwania poŜytków z nieruchomości wspólnej, zwoływania zebrań 
w przypadkach szczególnych i zaskarŜania uchwał. 

3.2.1.3. Wykonanie zadań słuŜących gospodarowaniu 
nieruchomościami gminy 

 Wójtowie 32 objętych kontrolą gmin (96,9%) nie przeprowadzali analiz efektywności 
zarządzania nieruchomościami w realizowanych formach. Wójtowie nie dokonywali takŜe 

porównawczych analiz osiąganych efektów z zarządzania z efektami moŜliwymi do uzyskania 
przy zastosowaniu innych form zarządzania. 
 Wójtowie nie posiadali rozeznania w zakresie kosztów usług zarządzania 

nieruchomościami oraz relacji tych kosztów do ponoszonych przez gminę na zarządzanie 
zasobem mieszkaniowym. 
 Przekazanie w zarządzanie nieruchomości własnym podmiotom komunalnym na 

podstawie uchwał rad gmin, nie wymagało, według wyjaśnień wójtów, prowadzenia analiz 
efektywności zarządzania. Ponadto uznawano za wystarczające analizy sprawozdań finansowych 
składanych przez podmioty zarządzające. 

Powierzanie oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania mieszkaniowymi zasobami  
w większości objętych kontrolą gmin odbywało się z naruszeniem obowiązujących przepisów 
prawa. 

 Wójtowie 11 gmin74 (84,6%) podpisali z zarządami spółek niezgodne z przepisami prawa 
umowy o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, poniewaŜ:  
− w umowach z czterema spółkami75 (30,8%) nie zawarto postanowień wymaganych art. 185 

ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących osoby zarządcy, numeru jego 
licencji zawodowej oraz oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania 

nieruchomościami,  
− sześciu spółkom76 powierzono wykonywanie czynności dotyczących zawierania umów najmu 

lokali mieszkalnych i uŜytkowych, dokonywania zamian oraz podejmowania czynności 

sądowych dotyczących opróŜnienia lokali (tj. wbrew art. 25 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a 
i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami),  

− ośmiu spółkom77 udzielono upowaŜnienia do występowania na drogę sądową w sprawach 

windykacji naleŜności czynszowych (art. 25 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy), 
− czterem spółkom78 zlecono zarządzanie nieruchomościami wspólnymi wspólnot 

mieszkaniowych. 

                                                 
74 Prezydenci: Będzina (do końca lutego 2006 r.), Ciechanowa, Puław, SkarŜyska-Kamiennej, burmistrzowie: 
Boguszowa-Gorców, Gryfina, Hrubieszowa, Janikowa, Jarosławia, Sandomierza i Szczecinka. 
75 Umowy podpisane z: GTBS w Gryfinie, PGKiM w Hrubieszowie, PGKiM w Sandomierzu, ZBK 
w SkarŜysku-Kamiennej. 
76 TBS Ciechanów, MZBM Będzin, PGKiM Hrubieszów, PGKiM Janikowo, ZBK „Administrator” SkarŜysko-
Kamienna, TBS Szczecinek. 
77 MZBM Będzin, TBS Ciechanów, ZGM Boguszów-Gorce, GTBS Gryfino, PGKiM Janikowo, PGKiM 
Sandomierz, ZBK „Administrator” SkarŜysko-Kamienna, TBS Szczecinek. 
78 MZBM Będzin, TBS Ciechanów, ZGM Puławy, PGKiM Sandomierz. 
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 Z wyjaśnień wójtów wynika, Ŝe podpisując umowy ze spółkami komunalnymi byli 
przekonani, iŜ mogą im zlecić wykonywanie ww. czynności. Ponadto wskazywali, Ŝe 
niewprowadzanie zmian w umowach ze spółkami spowodowane było głównie obawami, czy 

wspólnoty mieszkaniowe podpiszą nowe umowy o zarządzanie. 
Przed wejściem w Ŝycie (1 stycznia 1998 r.) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, powołano 11 zakładów budŜetowych79 (84,6% skontrolowanych). Statuty  

i regulaminy dziesięciu zakładów budŜetowych uchwalone w latach 1991 – 1997 nie były 
zmieniane celem dostosowania do wymogów ww. ustawy, wynikających m.in. z: 
− art. 25 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7-8, zakazującego powierzania podmiotom 

zarządzającym czynności dotyczących zbywania oraz nabywania nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu, ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania a takŜe 
podejmowania czynności w postępowaniach sądowych, 

− art. 189 przewidującego obowiązek zatrudnienia licencjonowanego zarządcy nieruchomości 
przez podmiot zarządzający gminnym zasobem nieruchomości, 

− art. 186 ust. 3 określającego obowiązek ubezpieczenia zarządców nieruchomości od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności 
zarządzania.  

 Niezgodnie z art. 185 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dwie spółki80 

(15,4%) zarządzające mieszkaniowym zasobem gminy uzyskało inne, poza wynagrodzeniem, 
korzyści z zarządzania w łącznej wysokości 2,7 mln zł. Nieuzasadnione korzyści tych spółek 
wynikały z: niezgodnego z zawartymi umowami przeznaczania całości pobranych czynszów na 

wynagrodzenie podmiotu zarządzającego, dwukrotnego obciąŜania gminy za zarządzanie 
nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, obciąŜania gminy, pomimo braku 
odpowiednich postanowień umownych, za wykonywane naprawy, utrzymanie zieleni  

i prowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków. 

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu 
stwierdzono, Ŝe pomimo określenia w umowach o zarządzanie uprawnienia tego podmiotu do 
wynagrodzenia w wysokości 0,60 zł za 1 m2 powierzchni uŜytkowej zarządzanych lokali, 
spółka obciąŜała ponadto gminę Sandomierz kosztami wykonywanych napraw i konserwacji, 
utrzymania zieleni oraz prowadzenia okresowych przeglądów technicznych budynków. 
Równocześnie spółka dwukrotnie pobierała wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami 
wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, tj. od gminy jako 
podmiotu zarządzającego lokalami komunalnymi w 35 budynkach wspólnot mieszkaniowych 
oraz od wspólnot jako zarządzająca nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. 
NienaleŜnie pobrane przez spółkę w latach 2005 i 2006 środki finansowe wynosiły 0,9 mln. zł. 

 Nieustalenie naleŜności jednostki samorządu terytorialnego, stanowi naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

                                                 
79 ZGM w Bielsku-Białej, ZUK w Gołuchowie, MZBM w Kaliszu, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko, ZGM 
w Legnicy, ZNK w Lublinie, ZGK w Mogilnie, ZUK w OŜarowie Mazowieckim, MZGM w Pile, ZGM 
w Poczesnej, ZGM w Świnoujściu. 
80 PGKiM Hrubieszów, PGKiM Sandomierz. 
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 Ośmiu wójtów81 (28,6%) nie posiadało dokumentacji potwierdzającej ile lokali 
tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz nieruchomości gruntowych związanych z tym 
zasobem przekazano podmiotom zarządzającym. Natomiast 11 wójtów82 (39,3%) nie posiadało 

protokołów potwierdzających przekazanie ww. podmiotom dokumentacji technicznej 
(budowlanej, powykonawczej, ksiąŜek obiektów) budynków. Dziewięciu wójtów83 (27,3%) 
w ogóle nie posiadało dokumentacji technicznej.  

Brak ww. dokumentacji spowodowany był głównie niezachowaniem naleŜytej staranności 
podczas przekształcania funkcjonujących do 1 stycznia 1997 r. przedsiębiorstw komunalnych 
gospodarujących zasobami mieszkaniowymi, zaniedbaniami w toku komunalizacji nieruchomości 

oraz nieprzejęciem dokumentacji od poprzednich właścicieli. Nieprzekazanie podmiotom 
zarządzającym dokumentacji technicznej budynków wynikało przede wszystkim z wieloletnich 
zaniedbań gmin w zakresie jej opracowania, odtworzenia lub aktualizacji. 

Pomimo iŜ według stanu na 31 marca 2007 r. z zasobów nieruchomości objętych kontrolą 
gmin, 4.959 działek o łącznej powierzchni 1.512,96 ha zabudowanych było budynkami z lokalami 
tworzącymi zasoby mieszkaniowe gmin, to tylko ośmiu wójtów84 (28,6%) przekazało podmiotom 

zarządzającym dane ewidencyjne dotyczące 2.833 działek gruntu o powierzchni 239,89 ha. 
Nieprzekazanie pozostałym 20 podmiotom zarządzającym danych ewidencyjnych zawierających 
co najmniej powierzchnię, numery działek i numery obrębów 2.108 działek o pow. 1.273,07 ha 

utrudniało – zdaniem NIK – prawidłowe gospodarowanie tymi nieruchomościami oraz zasobami 
mieszkaniowymi.  

 Spośród 12 podmiotów, którym zarządzanie zasobami mieszkaniowymi kontrolowanych 

gmin zostało powierzone na podstawie umów o zarządzanie, w siedmiu przypadkach (53,8%) 
wynagrodzenie zarządcy wypłacane było przez wójtów na podstawie stawek kwotowych  
z uwzględnieniem powierzchni (ogólnej lub uŜytkowej) zarządzanych nieruchomości.  

W pozostałych przypadkach wpływy z opłat czynszowych stanowiły przychody tych podmiotów. 

