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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 
 

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

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

Kontroli Delegatura w Kielcach, przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym 

w  Końskich (Starostwo), w zakresie aktualizacji przez starostę stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2007 − 2008 (do listopada). 

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

podpisanym w dniu 18 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia 

działalność Pana Starosty w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących 

zasób Skarbu Państwa, natomiast negatywnie − w zakresie ewidencjonowania nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

1. Starosta Powiatu Koneckiego nierzetelnie oraz niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami ewidencjonował nieruchomości Skarbu Państwa. 
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 Pan Starosta nie dysponuje jednoznacznymi danymi ewidencyjnymi dotyczącymi 

stanu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. W geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z  dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001 r. nr 38, 

poz.  454) przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zaewidencjonowano, 

w  podgrupach tworzących zasób nieruchomości Skarbu Państwa, o 936 więcej działek oraz 

o  118,99 ha mniejszą ich powierzchnię, od wykazanych w ewidencji gospodarującego tym 

zasobem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem. RóŜnice te spowodowane były głównie 

niezgodnym z art. 228 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.), ewidencjonowaniem w geodezyjnej ewidencji 

gruntów i budynków, w podgrupie 1.4 − grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa, nieruchomości, które z mocy prawa stały się z dniem 27 maja 1990 r. 

własnością gmin. 

Pan Starosta nie dysponował danymi dotyczącymi stanu zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa za okresy wcześniejsze, gdyŜ stosowany do prowadzenia geodezyjnej ewidencji 

gruntów i budynków program Ewopis oraz współdziałający z jego bazą (od 7 marca 2008 r.) 

program Mienie 2, pozwalają jedynie na wykazanie danych ewidencyjnych na bieŜący dzień, 

bez moŜliwości korzystania z danych archiwalnych za okresy poprzednie.  

 Analiza w zakresie prawidłowości danych geodezyjnej ewidencji gruntów 

i  budynków przeprowadzona na próbie 50 wybranych działek Skarbu Państwa wykazała, Ŝe: 

− 22 działki nieposiadające uregulowanego stanu prawnego, zaewidencjonowano 

niezgodnie z art. 21 ustawy o gospodarce nieruchomościami w podgrupie 1.4 − grunty 

wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa; 

− sześć działek, które z mocy prawa stały się z dniem 27 maja 1990 r. własnością gmin, lecz 

co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje potwierdzające nabycie własności, 

zaewidencjonowano niezgodnie z art. 228 ww. ustawy w podgrupie 1.4; 

− siedem działek stanowiących nieruchomości rolne nieprzekazane do Agencji 

Nieruchomości Rolnych, które zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU z 2007 r. 

nr  231, poz. 1700), stały się z dniem 1 lipca 2000 r. z mocy prawa własnością gmin na 

terenie których są połoŜone, zaewidencjonowano w podgrupie 1.4; 

− jedną działkę będącą we władaniu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Zbójnie, która nie jest 

państwową jednostką organizacyjną, zaewidencjonowano niezgodnie z załącznikiem nr 2 
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do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, w podgrupie 1.3 

− grunty Skarbu Państwa znajdujące się w trwałym zarządzie państwowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

Główną przyczyną ww. nieprawidłowości było nierealizowanie przez Starostę Powiatu 

Koneckiego obowiązku wprowadzania do ewidencji z urzędu zmian wynikających z aktów 

normatywnych (§ 46 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 

i  budynków). 

 Uwagi NIK dotyczą niepodejmowania przez Pana Starostę w badanym okresie, 

działań mających na celu przekazanie działek leśnych Lasom Państwowym, zbycia 

procentowych udziałów Skarbu Państwa na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości oraz 

inspirowania procesu komunalizacji mienia na rzecz gmin funkcjonujących na terenie 

powiatu koneckiego. Pan Starosta nie posiada bowiem moŜliwości − zdaniem NIK − 

prawidłowego zagospodarowania działek leśnych, procentowych udziałów Skarbu Państwa 

w  nieruchomościach oraz działek, które z mocy prawa, stały się własnością gmin. Spośród 

objętych analizą 50 działek Skarbu Państwa lasy obejmują 24 działki (48%), procentowe 

udziały Skarbu Państwa, dotyczą 14 działek (28%), a nieruchomości, które stały się, z mocy 

prawa, własnością gmin obejmują 11 działek (22%). 

