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

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

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

podpisanym w dniu 4 grudnia 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. Spośród 2.731 działek o powierzchni 1.457,4723 ha naleŜących, wg stanu na 

30  czerwca 2008 r., do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Pan 

Starosta, 1.587 działek (58,1%) o powierzchni 957,9473ha (60,3%) nie posiadało 
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uregulowanego stanu prawnego. W stosunku do 359 działek (22,6%) o powierzchni 

185,4076 ha, Pan Starosta w 2008 r. złoŜył wnioski do sądów o wpis do ksiąg wieczystych 

własności Skarbu Państwa.  

Analiza w zakresie prawidłowości danych geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków 

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

− spośród 18 działek zaewidencjonowanych w podgrupie 1.4 − grunty wchodzące w skład 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, tylko dwie działki posiadały załoŜone księgi 

wieczyste; 

− cztery działki, 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o  gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) w podgrupie 

1.4; 

− pięć 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; zgodnie z  załącznikiem nr 2 

do 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), działki 

te powinny być zaewidencjonowane w podgrupie 1.7 − pozostałe grunty Skarbu Państwa;  

− cztery działki będące własnością osób fizycznych oraz dwie działki będące własnością 

Gminnej Spółdzielni w Bielinach, zaewidencjonowano niezgodnie z załącznikiem nr 2 do 

ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, w podgrupie 1.7;  

− trzy działki przekazane w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

zaewidencjonowano niezgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 

i  Budownictwa w podgrupie 1.4 zamiast w podgrupie 1.3 − grunty Skarbu Państwa 

znajdujące się w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych; 

− cztery działki nie posiadały dokumentów źródłowych potwierdzających wykazaną 

w  ewidencji własność Skarbu Państwa; 

− jedna działka nie posiadała wykazanego w ewidencji podmiotu władającego tą 

nieruchomością. 
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2. Pan Starosta przekazał od 21 maja do 14 lipca 2008 r. burmistrzom i wójtom gmin 

z  terenu powiatu kieleckiego, wykazy nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów 

przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią własność gmin. Natomiast do czasu 

zakończenia kontroli nie przekazano marszałkowi województwa świętokrzyskiego wykazu 

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

i  stanowią własność samorządu województwa oraz wojewodzie świętokrzyskiemu wykazu 

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

i  stanowią jego własność. Obowiązek przekazania ww. wykazów w terminie 18 miesięcy od 

dnia wejścia w Ŝycie (19 listopada 2007 r.) 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.), wynika z art. 1 ust. 1 tej ustawy. 

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. 

Obowiązek sporządzania takiego sprawozdania oraz termin jego przekazania wojewodzie 

wynikał z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości. 

 Uwagi NIK dotyczą niepodjęcia dotychczas przez Pana Starostę działań w zakresie 

poinformowania mieszkańców powiatu kieleckiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Obowiązek prowadzenia ww. działań, 

w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ww. ustawy, wynika z jej art. 6 ust. 1.  

3. Pan Starosta nie dysponował wykazami nieruchomości naleŜących do 147 wspólnot 

gruntowych funkcjonujących na obszarze powiatu kieleckiego, a ponadto nie dysponował 

wykazami uprawnionych do udziału w tych wspólnotach oraz wykazami obszarów 

gospodarstw posiadanych przez osoby uprawnione do udziału we wspólnotach gruntowych 

i  wielkością przysługujących im udziałów we wspólnocie.  

` W okresie objętym kontrolą Pan Starosta nie inspirował wójtów i burmistrzów 

z  terenu powiatu kieleckiego 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 ww. wykazów.  

 



 4 

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

1. Sporządzenie i przekazanie wojewodzie świętokrzyskiemu oraz marszałkowi 

województwa świętokrzyskiego wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych 

przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność lub własność 

samorządu województwa. 

2. Wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykazywania 

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

usunięcie niezgodności pomiędzy danymi ewidencyjnymi i danymi wynikającymi 

z dokumentów źródłowych. 

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

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa obejmujących 1.358 działek 

o łącznej powierzchni 788,1918 ha, w odniesieniu do których, do czasu zakończenia 

kontroli, nie zostały złoŜone wnioski o wpis do ksiąg wieczystych. 

4. RozwaŜenie podjęcia działań inspirujących wójtów i burmistrzów z terenu powiatu 

kieleckiego do sporządzania wykazów uprawnionych do udziału we wspólnotach 

gruntowych oraz wykazów obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości 

przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

 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. 
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