Prezydent Miasta Będzina do 1 marca 2006 r. nie zawarł z Miejskim Zakładem Budynków 
Mieszkalnych Spółka z o.o. w Będzinie umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy  
i w konsekwencji nie ustalił zasad wynagradzania spółki. Za wykonywanie czynności 
zarządzania spółka otrzymywała od gminy środki finansowe w postaci tzw. dopłat pienięŜnych 
na dofinansowanie bieŜących potrzeb. Dopłaty te w okresie od 1 marca 2006 r. do 31 marca 
2007 r. wyniosły 3 mln zł, w tym z przeznaczeniem na remonty 0,7 mln zł.  

 Jedynie w dwóch przypadkach85 (15,4%) wójtowie zawarli w umowach zapisy 
motywujące podmioty zarządzające do wysokiej ściągalności czynszów, uzaleŜniając wysokość 
wynagrodzenia dodatkowo od ściągalności czynszów. Natomiast postanowienia uzaleŜniające 

wysokość wynagrodzenia zarządcy od skutecznej likwidacji tzw. pustostanów zamieszczono tylko 

                                                 
81 Prezydenci: Piły i SkarŜyska-Kamiennej, burmistrzowie: Hrubieszowa, Jarosławia, Jędrzejowa, Sandomierza, 
Szczecinka, wójt  Gołuchowa. 
82 Prezydenci: Piły, SkarŜyska-Kamiennej, burmistrzowie: Boguszowa-Gorców, Janikowa, Jarosławia, 
Jędrzejowa, Mogilna, OŜarowa Mazowieckiego, Sandomierza, Szczecinka, wójt Gołuchowa. 
83 Prezydent SkarŜyska-Kamiennej, burmistrzowie: Janikowa, Jędrzejowa, Mogilna, OŜarowa Mazowieckiego, 
Sandomierza, Szczecinka, wójtowie: Gołuchowa i Papowa Biskupiego. 
84 Prezydenci: Bielska-Białej, Ciechanowa, Legnicy, Puław, Siedlec, burmistrzowie: Gryfina, Hrubieszowa  
i Szczecinka. 
85 Burmistrz Boguszowa-Gorców, prezydent SkarŜyska Kamiennej. 
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w jednej umowie86. Występowały znaczne róŜnice w wysokości stawek wynagrodzenia 
wypłacanego podmiotom zarządzającym od 0,24 zł za 1 m2 pow. uŜytkowej lokalu mieszkalnego 
(Urząd Miasta Siedlce) do 1,60 zł za 1 m2 pow. uŜytkowej lokalu mieszkalnego (Urząd Miasta 

SkarŜysko-Kamienna). Tylko w jednym przypadku wysokość wynagrodzenia podmiotu 
zarządzającego ustalona została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego87. 

 Zakres wykonywanych remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych nie zapewniał 
utrzymania tych zasobów w stanie niepogorszonym. Jedną z przyczyn tego stanu było 
utrzymywanie czynszów na niezmienionym poziomie od wielu lat. 

 Niedostateczne w stosunku do potrzeb było zaangaŜowanie środków budŜetowych gmin  
w finansowanie gospodarki mieszkaniowej, w szczególności na utrzymanie substancji 
mieszkaniowej w naleŜytym stanie technicznym. Wynikało to z braku moŜliwości finansowych 

kontrolowanych gmin. 
 Wynikające z okresowych przeglądów stanu technicznego budynków wnioski podmiotów 
zarządzających o sfinansowanie lub dofinansowanie niezbędnych remontów zostały zrealizowane 

w 2005 r. tylko w wysokości 36,5%, a w 2006 r. – 40,9%. 

Kontrola Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu wykazała, Ŝe wynikające 
z  oceny stanu technicznego budynków i lokali, niezbędne wydatki na finansowanie remontów 
i  modernizacji w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych winny 
być zrealizowane w 2005 r. w wysokości 9,7 mln zł, a w 2006 r. w wysokości 8,3 mln zł. 
Faktycznie zaplanowane i zrealizowane wydatki na finansowanie remontów wynosiły 
w  2005  r. – 4,9 mln zł (51,0%), a w 2006 r. – 5,1 mln zł (61,4%).  

Potrzeby remontowe i modernizacyjne gminnych zasobów mieszkaniowych zdecydowanie 
przewyŜszają moŜliwości finansowe wielu, szczególnie małych gmin. Spowodowane to było 
głównie utrzymywaniem we wszystkich kontrolowanych gminach obowiązujących stawek 

czynszu na poziomie znacznie niŜszym od 3% wartości odtworzeniowej lokalu w stosunku 
rocznym. 

 Prawidłowo rozliczano wydatki na remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

funkcjonujących z udziałem gmin. Gminy partycypowały w kosztach remontów proporcjonalnie 
do posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono tylko w jednej gminie.  

Wójt gminy Janowice Wielkie skredytował  ze środków budŜetowych koszty remontu dachu 
sześciu budynków naleŜących do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 68.873 zł. Członkowie 
tych wspólnot zostali obciąŜeni kosztami dopiero po zakończeniu prac remontowych, 
a rozliczeń dokonywano z opóźnieniem wynoszącym nawet 242 dni. Dokonując rozliczeń 
z opóźnieniem wójt nie uwzględnił dodatkowych kosztów w kwocie 900 zł poniesionych przez 
Gminę w związku ze spłatą zaciągniętego na ten cel kredytu. 

Gminy nie zawsze dbały o utrzymanie w stanie niepogorszonym lokali mieszkalnych 
stanowiących ich własność. Pobierane od najemców opłaty czynszowe nie zapewniały 

                                                 
86 Umowa podpisana z podmiotem zarządzającym mieszkaniowym zasobem gminy Siedlce. 
87 Urząd Miasta Siedlce. 
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finansowania utrzymania lokali na odpowiednim poziomie oraz uzyskiwania z części tych opłat 
tzw. renty czynszowej, stanowiącej dochód gminy jako właściciela lokali. Z tego względu na 
finansowanie remontów i modernizacji budynków komunalnych przeznaczano dotacje budŜetowe 

oraz przychody z najmu lokali uŜytkowych.  
Występowało znaczne zróŜnicowanie obowiązujących średnich stawek czynszu najmu 

mieszkań komunalnych wynoszące od 0,74 zł za m2 powierzchni uŜytkowej lokalu w gminie 

Papowo Biskupie do 4,66 zł za m2 powierzchni uŜytkowej w gminie Kłodzko. Średnie stawki 
czynszów jedynie w czterech gminach (12,1%)88 były wyŜsze od średnich kosztów utrzymania 
lokali mieszkalnych. W pozostałych 29 gminach średnie stawki czynszów pokrywały tylko 66,8% 

średnich kosztów utrzymania mieszkań. Największe róŜnice pomiędzy obowiązującymi średnimi 
stawkami czynszów, a średnimi kosztami utrzymania lokali mieszkalnych wystąpiły w gminach: 
Będzin (65,5%), Łańcut (58,8%) oraz Jędrzejów (58,2%).  

W kaŜdej gminie obowiązujące średnie stawki czynszu były znacznie niŜsze od 
wspomnianej juŜ 3% wartości odtworzeniowej mieszkań. Średni poziom czynszów stosowanych 
przez 33 kontrolowane gminy wynosił 1,3% wartości odtworzeniowej. 

Pomimo realnego wzrostu kosztów utrzymania mieszkań, gminy od kilku lat nie 
dokonywały zmian stawek czynszów. W siedmiu gminach89 w 2007 r. obowiązywały stawki 
czynszu ustalone w latach 1999 – 2001. Jedną z istotnych przyczyn utrzymywania niskich stawek 

czynszu i niechęci gmin do ich podwyŜszania było wysokie zadłuŜenie lokatorów komunalnych 
zasobów mieszkaniowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła zabezpieczanie w budŜetach objętych 

kontrolą gmin lub w planach finansowych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi, 
środków na sfinansowanie kosztów remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
funkcjonujących z udziałem tych gmin. Wpłaty realizowano w postaci zaliczek na tzw. fundusz 

remontowy. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w pięciu kontrolowanych gminach90 
(15,1%), z tego w jednej gminie91 nie zaplanowano środków na ten cel w latach 2006 i 2007,  
a cztery gminy92 nie przekazały na konta wspólnot mieszkaniowych zaliczek na tzw. fundusz 

remontowy w kwocie 0,6 mln zł, natomiast jedna gmina93 nieterminowo przekazała środki  
w kwocie 11 tys. zł. Gminy przekazywały wspólnotom zaliczki na tzw. fundusz remontowy 
proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

Spośród 14 podmiotów zarządzających mieszkaniowymi zasobami gmin (zakłady 
budŜetowe i gospodarstwo pomocnicze), dotacje budŜetowe w łącznej kwocie 19,7 mln zł 
otrzymało w badanym okresie 13 podmiotów94 (92,8%). Na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 26 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych, dotacje przedmiotowe w wysokości 15 mln zł na dofinansowanie 

                                                 
88 Miasta: Piła, Puławy, Sandomierz, SkarŜysko-Kamienna. 
89 Miasta: Będzin, Ciechanów, Hrubieszów, miasto i gmina Janikowo, gminy: Gorzyce, Janowice Wielkie, 
Opatówek. 
90 Miasta: Sandomierz, SkarŜysko-Kamienna, Szczecinek, miasto i gmina Jędrzejów, gmina Janowice Wielkie. 
91 Miasto Szczecinek. 
92 Miasta: Sandomierz, SkarŜysko-Kamienna, miasto i gmina Jędrzejów, gmina Janowice Wielkie. 
93 Miasto SkarŜysko-Kamienna. 
94 ZGM Bielsko-Biała, ZUK Gołuchów, ZUK Jędrzejów, MZBM Kalisz, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko, ZGM 
Legnica, ZNK Lublin, ZGKiM Mogilno, ZUK OŜarów Mazowiecki, ZGM Poczesna, MZLK Radom, ZGM 
Świnoujście, ABM Walim. 
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remontów otrzymało 11 zakładów budŜetowych oraz jedno gospodarstwo pomocnicze. Dotacje 
celowe w wysokości 4,7 mln zł na finansowanie inwestycji, zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy, 
otrzymały cztery zakłady budŜetowe.  