2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (DzU nr 191, poz. 1365 ze zm.), Pan Starosta przekazał pocztą elektroniczną 

w  dniu 19 maja 2008 r. wojewodzie świętokrzyskiemu, marszałkowi województwa 

świętokrzyskiego, burmistrzom i wójtom gmin z terenu powiatu koneckiego, wykazy 

nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa 

i  stanowią własność gmin. 

Wykazy sporządzono na drukach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w  sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa 

i  jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz 

nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli (DzU nr 23, 

poz. 143).  

 Uwagi NIK dotyczą niezamieszczenia w ww. wykazach dla gmin: Fałków, Końskie, 

Ruda Maleniecka, Słupia Konecka i Stąporków, informacji o prowadzonej dla nieruchomości 

księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, o stanie danych naleŜących do działu 
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pierwszego i drugiego księgi wieczystej. Natomiast wykazy dla pozostałych trzech gmin − 

Gowarczów, Radoszyce i Smyków, zawierały powyŜsze informacje tylko dla części obrębów 

ewidencyjnych. Obowiązek zamieszczenia powyŜszych informacji wynikał z załącznika 

nr  1  do ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31  stycznia 2008 r. 

 Według wyjaśnień Katarzyny Zawrzykraj, Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii 

i  Katastru przyczyną przekazania gminom niekompletnych informacji był krótki termin 

obligujący do przekazania gminom sporządzonych przez starostwo wykazów nieruchomości, 

który uniemoŜliwił uzupełnianie dla duŜej ilości działek informacji pochodzących z działu 

I  i  II ksiąg wieczystych. 

 Porównanie danych zawartych w ww. wykazach nieruchomości, które na mocy 

odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią własność gmin, 

z  danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków dokonane na wybranej próbie 

30  działek, nie wykazało rozbieŜności. 

3. Spośród 4.463 działek wchodzących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

którym gospodaruje Pan Starosta, 615 działek (13,8%) nie posiadało uregulowanego stanu 

prawnego. W stosunku do 126 działek Pan Starosta złoŜył wnioski o wpis do ksiąg 

wieczystych. Natomiast w przypadku pozostałych 489 działek o łącznej powierzchni 

187,8207 ha, do czasu zakończenia niniejszej kontroli nie zostały złoŜone takie wnioski.  

 Według wyjaśnień Andrzeja Walasika, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki 

Mieniem niezłoŜenie ww. wniosków spowodowane było brakiem odpowiedniej liczby 

pracowników, czasochłonnym poszukiwaniem niezbędnych dokumentów w archiwum, 

księgach wieczystych lub gminach oraz utrudnionym dostępem do ksiąg wieczystych 

w  związku z wdraŜaniem systemu informatycznego w wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Końskich. 

 NIK negatywnie ocenia nieprzekazanie przez Pana Starostę wojewodzie 

świętokrzyskiemu do 15 grudnia 2007 r. pierwszego sprawozdania (za listopad 2007 r.) 

z  wykonania obowiązku składania we właściwych sądach rejonowych wniosków 

o  ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Dane 

dotyczące listopada 2007 r.  zamieszczono w sprawozdaniu przekazanym wojewodzie w dniu 

23 stycznia 2008 r. Sprawozdanie to przekazano z opóźnieniem wynoszącym osiem dni 

w  stosunku do terminu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości. 
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 Analiza dokumentacji wybranych 50 działek Skarbu Państwa wykazała, Ŝe dane 

ewidencyjne nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Pan Starosta nie są zgodne 

z  dokumentami źródłowymi w odniesieniu do 13 działek (26%). W przypadku siedmiu 

działek w ewidencji nie wykazano dokumentów (decyzji) potwierdzających własność Skarbu 

Państwa, a w przypadku pozostałych sześciu działek wykazanych w ewidencji brak było 

w  aktach dokumentów źródłowych potwierdzających własność Skarbu Państwa. 