Kwoty dotacji budŜetowych przekazanych poszczególnym zakładom budŜetowym, 
zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie przekroczyły 
50% kosztów ich działalności.  

Pomimo braku przepisów upowaŜniających jednostki samorządu terytorialnego do 
udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych spółkom komunalnym, wójtowie dwóch 
gmin95 przekazali dotacje na dofinansowanie remontów w kwocie 2.528 tys. zł. Wójt jednej 

gminy96 bezpodstawnie udzielił dotacji celowej spółce komunalnej w kwocie 24 tys. zł.  
Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad jej udzielania, stanowi naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych przewidziane w art. 8 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 
Spośród siedmiu podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi, które 

przekazywały gminom pobrane dochody z czynszów najmu, jeden podmiot97 nie przekazywał 

tych dochodów w wyznaczonych terminach. Z opóźnieniem wynoszącym do 58 dni przekazano 
dochody w łącznej kwocie 10,1 mln zł. 
 Wójtowie nie podejmowali skutecznych działań w celu likwidacji lokali niezasiedlonych, 

tzw. pustostanów. Analiza 48 wybranych budynków mieszkalnych wykazała na koniec marca 
2007 r. występowanie w 30 budynkach (62,5%) niezasiedlonych 46 lokali o łącznej powierzchni 
1.547,5 m2. Główną przyczyną występowania pustostanów były opóźnienia w powiadamianiu 

wójtów o wolnych lokalach przez podmioty zarządzające zasobami mieszkaniowymi. 

Z kontroli Urzędu Miejskiego w Puławach wynikało, Ŝe wg stanu na 31 marca 2007 r. 
w  analizowanych 11 budynkach nie zostało zasiedlonych 5 lokali mieszkalnych o łącznej 
powierzchni 163,51 m2. Lokale te nie były zasiedlone przez okres od 4 do 15 miesięcy. 
Nieuzyskane przez gminę wpływy z tytułu czynszów wynosiły 3.599 zł. 

3.2.1.4. Sprawowanie nadzoru przez wójtów nad zarządzaniem 
gminnymi nieruchomościami 

Nadzór kontrolowanych wójtów nad działalnością jednostek organizacyjnych gmin 

zarządzających ich zasobami mieszkaniowymi był niewystarczający.  
Wójtowie nie uwzględniali w swoich planach kontroli i zadaniach audytowych 

problematyki zarządzania nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi. Spośród 28 wójtów, 

którzy powierzyli zarządzanie mieszkaniowym zasobem gmin, w tym i pobieranie dochodów  
z tytułu czynszów najmu lokali, 1798 (60,7%) nie kontrolowało prawidłowości wywiązywania się 
przez podmioty zarządzające z przyjętych obowiązków. 

                                                 
95 Burmistrzowie: Gryfina i Sandomierza. 
96 Burmistrz Sandomierza. 
97 Zarząd Budynków Komunalnych „Administrator” Spółka z o.o. w SkarŜysku-Kamiennej.  
98 Prezydenci: Kalisza, Piły, Radomia, śyrardowa, burmistrzowie: Boguszowa-Gorców, Gryfina, Hrubieszowa, 
Janikowa, Jarosławia, Jędrzejowa, Kłodzka, Mogilna, OŜarowa Mazowieckiego, Sandomierza, Szczecinka, 
wójtowie: Poczesnej i Walimia. 
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Stosowane w 22 urzędach gmin systemy kontroli wewnętrznej nie zapobiegły powstaniu 
nieprawidłowości w działaniu podmiotów zarządzających nieruchomościami. Funkcjonujące  
w 11 urzędach gmin (33,3%)99 systemy kontroli wewnętrznej oceniono pozytywnie.  

W skontrolowanych urzędach gmin prawidłowo załatwiano skargi dotyczące 
problematyki zarządzania nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi. 
 W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2007 r. zaewidencjonowano 2.575 skarg,  

w tym 629 skarg (24,4%) dotyczyło zagadnień zarządzania nieruchomościami i zasobami 
mieszkaniowymi. Analiza sposobu załatwienia 145 skarg (23%) dotyczących tej problematyki 
wykazała, Ŝe tylko w 10 przypadkach (6,9%) nie w pełni przestrzegano zasad postępowania ze 

skargami, przewidzianych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 
administracyjnego100. 

3.2.2. Podmioty zarządzające 

3.2.2.1. Realizacja zadań w zakresie zarządzania 
nieruchomościami gminnymi 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia zarządzanie przez gminne jednostki 

organizacyjne mieszkaniowymi zasobami gmin. Ocenę taką uzasadnia stwierdzenie  
w 26 podmiotach zarządzających (92,8%) istotnych nieprawidłowości, polegających między 
innymi na: wykonywaniu czynności zarządzania z naruszeniem ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, niezgodnym z ustawą o gospodarce komunalnej zarządzaniu 
nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, niezrealizowaniu obowiązków 
przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych budynków oraz prowadzenia ksiąŜek 

obiektów budowlanych, wynikających z ustawy − Prawo budowlane, opieszałym, 
niewystarczającym i nieskutecznym prowadzeniu czynności windykacyjnych wobec zaległych 
czynszów i opłat z tytułu najmu lokali oraz zaliczek na bieŜące utrzymanie nieruchomości 

wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych. Odpowiedzialność za powyŜsze nieprawidłowości 
ponoszą kierownicy podmiotów zarządzających mieszkaniowymi zasobami kontrolowanych 
gmin. 

 Według stanu na 31 marca 2007 r., objęci kontrolą wójtowie przekazali w zarządzanie 
zasoby mieszkaniowe gmin składające się z 6.534 budynków obejmujących lokale mieszkalne  
o powierzchni uŜytkowej 3.056.564 m2, lokale uŜytkowe o powierzchni 412.106 m2, w tym lokale 

w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 1.197.884 m2. 
Zdecydowana większość podmiotów zarządzających prawidłowo ewidencjonowała 

zarządzane zasoby mieszkaniowe. Nieprawidłowości polegające na nieewidencjonowaniu 

zarządzanych budynków, numerów obrębów oraz numerów i powierzchni działek a takŜe 
udziałów gminy w nieruchomościach wspólnych, stwierdzono tylko w czterech podmiotach101 
(14,3%). 

                                                 
99 Urzędy miejskie: w Ciechanowie, Będzinie, Bielsku-Białej, Legnicy, Lublinie, Łańcucie, Puławach, 
SkarŜysku-Kamiennej, Siedlcach, Świnoujściu oraz Urząd Gminy w Gołuchowie. 
100 DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm. 
101 ZGM w Boguszowie-Gorcach, ZUK w Jędrzejowie, PGKiM w Sandomierzu, ZBK w SkarŜysku-Kamiennej. 



WaŜniejsze wyniki  kontroli 

 37 

Podmioty komunalne zarządzające budynkami wspólnot mieszkaniowych 
funkcjonujących z udziałem gmin, nie podejmowały działań w celu opracowania brakującej lub 
aktualizacji istniejącej dokumentacji technicznej zarządzanych budynków. Z uzyskanych  

w trakcie kontroli wyjaśnień wynika, Ŝe główną przyczyną tego stanu był brak środków 
finansowych na ten cel w budŜetach gmin.  

Z naruszeniem ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (art. 7, art. 9  

i 10)102, wszystkie podmioty komunalne (12 spółek, 13 zakładów budŜetowych, jedno 
gospodarstwo pomocnicze i jedna jednostka budŜetowa), według stanu na 31 marca 2007 r., 
zarządzały nieruchomościami wspólnymi 3.158 wspólnot mieszkaniowych.  

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe podmioty komunalne zdominowały zarządzanie 
nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. Zdaniem NIK, niezaleŜnie od tego, iŜ 
jest to działalność niezgodna z prawem, moŜe równieŜ świadczyć, przy uwzględnieniu lokalnych 

uwarunkowań, o występowaniu praktyk monopolistycznych103. 
 Stwierdzono, Ŝe cztery podmioty zarządzające104 wykonywały czynności zarządzania 
mieszkaniowym zasobem gmin z naruszeniem art. 184 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, gdyŜ nie zatrudniały licencjonowanych zarządców nieruchomości.  
 Natomiast trzy inne podmioty105 nie posiadały ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, 

wymaganego art. 186 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 Opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej, utrzymanie lokali indywidualnych, 
fundusz remontowy i inne zaliczki naliczano zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych. 

Gminy obciąŜano ww. kosztami proporcjonalne do ich udziałów we wspólnotach. 
Zarządzający dokonywali prawidłowych wyliczeń kosztów utrzymania zasobów 

mieszkaniowych, w tym kosztów bieŜącego utrzymania − utrzymania czystości, kosztów 

utrzymania technicznego − konserwacji oraz remontów i modernizacji. 
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych kontrolowanych gmin wynosiły na koniec 

2005 r. − 163,9 mln zł, w tym koszty bieŜącego utrzymania (eksploatacji) − 81,5 mln zł (49,7%) 

oraz koszty technicznego utrzymania (konserwacji, remontów i modernizacji) − 54,6 mln zł 
(33,3%). Na koniec 2006 r. koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych zmniejszyły się  
o 8 mln zł (4,9%) do wysokości 155,9 mln zł, w tym koszty eksploatacji zmniejszyły się  

o 8 mln zł (9,8%), a koszty konserwacji, remontów i modernizacji wzrosły o 5,8 mln zł (9,6%). 
Główną przyczyną zmniejszenia się w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. kosztów utrzymania 
zasobów mieszkaniowych była prywatyzacja zasobów, w wyniku której ogólna powierzchnia 

lokali na koniec 2006 r. była mniejsza niŜ w 2005 r. o 216.058 m2 pow. uŜytkowej (5,3%). 
Spośród 12 spółek zarządzających zasobami mieszkaniowymi gmin, siedem106 

otrzymywało wynagrodzenie ustalone w formie stawki za m2 powierzchni uŜytkowej 

                                                 
102 Uzasadnienie zakazu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przez podmioty komunalne 
przedstawiono na str. 29 Informacji. 
103 W wyroku z 26 marca 1997 r. Sąd NajwyŜszy uznał, iŜ stosowanie przez gminy praktyk monopolistycznych 
w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi, w szczególności ograniczanie konkurencji, eksploatacja 
pozycji zajmowanej na rynku kosztem innych podmiotów zarządzających, podlega kognicji organu 
antymonopolowego (XVII Amu 87/96, Wok. 1999, Nr 12 s. 56). 
104 ZUK w Jędrzejowie, ZUK w Głuchowie, MZB w Łańcucie, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko. 
105 ZUK w OŜarowie Mazowieckim, ZBK w SkarŜysku-Kamiennej, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko. 
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zarządzanych lokali, natomiast pozostałe pięć, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zaliczało 
do przychodów własnych całość wpływów uzyskiwanych z czynszów i opłat. 

Negatywnie oceniono brak kalkulacji stawek opłat za wynagrodzenie podmiotów 

zarządzających. Brak tych kalkulacji uniemoŜliwiał ustalenie, czy wynagrodzenie za 
wykonywanie czynności zarządzania było odpowiednie i dawało tym podmiotom prawo do 
godziwego zysku. 

Podmioty komunalne zarządzające równocześnie lokalami komunalnymi  
i nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, ustalały stawki wynagrodzenia za 
zarządzanie nieruchomościami wspólnymi na poziomie niŜszym niŜ w przypadku lokali 

komunalnych. Taki stan rzeczy, przy braku kalkulacji stawek wynagrodzenia moŜe prowadzić do 
niezasadnego finansowania właścicieli mieszkań przez najemców lokali. 

W przypadkach zarządzania w niektórych objętych kontrolą gminach nieruchomościami 

wspólnymi wspólnot mieszkaniowych przez prywatnych przedsiębiorców, pobierane przez nich 
stawki wynagrodzenia były niŜsze od stawek pobieranych przez komunalne podmioty 
zarządzające. 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie zarządzając lokalami 
mieszkalnymi gminy Będzin pobierał od 1 marca 2006 r. wynagrodzenie w wysokości 1,21 zł 
za m² powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych. Jednocześnie MZBM jako zarządzający 
113 nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych pobierał wynagrodzenie 
wynoszące od 0,40 do 0,55 zł za m² powierzchni uŜytkowej. (Zarządcy prywatni nieruchomości 
wspólnych, pobierali wynagrodzenia w wysokości od 0,40 do 0,55 zł za m² powierzchni 
uŜytkowej). 

Większość podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi gmin nie wywiązywało 
się w pełni z obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie 
kontroli stanu technicznego budynków lub prowadzenia ksiąŜek obiektów budowlanych.  

W jednym przypadku podmiot zarządzający w ogóle nie wykonywał rocznych i pięcioletnich 
kontroli zarządzanych budynków, o jakich mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Natomiast 
w dziewięciu skontrolowanych podmiotach107 (40,7%) stwierdzono nieprawidłowości, polegające 

na nieterminowym lub nierzetelnym przeprowadzaniu ww. kontroli a takŜe na przeprowadzaniu 
okresowych kontroli przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień.  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Kłodzku nie przeprowadził okresowych, 
zarówno pięcioletnich jak i rocznych, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. 
Ostatnie wpisy o przeprowadzeniu przeglądów technicznych budynków znajdują się  
w nieaktualnych ksiąŜkach obiektów budowlanych z lat 1977 – 1999. 

Spośród dziesięciu objętych analizą budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków 
Komunalnych „Administrator” Sp. z o.o. w SkarŜysku-Kamiennej, w ośmiu nie 
przeprowadzono okresowych przeglądów technicznych elementów budynku, budowli  
i instalacji naraŜonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujących podczas uŜytkowania obiektu, w siedmiu nie przeprowadzono kontroli 
technicznej instalacji gazowej, a w pięciu  przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

                                                                                                                                                         
106 ZGM w Boguszowie-Gorcach, TBS w Gryfinie, PGKiM w Janikowie, ZGM w Puławach, ZBK w SkarŜysku-
Kamiennej, PUK w Siedlcach, PGM w śyrardowie.  
107 PGKiM w Janikowie, Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, ZGM w Kłodzku, ZGM w Puławach, PGKiM 
w Sandomierzu, ZBK w SkarŜysku-Kamiennej, TBS w Szczecinku, ZGM w Świnoujściu, ABK w Walimiu. 
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i  wentylacyjnych). Kontrole instalacji gazowych w trzech budynkach zostały przeprowadzone 
przez osoby nieposiadające uprawnień przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, 
instalacji oraz sieci gazowych. W trakcie kontroli pracownicy ZBK sporządzili 11 protokołów 
z przeglądu stanu technicznego budynków, mimo Ŝe przeglądy te faktycznie nie zostały 
przeprowadzone. 

Ponadto osiem podmiotów108 (28,6%), wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 64 ust. 1 
Prawa budowlanego, nie prowadziło ksiąŜek obiektu budowlanego dla wszystkich zarządzanych 

budynków lub prowadziło je w sposób niezgodny z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego109. 

Nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie kontroli stanu technicznego budynków  

i prowadzenia ksiąŜek obiektów budowlanych spowodowane było m.in. zaniedbaniami  
w organizacji wykonywania zadań słuŜbowych przez pracowników podmiotów zarządzających, 
brakiem odpowiednio przygotowanych kadr oraz niewystarczającymi środkami na sfinansowanie 

kosztów tych przeglądów. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie prowadził dla wszystkich dziesięciu 
analizowanych budynków ksiąŜki obiektów budowlanych. JednakŜe osiem ksiąŜek nie było 
zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą stron. Wszystkie badane ksiąŜki obiektów nie 
zawierały danych o protokołach odbioru budynków, pozwoleniach na ich uŜytkowanie, 
usytuowaniu miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub 
urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,  
a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła. W trzech przypadkach nie odnotowano 
kontroli stanu technicznego budynków dokonanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Mogilnie. 

Pomimo podejmowanych przez wszystkie kontrolowane podmioty zarządzające działań, 
zakres realizowanych w badanym okresie prac remontowych zasobów mieszkaniowych gmin, nie 
zapewniał utrzymania budynków w stanie niepogorszonym, do czego zobowiązywał art. 185 

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Roboty budowlane w budynkach komunalnych oraz w większości budynków wspólnot 

mieszkaniowych zlecano z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo 

zamówień publicznych110.  
Nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne stwierdzono  

w czterech podmiotach zarządzających111 (14,3%). Nieprawidłowości te polegały na: podziale 

zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych 
(art. 32 ust. 2 ww. ustawy), bezpodstawnym zlecaniu robót dodatkowych w trybie z wolnej ręki 
(art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b), nieprzekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. 
Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych, dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia 

publicznego, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewidziane w art. 17 ust. 1 

                                                 
108 ZUK w Jędrzejowie, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko, ZGK w Mogilnie, ZUK w OŜarowie Mazowieckim, 
ZGM w Puławach, PUK w Siedlcach, ZBK w SkarŜysku-Kamiennej, ABK w Walimiu. 
109 DzU nr 120, poz. 1134. 
110 DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655. 
111 ZGM w Boguszowie-Gorcach, MZL w Radomiu, PGKiM w Sandomierzu, ABK w Walimiu. 
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pkt 2 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. 
 Koszty robót remontowych realizowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

funkcjonujących z udziałem gmin rozliczano proporcjonalnie do posiadanych udziałów  
w nieruchomości wspólnej.  

 Niezgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,  

w brzmieniu obowiązującym do 29 grudnia 2006 r., dziesięć zakładów budŜetowych112 
zarządzających zasobami mieszkaniowymi gmin zaliczyło do przychodów własnych dochody  
z czynszów najmu lokali komunalnych w łącznej wysokości 51,9 mln zł. 

Znowelizowanie tego przepisu z dniem 29 grudnia 2006 r. dopuszcza zaliczanie 
dochodów z powyŜszego tytułu do przychodów własnych zakładu budŜetowego.  

W okresie objętym kontrolą wpłynęło do 28 podmiotów zarządzających zasobami 

mieszkaniowymi kontrolowanych gmin 1.314 skarg. 
Pozytywnie oceniono terminowość, prawidłowość oraz skuteczność załatwiania 

zgłoszonych skarg.  

Analiza losowo wybranych 172 skarg (13,1%) wykazała, Ŝe były one załatwiane rzetelnie, 
bez zbędnej zwłoki, skarŜący nie zgłaszali ponownie interwencji w tych samych sprawach. 

Dziewięć komunalnych zakładów budŜetowych113, z naruszeniem art. 254 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, nie prowadziło odrębnych rejestrów skarg ułatwiających 
kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania. 