 Według wyjaśnień Katarzyny Zawrzykraj, Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii 

i  Katastru rozbieŜności danych ewidencyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, którymi 

zarządza starosta, z dokumentami źródłowymi w odniesieniu do dziewięciu działek wynikają 

z  funkcjonowania systemu informatycznego ewidencji gruntów. Dokumenty dotyczące dwóch 

działek nie zostały przekazane przez gminy, a nieprawidłowe zapisy w odniesieniu do dwóch 

innych działek wynikają z omyłki pracownika. 

 Uwagi NIK dotyczą podjęcia przez Pana Starostę jedynie wstępnych działań 

w  zakresie poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (zabezpieczono pomieszczenie dla punktu 

informacyjno-konsultacyjnego, zgłoszono zapotrzebowanie na zakup sprzętu 

informatycznego, ogłaszano dwukrotnie nabór na stanowisko geodety zatrudnionego 

w  ww.  punkcie). Obowiązek prowadzenia ww. działań, w okresie 36 miesięcy od dnia 

wejścia w Ŝycie ustawy (19 listopada 2007 r.), wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o ujawnieniu 

w  księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego. 

4. Starosta Powiatu Koneckiego nie inspirował wójtów i burmistrzów z terenu działania 

powiatu koneckiego do sporządzenia, zgodnie z wymogami art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

29  czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (DzU nr 28, poz. 169 ze zm.), 

projektów wykazów uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych oraz wykazów 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 

wspólnocie. 

Spośród 100 wspólnot gruntowych funkcjonujących na obszarze powiatu koneckiego, 

Pan Starosta dysponuje wykazami nieruchomości naleŜących do 41 wspólnot gruntowych, 

a  ponadto tylko w odniesieniu do dziewięciu wspólnot gruntowych − wykazami obszarów 

gospodarstw posiadanych przez osoby uprawnione do udziału we wspólnotach gruntowych 

i  wielkością przysługujących im udziałów we wspólnocie.  
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 Według geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków, powierzchnia gruntów 

naleŜących do wspólnot gruntowych funkcjonujących na obszarze powiatu koneckiego 

wynosi 2.217,1879 ha. Natomiast powierzchnia gruntów wspólnot wynikająca z posiadanych 

przez starostę wykazów nieruchomości wynosi 828,20 ha (37,3%). 

W badanym okresie jedynie dwóch wójtów przekazało Panu Staroście wymagane 

projekty dokumentów dotyczących wspólnot gruntowych. Wójt gminy Smyków przekazał 

projekt wykazu nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe w sześciu 

miejscowościach, a burmistrz miasta i gminy Końskie projekty wykazu uprawnionych do 

udziału w jednej wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich 

posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie. Pan Starosta, do 

zakończenia niniejszej kontroli, wydał dwie decyzje uznające za wspólnoty gruntowe 

nieruchomości w dwóch miejscowościach.  

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

1. Wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania 

nieruchomości Skarbu Państwa w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków, w tym 

usunięcie niezgodności pomiędzy danymi ewidencyjnymi i danymi wynikającymi 

z  dokumentów źródłowych. 

2. Zapewnienie zgodności danych, w zakresie powierzchni i liczby działek Skarbu Państwa, 

pomiędzy geodezyjną ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Wydział 

Geodezji, Kartografii i Katastru, a ewidencją Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem 

prowadzaną w programie Mienie 2. 

3. RozwaŜenie podjęcia odpowiednich działań w celu przekazania działek leśnych Lasom 

Państwowym oraz zbycia procentowych udziałów Skarbu Państwa na rzecz innych 

współwłaścicieli nieruchomości. 

4. Uzupełnienie przekazanych gminom wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych 

przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa, o brakujące informacje o prowadzonych 

dla nieruchomości księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów oraz o  stanie danych 

naleŜących do działu pierwszego i drugiego księgi wieczystej. 

5. Podjęcie odpowiednich działań (organizacyjnych, finansowych) mających na celu 

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa obejmujących 489 działek 

o  łącznej powierzchni 187,8207 ha, w odniesieniu do których, do czasu zakończenia 

kontroli, nie zostały złoŜone wnioski o wpis do ksiąg wieczystych.  
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 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym wyŜej mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 
 
 
 
 
 

 