3.2.2.2. Prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej oraz 
sprawozdawczości 

 Podmioty zarządzające nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych realizowały 
obowiązki wynikające z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,  
w zakresie prowadzenia dla kaŜdej nieruchomości wspólnej, określonej przez wspólnotę 
mieszkaniową, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek 

uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a takŜe rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości 
wspólnej. 

 Analiza losowo wybranej dokumentacji 189 wspólnot mieszkaniowych wykazała, Ŝe 

nieprawidłowości polegające na braku uchwał wspólnot mieszkaniowych określających zasady 
oraz zakres niezbędnej do prowadzenia przez zarządców ewidencji pozaksięgowej kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów a takŜe 

rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, wystąpiły jedynie w dwóch 
podmiotach114 (7,1%). 

                                                 
112 ZGM w Bielsku-Białej, ZUK w Głuchowie, ZUK w Jędrzejowie, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko, ZGM 
w Legnicy, ZNK w Lublinie, ZGKiM w Mogilnie, ZUK w OŜarowie Mazowieckim, ZGM w Poczesnej, ABM 
w Walimiu. 
113 ZUK w Gołuchowie, ZUK w Jędrzejowie, MZB w Łańcucie, MZBM w Kaliszu, ZGMiK Gminy Wiejskiej 
Kłodzko, ZGK w Mogilnie, ZGM w Poczesnej, ZGM w Świnoujściu, ABK w Walimiu. 
114 ZGK w Mogilnie, ZUK w Jędrzejowie. 
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 Prawidłowo składano właścicielom lokali roczne sprawozdania z działalności zarządcy. 
Tylko w jednym przypadku115 nie zostały sporządzone w formie pisemnej roczne sprawozdania 
z zarządu nieruchomością wspólną. 

Siedem zakładów budŜetowych zarządzających nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych116, nie utworzyło odrębnych rachunków bankowych dla poszczególnych 
wspólnot mieszkaniowych, co stanowiło naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o własności lokali.  

Wnoszone zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie mogą być 
traktowane jako przychody zakładu budŜetowego. Zakwalifikowanie ww. wpływów do 
przychodów zakładu budŜetowego powoduje, Ŝe zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych mogą one zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności zakładu 
budŜetowego. Stoi to w oczywistej sprzeczności z zasadami rozliczeń wspólnot mieszkaniowych 
oraz standardami zawodowymi zarządców nieruchomości117, które stanowią m.in., Ŝe obracając 

środkami pienięŜnymi właścicieli nieruchomości, zarządca w szczególności nie dopuszcza do 
mieszania środków pienięŜnych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi 
zamawiającego (…).  

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mogilnie stwierdzono, Ŝe wspólnoty nie określiły 
niezbędnej do prowadzenia przez zarządcę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a takŜe rozliczeń  
z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. ZGK nie załoŜył i nie prowadził 
oddzielnych rachunków dla zarządzanych wspólnot mieszkaniowych. W celu gromadzenia 
opłat wnoszonych przez członków wspólnot funkcjonował rachunek bieŜący ZGK oraz 
rachunek przeznaczony do gromadzenia środków na tzw. fundusz remontowy. Posiadaczem 
i dysponentem obu ww. rachunków był ZGK.  

 Postępowania windykacyjne wobec zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale 
komunalne oraz wpłaty członków wspólnot mieszkaniowych prowadzone były przez podmioty 

zarządzające w sposób nierzetelny i nieskuteczny. Nieprawidłowości polegające na: 
niepodejmowaniu czynności windykacyjnych wobec wszystkich zaległości, opieszałym 
wysyłaniu dłuŜnikom wezwań do zapłaty i kierowaniu pozwów do sądu, a takŜe wielokrotnym 

wysyłaniu dłuŜnikom wezwań do zapłaty, bez kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego, stwierdzono w 18 podmiotach zarządzających118 (64,3%). 

Zaległe naleŜności z tytułu czynszów i opłat za lokale komunalne oraz wpłat członków 

wspólnot mieszkaniowych wynoszące na koniec 2006 r. − 79 mln zł, wzrosły według stanu na 
31 marca 2007 r. o 19,4 mln zł (24,5%) do wysokości 98,5 mln zł. 
 Analiza losowo wybranej dokumentacji 560 dłuŜników wykazała, Ŝe wezwania do zapłaty 

wysłano dłuŜnikom dopiero od 2 do 108 miesięcy po terminie płatności, a pozwy do sądu 
kierowano po upływie od 3 do 43 miesięcy od terminu wskazanego w wezwaniach do zapłaty.  

                                                 
115 ZUK w Jędrzejowie. 
116 ZGM w Bielsku-Białej (do końca 2006 r.), ZUK w Jędrzejowie, ZGM w Legnicy, ZGK w Mogilnie, ZGKiM 
Gminy Wiejskiej Kłodzko, ZUK w OŜarowie Mazowieckim, ZGM w Poczesnej.  
117 Opublikowanych w komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia 
standardów zawodowych zarządców nieruchomości (DzUrz. Ministra Budownictwa z 2007 r. nr 1, poz. 3). 
118 MZBM Będzin, ZGM Bielsko-Biała, ZGM Boguszów-Gorce, TBS Ciechanów, TBS Gryfino, PGKiM 
Hrubieszów, ZUK Jędrzejów, MZBM Kalisz, ZGMiK Gminy Wiejskiej Kłodzko, ZGM Legnica, ZNK Lublin, 
ZGM Piła, ZGM Puławy, MZK Radom, PGKiM Sandomierz, ZBK „Administrator” SkarŜysko-Kamienna, TBS 
Szczecinek, ABM Walim. 



WaŜniejsze wyniki  kontroli 

 42 

 W dziesięciu przypadkach119 (35,7%) podmioty zarządzające nie podjęły Ŝadnych 
czynności windykacyjnych wobec zaległości w łącznej wysokości 3,7 mln zł. Obok bardzo 
trudnej sytuacji finansowej części dłuŜników, brak działań windykacyjnych spowodowany był 

równieŜ znacznym obciąŜeniem zadaniami pracowników podmiotów zarządzających. 

W Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, spośród objętych badaniem  
20 zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale komunalne oraz wpłat członków wspólnot 
mieszkaniowych, w łącznej kwocie 936.776 zł, powstałych w okresie od 1 stycznia 1993 r. do 
31 grudnia 2006 r., postępowaniem windykacyjnym przed upływem 60 dni od dnia powstania 
zaległości objęto kwotę 29.163 zł (3,1%). Po upływie tego terminu postępowaniem 
windykacyjnym objęto zaległości w kwocie 492.636 zł (52,6%). Wobec zaległości w kwocie 
414.977 zł (44,3%) do dnia 31 marca 2007 r. nie podjęto Ŝadnych czynności windykacyjnych.  

 Z powodu braku działań windykacyjnych lub opóźnień w ich podejmowaniu,  
w pięciu skontrolowanych podmiotach120, ze względu na upływ 3-letniego terminu określonego  

w art. 118 Kodeksu cywilnego, wystąpiło zagroŜenie przedawnienia naleŜności z tytułu czynszów 
i opłat w łącznej wysokości 0,3mln zł.  

 

                                                 
119 ZGM Bielsko-Biała, ZGM Boguszów-Gorce, TBS Gryfino, ZUK Jędrzejów, MZBM Kalisz, ZGM Piła, 
ZGM Puławy, TBS Szczecinek, ZGM Świnoujście. 
120 MZBM Będzin, ZGM Boguszów-Gorce, ZUK Jędrzejów, ZNK Lublin, ZUK OŜarów Mazowiecki. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

 Kontrolą objęto wykonywanie ustawowych zadań własnych gmin w obszarze 
gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym przestrzeganie zasad prawidłowej 
gospodarki, dla róŜnych form instytucjonalnych stosowanych przy zarządzaniu 

nieruchomościami. Przeprowadzenie kontroli poprzedzono analizą wyników wcześniejszych 
kontroli NIK, których tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi gmin i zarządzania lokalami uŜytkowymi. 

 Kontrolę przeprowadzono na terenie dziewięciu (56,3%) województw, 
tj.:  dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę 

wielkość gminnych zasobów nieruchomości. Doboru gmin do kontroli dokonano niezaleŜnie dla 
trzech rodzajów:  
1. Miasta na prawach powiatu − wybrano siedem jednostek, co stanowiło 10,8% ogólnej ich 

liczby oraz 14,9% z terenu kontrolowanych województw. 
2. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie − wybrano 17 jednostek, co stanowiło odpowiednio 1,9% 

i  2,9%. 

3. Gminy wiejskie − wybrano dziewięć jednostek, co stanowiło odpowiednio 0,6% i 0,9%.  
 Dokonując doboru gmin do kontroli uwzględniono równieŜ dane statystyczne dotyczące 
wielkości zasobów mieszkaniowych uzyskane z urzędów statystycznych, wybierając gminy 

o największych zasobach mieszkaniowych. 
Jednostki zarządzające nieruchomościami kontrolowanych gmin, zostały wytypowane do 

kontroli przez poszczególne delegatury NIK prowadzące kontrolę. 

W przypadkach prowadzenia badań kontrolnych na podstawie wybranej próby stosowano 
dwie metody doboru próby: metodę statystyczną – dobór losowy z interwałem oraz metodę 
niestatystyczną według osądu kontrolera. Metodą statystyczną dobierano próbę: nieruchomości do 

badania prawidłowości ich ewidencjonowania, wspólnot mieszkaniowych do analizy 
prawidłowości wyliczania i ewidencjonowania udziałów gmin, skarg do badania prawidłowości 
i  terminowości ich załatwiania, natomiast metodą niestatystyczną wybrano zaległości do badania 

terminowości i prawidłowości prowadzenia postępowań windykacyjnych. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 
zakończeniu kontroli 

Wszyscy kierownicy kontrolowanych jednostek podpisali protokoły kontroli. 
W związku z kontrolą, w 27 przypadkach zasięgnięto, w trybie art. 29 pkt 2 lit.f ustawy 

o NIK, informacji w 50 jednostkach niekontrolowanych. 

Kierownik jednej kontrolowanej jednostki121 skorzystał z przysługującego mu zgodnie  
z art. 55 ust. 1 ustawy o NIK uprawnienia i zgłosił zastrzeŜenia do ustaleń zawartych w protokole 

                                                 
121 Prezydent Miasta Będzina. 
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kontroli. W wyniku ich rozpatrzenia, uchwałą komisji rozstrzygającej uwzględniono w całości 3 
zastrzeŜenia, częściowo – 12 i oddalono 5 zastrzeŜeń. 

W pięciu kontrolowanych jednostkach w oględzinach stanu technicznego mieszkaniowego 

zasobu gmin i zarządzanych budynków uczestniczyli przedstawiciele Państwowej StraŜy PoŜarnej 
oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego122. 

W jednej kontrolowanej jednostce123, kontrolujący w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, 

poinformował jej kierownika o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla Ŝycia lub 
zdrowia ludzkiego. 

Wyniki kontroli omówiono podczas 24 narad pokontrolnych, zorganizowanych przez 

kierowników kontrolowanych jednostek.  
Na podstawie ustaleń kontroli, NIK skierowała ogółem 60 wystąpień pokontrolnych, 

zawierających 299 wniosków, z tego wójtom przekazano 33 wystąpienia zawierające  

186 wniosków, do kierowników podmiotów zarządzających nieruchomościami − 27 wystąpień 
zawierających 113 wniosków oraz jedno wystąpienie do kierownika innej jednostki. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do wójtów, NIK wnioskowała m.in. o: 

− opracowanie i wdroŜenie procedur opisujących proces ewidencjonowania majątku gminy oraz 
realizacji dochodów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym windykacji 
naleŜności; 

− zaprzestanie powierzania podmiotom zarządzającym nieruchomościami zadań wymienionych 
w art. 23 ust. 1 pkt 7-8 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

− ewidencjonowanie wszystkich nieruchomości gminnych, w tym naleŜących do gminnego 

zasobu nieruchomości, stosownie do art. 23 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami;  

− rzetelne przeprowadzanie inwentaryzacji majątku gminy oraz sporządzanie sprawozdań SG-01 

(Statystyka gminy) i informacji o stanie mienia komunalnego; 
− podjęcie działań mających na celu przygotowanie i uchwalenie wieloletnich programów 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011 oraz sporządzenie 

planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości; 
− rzetelne planowanie dochodów z mieszkaniowego zasobu gminy, prawidłowe (zgodne  

z uchwałami budŜetowymi) ujmowanie zaplanowanych dochodów w ewidencji księgowej  

i sprawozdaniach budŜetowych oraz niezwłoczne prowadzenie windykacji naleŜności; 
− doprowadzenie do zaprzestania niezgodnego z przepisami prawa zarządzania 

nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przez podmioty komunalne; 

− prowadzenie analiz obejmujących relacje pomiędzy dochodami uzyskiwanymi z majątku 
gminy a wydatkami przeznaczonymi na gospodarowanie tym majątkiem; 

− prawidłowe współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których gminy posiadają 

udziały. 
W wystąpieniach do kierowników podmiotów zarządzających nieruchomościami 

wnioskowano między innymi o: 

                                                 
122 UM w Boguszowie-Gorcach, ZGM w Boguszowie-Gorcach UG w Janowicach Wielkich, UG w Walimiu, 
ABK w Walimiu. 
123 UM w Boguszowie-Gorcach. 
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− podjęcie działań w celu zmiany umów o zarządzanie mieszkaniowymi zasobami gmin, 
poprzez dostosowanie ich do wymogów art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
i wyeliminowanie postanowień niezgodnych z art. 25 ust. 3 tej ustawy; 

− zaprzestanie opieszałego podejmowania czynności windykacyjnych wobec zaległych 
naleŜności z tytułu czynszów najmu oraz nieterminowego przekazywania na rachunki gmin 
pobranych wpływów; 

− dokonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych we wszystkich zarządzanych 
obiektach budowlanych, zgodnie z postanowieniem art. 62 Prawa budowlanego, 
dokumentowanie tych przeglądów w ksiąŜkach obiektów oraz sporządzanie, na podstawie 

wyników przeglądów, planów remontów mieszkaniowych zasobów gmin; 
− zapewnienie utrzymania zarządzanych budynków w naleŜytym stanie technicznym, w tym 

zapewniającym zachowanie wymogów ochrony przeciwpoŜarowej. 

ZastrzeŜenia do ocen, uwag lub wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych 
zostały zgłoszone przez kierowników 14 kontrolowanych jednostek. Zgłoszono 33 zastrzeŜenia. 
W wyniku rozpatrzenia przez komisje odwoławcze i komisje rozstrzygające uwzględniono  

w całości 12 zastrzeŜeń, trzy uwzględniono częściowo, natomiast 18 zastrzeŜeń oddalono 
w całości.  

Zgłoszone zastrzeŜenia kwestionowały głównie negatywne oceny NIK dotyczące 

zarządzania przez podmioty komunalne nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych  
i wynikające z tych ocen wnioski o zaprzestanie takiej działalności; oceny w zakresie 
nieuzasadnionego łączenia funkcji zarządcy nieruchomości wspólnot mieszkaniowych  

i przedstawiciela gminy na zebraniach tych wspólnot oraz niezgodnego z art. 25 ust. 3 w związku 
z art. 23 ust. 1 pkt 7-8 ustawy o gospodarce nieruchomościami przekazywania podmiotom 
zarządzającym uprawnień do kierowania spraw na drogę sądową wobec najemców zalegających  

z opłatą naleŜności. 

Do czasu sporządzenia niniejszej Informacji, zrealizowano 166 wniosków. W trakcie 
realizacji znajdują się 133 wnioski, w tym 68 wniosków o charakterze długofalowym, których 

realizacja jest na bieŜąco monitorowana przez delegatury NIK. 
 W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne, wójtowie poinformowali NajwyŜszą Izbę 
Kontroli m.in. o: opracowaniu procedur opisujących proces ewidencjonowania majątku gminy 

oraz realizacji dochodów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 
zaewidencjonowaniu wszystkich nieruchomości gminnych, w tym naleŜących do gminnego 
zasobu nieruchomości; podjęciu działań mających na celu przygotowanie i uchwalenie 

wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym, sporządzeniu planów 
wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości; prowadzeniu analiz ekonomicznych w zakresie 
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi; podjęciu działań mających na celu wyeliminowanie 

nieprawidłowości we współdziałaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi. 
 Kierownicy podmiotów zarządzających nieruchomościami poinformowali m.in. o: 
przeprowadzeniu obowiązkowych przeglądów technicznych we wszystkich zarządzanych 

obiektach budowlanych; uzupełnieniu ksiąŜek obiektów budowlanych; podjęciu czynności 
windykacyjnych wobec wszystkich zaległych naleŜności z tytułu czynszów najmu oraz 
zaprzestaniu nieterminowego przekazywania na rachunki gmin pobranych wpływów. 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 46 

 W 13 kontrolowanych jednostkach stwierdzono popełnienie czynów wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. NIK skierowała juŜ cztery zawiadomienia do 
właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych124, a pozostałe zawiadomienia są 

przygotowywane. 
Na podstawie art. 63 ust. 1, NIK skierowała dwa oraz przygotowuje jedno zawiadomienie 

do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych. Wystąpiła równieŜ do 

sądów z wnioskami o ukaranie dwóch osób w związku z popełnieniem wykroczeń określonych 
w art. 93 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane125. 

 

                                                 
124 W zakresie dotyczącym podmiotów skontrolowanych przez delegatury w: Lublinie, Katowicach i Warszawie. 
125 Na podstawie ustaleń dokonanych przez Delegaturę we Wrocławiu. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów 

Lp. 

Jednostka 
organizacyjna 

NIK 
przeprowadzają-

ca kontrolę 

Kontrolowany podmiot Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną 
działalność 

Urząd Miejski w Janikowie Burmistrz – Andrzej Brzeziński 

Urząd Miejski w Mogilnie Burmistrz – Leszek Duszyński 

Urząd Gminy w Papowie Biskupim Wójt – Andrzej Zieliński 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Janikowie −  s.k.126 

Dyrektor Zarządu – Wiesław Nurski 

1. 
Delegatura NIK 
w Bydgoszczy 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogilnie − z.b.127 Dyrektor − Marian Bukowski 

Urząd Miejski w Będzinie  Prezydent Miasta – Radosław Baran 

Urząd Miasta w Bielsku Białej − miasto na prawach 
powiatu 

Prezydent Miasta – Jacek Krywult 

Urząd Gminy w Poczesnej Wójt – Krzysztof Ujma 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. 
w Będzinie − s.k. 

Prezes Zarządu – Adam Pierwocha 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej − 
z.b. 

Dyrektor – Wojciech Łozowski 

2. 
Delegatura NIK 
w Katowicach 

Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w  Poczesnej − z.b. 

Kierownik – Krzysztof Kogut 

Urząd Miejski w Sandomierzu Burmistrz Jerzy Borowski 

Urząd Miasta w SkarŜysku-Kamiennej Prezydent Miasta – Roman Wojcieszek 

Urząd Miasta i Gminy w Jędrzejowie Burmistrz – Marek Wolski 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej Spółka z  o.o. w Sandomierzu − s.k. 

Prezes Zarządu – Tadeusz Przyłucki 

Zarząd Budynków Komunalnych „Administrator” 
Spółka z o.o.  w SkarŜysku-Kamiennej − s.k. 

Prezes Zarządu – Jacek JeŜyk 

3. 
Delegatura NIK 
w Kielcach 

Zakład Usług Komunalnych w  Jędrzejowie − z.b. Kierownik Zakładu – Zbigniew Chyla 

Urząd Miasta w Hrubieszowie Burmistrz – Zbigniew Dolecki 

Urząd Miasta w Lublinie − miasto na prawach powiatu Prezydent Miasta – Adam Wasilewski 

Urząd Miasta w Puławach Prezydent Miasta – Janusz Grobel 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie − s.k. 

Prezes Zarządu – Jan Lachowski 

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie − z.b. Dyrektor – Henryk Łacek 

4. 
Delegatura NIK 
w Lublinie 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w  Puławach − s.k. 

Prezes Zarządu – Ryszard Giedyk 

Urząd Miejski w Kaliszu − miasto na prawach powiatu Prezydent Miasta – Janusz Pęcherz 

Urząd Miasta w Pile  Prezydent Miasta – Zbigniew Kosmatka 

Urząd Gminy w Czerwonaku Wójt – Mariusz Poznański 

Urząd Gminy w Gołuchowie Wójt – Marek Zdunek 

5. Delegatura 
w Poznaniu 

Urząd Gminy w Opatówku Wójt – Sebastian Wardęcki  

                                                 
126 Skrót s.k. oznacza spółkę komunalną. 
127 Skrót z.b. oznacza zakład budŜetowy. 
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Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu − 
z.b. 

Dyrektor – Bogdan Iwanaszko 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile − 
z.b. 

p.o. Dyrektora – Wiesław Kowalski 

Zakład Usług Komunalnych w  Gołuchowie − z.b. Dyrektor – Andrzej Mastalerek 

Urząd Miasta w Jarosławiu Burmistrz – Andrzej Wyczawski 

Urząd Miejski w Łańcucie Burmistrz – Stanisław Gwizdak 

Urząd Gminy w Gorzycach Wójt – Marian Grzegorzek 6. 
Delegatura NIK 
w Rzeszowie 

Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie − j.b.128  p.o. Dyrektora – Joanna Panek 

Urząd Miasta w Szczecinku Burmistrz – Jerzy Hardie – Douglas 

Urząd Miasta w Świnoujściu − miasto na prawach 
powiatu 

Prezydent Miasta – Janusz śmurkiewicz 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Burmistrz – Henryk Piłat 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w  Szczecinku 
− s.k. 

Prezes zarządu – Tomasz Wełk 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu − 
z.b. 

Dyrektor – Joanna Rachuta 

7. 
Delegatura NIK 
w Szczecinie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Gryfinie − s.k. 

Prezes Zarządu Spółki – Bronisław Mela 

Urząd Miasta w Ciechanowie Prezydent Miasta – Waldemar Wardziński 

Urząd Miasta w Radomiu − miasto na prawach powiatu Prezydent Miasta – Andrzej Kosztowniak 
Urząd Miasta w Siedlcach − miasto na prawach 
powiatu 

Prezydent Miasta – Wojciech Kudelski 

Urząd Miasta w śyrardowie Prezydent Miasta – Andrzej Wilk 

Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie Mazowieckim Burmistrz – Kazimierz Stachurski 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w  Ciechanowie − s.k. 

Prezes Zarządu – Jacek Szymak 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu − g.p.129 Dyrektor – Andrzej Kałowski 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w  Siedlcach − s.p.130 

Prezes Zarządu – Grzegorz Gołąbek 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka 
z  o.o. w  śyrardowie − s.k. 

Prezes Zarządu – Jerzy Rubikowski 

8. 
Delegatura NIK 
w Warszawie 

Zakład Usług Komunalnych w OŜarowie Mazowieckim 
− z.b. 

Dyrektor – Marek Standziak 

Urząd Miasta w Boguszowie-Gorcach Burmistrz – Marian Nogaś 

Urząd Miasta w Legnicy − miasto na prawach powiatu Prezydent Miasta – Tadeusz Krzakowski 

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich Wójt – Jerzy Grygorcewicz 
Urząd Gminy w Kłodzku Wójt – Ryszard Niebieszczański 
Urząd Gminy w Walimiu Wójt – Adam Hausman 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w  Boguszowie-Gorcach − s.k. 

Prezes Zarządu – Zdzisław Smereczyński 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Legnicy − z.b. Dyrektor – Janusz Hawryluk 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Gminy Wiejskiej Kłodzko w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich − z.b. 

Dyrektor – Tomasz Cygnarowicz 

9. 
Delegatura 
we Wrocławiu 

Administracja Budynków Komunalnych w Walimiu − 
z.b. 

Dyrektor – Czesław Kalita 

                                                 
128 Skrót j.b. oznacza jednostkę budŜetową. 
129 Skrót g.p. oznacza gospodarstwo pomocnicze. 
130 Skrót s.p. oznacza spółkę prywatną. 
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5.2. Wykaz organów, którym przekazano informację  
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

6. Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych  

7. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury  

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 

10. Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej 

11. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej 

12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

13. Minister Finansów  

14. Minister Infrastruktury 

15. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  

16. Główny Geodeta Kraju 

17. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych 

18. Wojewodowie 

19. Regionalne Izby Obrachunkowe 

20. Związek Miast Polskich 

21. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

22. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości  

23. Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości 
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5.3. Wykaz aktów prawnych 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, 

poz.  2603 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 

ze  zm.). 

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 

ze  zm.). 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i  o  zmianie Kodeksu cywilnego (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze  zm.). 

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 

ze  zm.). 

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223 

poz.  1655). 

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. 

nr  98, poz. 1071 ze zm.). 

13. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, 

poz.  1701). 

14. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, 

poz.  1020). 

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2112). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu 

budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134). 

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 

finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz 

trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (DzU nr 116, 

poz. 783). 
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5.4. Zestawienia  

Tabela nr 1 

5.4.1. Wykaz nieruchomości gminnych ogółem 

1 stycznia 2005 r. 1 stycznia 2006 r. 1 stycznia 2007 r. 31 marca 2007 r. 

Rodzaj nieruchomości  Lp. Nazwa jednostki 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 UM Janikowo 332 0 1 336 0 3 325 0 3 324 0 14 

2 
UMiG 
Mogilno 

882 0 0 855 0 0 850 0 0 848 0 0 

3 
UG Papowo 
Biskupie 

96 2 0 96 2 0 98 2 0 96 2 0 

4 
UM Bielsko-
Biała 

1 294 0 67 1 296 0 65 1 334 0 126 1 330 0 125 

5 UM Będzin 982 4 11 982 4 13 980 4 41 980 4 41 

6 UG Poczesna 393 1 0 393 1 0 396 1 0 397 1 0 

7 
UM 
Sandomierz 

399 0 25 380 0 22 376 0 20 375 0 20 

8 
UM 
SkarŜysko-
Kamienna 

515 6 0 553 7 0 572 8 0 573 8 0 

9 
UMiG 
Jędrzejów 

296 1 0 303 1 0 307 1 0 310 1 0 

10 UM Lublin 2 691 b.d. b.d. 2 450 b.d. b.d. 2 435 b.d. b.d. 2 427 b.d. b.d. 

11 UM Puławy 383 0 2 344 0 2 354 0 5 353 0 5 

12 
UM 
Hrubieszów 

327 2 0 326 0 0 342 0 0 341 0 0 

13 UG Opatówek 233 45 0 230 45 0 232 45 0 232 45 0 

14 
UG 
Czerwonak 

640 4 0 651 4 0 653 4 0 640 4 0 

15 UG Gołuchów 457 0 1 451 0 1 446 0 1 440 0 1 

16 UM Kalisz 1 014 6 0 1 047 6 0 1 013 6 0 1 009 6 0 

17 UM Piła 0 0 0 0 0 0 1 951 0 0 1 920 0 0 

18 UG Gorzyce 1 258 26 29 1 254 25 27 1 239 25 27 1 238 25 27 

19 UM Łańcut 237 0 0 223 0 0 223 0 0 224 0 0 

20 UM Jarosław 368 0 0 368 0 0 368 0 0 368 0 0 

21 
UM 
Szczecinek 

1 021 0 0 991 0 0 972 0 0 994 0 0 

22 
UMiG 
Gryfino 

1 101 0 0 1 171 0 0 1 173 0 0 1 173 0 0 

23 
UM 
Świnoujście 

1 359 0 0 1 271 0 0 1 379 0 0 b.d. 0 0 

24 UM Siedlce 702 0 0 710 0 0 636 0 558 636 0 0 

25 
UM 
śyrardów 

411 24 19 416 23 19 416 31 18 417 31 18 

26 
UMiG 
OŜarów Maz. 

216 0 1 244 0 1 247 0 1 247 0 1 

27 
UM 
Ciechanów 

559 0 0 558 0 0 552 0 0 553 0 0 

28 UM Radom 1 577 14 6 1 599 17 21 1 539 18 19 1 532 20 19 

29 UG Walim 589 0 0 588 0 0 589 0 0 584 0 0 

30 UG Kłodzko 1 179 0 0 1 168 0 0 1 154 0 0 1 152 0 0 

31 
UG Janowice 
Wielkie 

186 0 0 186 0 0 185 0 0 185 0 0 

32 UM Legnica 2 472 0 0 2 219 0 0 2 201 0 0 2 187 0 0 

33 
UM Boguszów 
- Gorce 

1 017 2 0 1 015 2 0 999 3 0 994 3 0 

  RAZEM 25 186 137 162. 24 674 137 174 26 534 148 819 25 079 150 271 
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Tabela nr 2  

5.4.2. Wykaz nieruchomości tworzących gminny zasób nieruchomości 

1 stycznia 2005 r. 1 stycznia 2006 r. 1 stycznia 2007 r. 31 marca 2007 r. 

Rodzaj nieruchomości  Lp. Nazwa jednostki 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 
gruntowe 

ha 
budynkowe  

szt. 
lokalowe 

szt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 UM Janikowo 293 0 1 300 0 3 295 0 3 295 0 14 

2 
UMiG 
Mogilno 

803 0 0 703 0 0 774 0 0 774 0 0 

3 
UG Papowo 
Biskupie 

96 2 0 96 2 0 96 2 0 96 2 0 

4 
UM Bielsko-
Biała 

1 294 0 67 1 296 0 65 1 334 0 126 1 330 0 125 

5 UM Będzin 561 4 11 561 4 13 578 4 41 610 4 41 

6 UG Poczesna 374 1 0 375 1 0 378 1 0 378 1 0 

7 
UM 
Sandomierz 

268 0 25 276 0 22 275 0 20 273 0 20 

8 
UM 
SkarŜysko- 
Kamienna 

414 6 0 451 7 0 470 8 0 471 8 0 

9 
UMiG 
Jędrzejów 

231 1 0 239 1 0 241 1 0 245 1 0 

10 UM Lublin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

11 UM Puławy 249 0 2 245 0 2 260 0 5 259 0 5 

12 
UM 
Hrubieszów 

203 2 0 202 0 0 219 0 0 218 0 0 

13 UG Opatówek 225 45 0 223 45 0 224 45 0 225 45 0 

14 
UG 
Czerwonak 

523 4 0 534 4 0 538 4 0 539 4 0 

15 UG Gołuchów 450 0 1 443 0 1 439 0 1 433 0 1 

16 UM Kalisz 801 6 0 835 6 0 839 6 0 838 6 0 

17 UM Piła 0 0 0 0 0 0 1 667 0 0 1 653 0 0 

18 UG Gorzyce 1 192 26 29 1 188 25 27 1 181 25 27 1 180 25 27 

19 UM Łańcut 162 0 0 162 0 0 162 0 0 162 0 0 

20 UM Jarosław 315 0 0 315 0 0 315 0 0 315 0 0 

21 
UM 
Szczecinek 

847 0 0 849 0 0 835 0 0 857 0 0 

22 
UMiG 
Gryfino 

969 0 0 1 010 0 0 1 035 0 0 1 025 0 0 

23 
UM 
Świnoujście 

1 070 0 0 1 031 0 0 1 058 0 0 b.d. 0 0 

24 UM Siedlce 443 0 0 449 0 0 448 0 558 448 0 0 

25 
UM 
śyrardów 

274 24 19 279 23 19 283 31 18 283 31 18 

26 
UMiG 
OŜarów Maz. 

88 0 1 116 0 1 120 0 1 120 0 1 

27 
UM 
Ciechanów 

377 0 0 381 0 0 380 0 0 375 0 0 

28 UM Radom 1 095 14 6 1 117 17 21 1 191 18 19 1 177 20 19 

29 UG Walim 562 0 0 562 0 0 560 0 0 558 0 0 

30 UG Kłodzko 1 077 0 0 1 090 0 0 1 078 0 0 1 076 0 0 

31 
UG Janowice 
Wielkie 

176 0 0 175 0 0 175 0 0 175 0 0 

32 UM Legnica 1 781 0 0 1 773 0 0 1 774 0 0 1 762 0 0 

33 UM Boguszów 878 2 0 876 2 0 874 3 0 869 3 0 

  RAZEM 18 091 137 162 18 152 137 174 20 096 148 819 19 019 150 271 
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Tabela nr 3 

5.4.3. Zestawienie dochodów gminy z gospodarowania 
nieruchomościami 

2005 r 2006 31 marca 2007 r. 

Dochody z udostępnienia nieruchomości gminnych ogółem w zł Lp. Nazwa jednostki 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie Zaległości Plan po 

zmianach 
Wykonanie Zaległości Plan po 

zmianach 
Wykonanie Zaległości 

1 UM Janikowo 2 360 000 2 292 000 6 000 2 279 000 2 390 000 12 000 2 317 000 397 000 246 000 

2 UMiG Mogilno b.d. b.d. 480 300 b.d. b.d. 480 300 b.d. b.d. 489 000 

3 
UG Papowo 
Biskupie 

107 000 96 000 53 000 110 000 98 000 55 000 112 000 25 000 58 000 

4 UM Bielsko-Biała 4 235 000 4 217 000 1 067 000 4 576 000 4 508 000 1 039 000 4 154 000 1 276 000 367 000 

5 UM Będzin 13 255 000 13 489 000 11 307 000 12 393 000 12 950 000 14 175 000 14 231 000 3 324 000 15 176 000 

6 UG Poczesna 21 000 33 300 3 800 28 000 29 000 9 400 37 800 14 800 11 300 

7 UM Sandomierz 1 446 000 1 456 900 141 700 1 520 000 1 573 300 169 400 1 380 000 308 500 171 700 

8 
UM SkarŜysko-
Kamienna 

6 641 000 5 719 000 1 680 000 6 797 000 6 613 000 2 569 000 7 115 000 1 657 000 2 976 000 

9 UMiG J ędrzejów 6 163 000 4 738 000 1 118 000 5 198 000 4 700 000 1 020 000 4 436 000 1 109 000 1 087 000 

10 UM Lublin 41 860 000 29 308 860 1 950 780 35 840 000 34 024 840 9 407 660 28 247 000 14 334 900 4 087 820 

11 UM Puławy 4 844 500 5 298 081 883 567 4 804 200 4 961 239 931 168 5 314 600 1 165 840 1 086 289 

12 UM Hrubieszów 1 043 604 1 063 991 93 190 1 121 410 1 166 811 110 532 865 835 292 693 108 480 

13 UG Opatówek 610 000 658 000 43 000 408 000 335 000 49 000 421 000 108 000 88 000 

14 UG Czerwonak 1 058 500 1 074 500 131 600 1 078 800 1 137 200 157 000 1 091 100 322 200 221 600 

15 UG Głuchów 268 000 266 000 38 300 326 900 326 700 27 900 313 200 86 300 29 000 

16 UM Kalisz 34 903 900 32 589 200 26 013 300 34 878 000 34 358 600 29 744 400 34 527 900 8 385 200 30 801 700 

17 UM Piła 18 510 000 17 477 000 4 291 000 18 529 000 16 201 000 4 694 000 18 542 000 4 830 000 5 200 000 

18 UG Gorzyce 591 000 522 000 86 000 481 000 457 000 149 000 726 000 165 000 118 000 

19 UM Łańcut 1 062 000 1 020 000 206 000 1 075 000 1 115 000 128 000 1 038 000 325 000 135 000 

20 UM Jarosław 2 252 200 1 839 600 256 600 3 008 800 4 258 800 242 300 2 350 000 646 000 427 000 

21 UM Szczecinek b.d. 49 223 b.d. b.d. 41 525 b.d. b.d. 71 117  1 368 189 

22 UMiG Gryfino b.d.  4 002 442 b.d.  b.d.  3 996 936 b.d.  b.d.  1 273 050 1 819 413  

23 UM Świnoujście 17 060 000 18 246 000 811 000 20 406 000 34 538 000 882 000 23 700 000 2 447 000 2 836 000 

24 UM Siedlce 8 966 000 9 493 000 3 941 000 9 548 000 8 635 000 3 818 000 10 858 000 2 686 000 4 474 000 

25 UM śyrardów 12 875 000 12 012 000 3 450 000 12 869 000 13 769 000 3 993 000 13 909 000 3 507 000 4 024 000 

26 UMiG O Ŝarów Maz. 2 784 100 2 774 100 1 382 500 3 273 100 3 273 300 1 460 400 3 474 800 884 000 1 534 000 

27 UM Ciechanów 2 289 000 2 341 813 140 354 2 962 000 3 079 552 154 436 1 971 500 1 474 871 68 835 

28 UM Radom 28 722 000 23 374 000 15 597 000 60 206 000 58 807 000 16 743 000 33 129 000 13 217 000 17 092 000 

29 UG Walim 366 600 255 000 37 200 326 900 306 700 50 000 338 000 264 800 67 400 

30 UG Kłodzko 963 187 837 934 159 251 608 878 526 394 148 923 922 500 638 704 212 024 

31 
UG Janowice 
Wielkie 

630 000 453 100 295 900 530 000 395 700 212 600 130 000 66 300 223 800 

32 UM Legnica 14 565 441 16 253 195 1 059 541 11 151 784 17 612 744 1 068 823 14 389 970 3 750 880 1 676 507 

33 
UM Boguszów-
Gorce 

6 650 000 6 484 000 2 528 000 6 734 000 6 504 000 3 132 000 6 671 000 1 687 000 3 329 000 

  RAZEM 218 593 032 202 257 239 74 960 883 244 538 772 266 488 341 92 139 242 218 171 205 65 839 038 93 222 455 

 
  


