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NAJWYśSZA IZBA KONTROLI  
DELEGATURA W LUBLINIE  

ul. Okopowa 7,  20-001 Lublin tel. 53 64 120  fax. 53 64 111 

Lublin, dnia 18  września 2008 r. 

LLU – 41021-2-08 

      P/08/001      Pan 

       Marek ONYSZKIEWICZ 

       Starosta  

       Powiatu Biłgorajskiego 

 

 

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

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Lublinie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju 

(zwanym dalej Starostwem) kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2008r.   

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

podpisanym w dniu 15 września 2008r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie  

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację kontrolowanych  

zadań, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających istotnego wpływu  

na badaną działalność. 

Na dzień 30.06.2008 r. zasób nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa obejmował 

2.049 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.013 ha, obejmującej 3.822 działek 

ewidencyjnych. Z ogólnej ilości nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarował 

Starosta Biłgorajski - 1.586 o powierzchni 1.322 ha (2.402 działek ewidencyjnych)  

nie posiadało uregulowanego stanu prawnego. Stanowiło to 77% ogólnej liczby 

nieruchomości oraz 63 % ogólnej ilości działek ewidencyjnych. 

Starostwo wdroŜyło działania w celu realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej, określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. 191, poz. 1365 ze zm.).  
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Zgodnie z wymogami ustawy sporządzono i upowszechniono wśród mieszkańców 

powiatu informację w sprawie sprawdzania ksiąg wieczystych w celu porządkowania stanu 

prawnego nieruchomości, zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz 

w formie obwieszczeń w urzędach gmin. Zorganizowano teŜ w Starostwie punkt 

konsultacyjno – informacyjny w tym zakresie.   

Zwiększono o jeden etat zatrudnienie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Nieruchomości oraz zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.2007 r. podjęto 

prace nad sporządzaniem wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów 

przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek 

samorządu terytorialnego. Sporządzony częściowo wykaz, obejmujący szacunkowo 30 % 

nieruchomości, przekazany został zgodnie z wymogami ustawy Wojewodzie Lubelskiemu. 

Wykaz ten spełniał kryteria określone w załączniku 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 (Dz. U. nr 23, poz. 143). 

W pełni i terminowo realizowano obowiązki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

7.09.2007 r., dotyczące przekazywania Wojewodzie Lubelskiemu, w terminie do 15 dnia 

kaŜdego miesiąca, sprawozdań o wnioskach składanych do Sądu Rejonowego  w Biłgoraju  

w sprawie ujawnienia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.  

Prawidłowo prowadzono ewidencję gruntów Skarbu Państwa w części obejmującej 

dane identyfikacyjne nieruchomości. Informacje dotyczące połoŜenia, numeracji działek,  

oraz powierzchni były zgodne z dokumentacją źródłową, tj. rejestrami pomiarowo – 

klasyfikacyjnymi, decyzjami administracyjnymi, aktami notarialnymi lub aktami własności. 

W pięciu z trzydziestu zbadanych spraw stwierdzono natomiast rozbieŜności 

pomiędzy dokumentacją źródłową a danymi wprowadzonymi do elektronicznej ewidencji 

gruntów w zakresie dotyczącym: braku lub niewłaściwego określenia tytułów prawnych 

nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa, stanu prawnego tych gruntów oraz osób nimi 

władających. Niezgodności w tym przedmiocie spowodowane zostały wprowadzaniem do 

ewidencji gruntów danych z rejestrów pomiarowo- klasyfikacyjnych sporządzonych w 

minionych latach - bez ich analizy i konfrontacji z dokumentacją źródłową poszczególnych 

nieruchomości. 

Niezadowalający był stan zaawansowania działań zmierzających do uregulowania 

stanu prawnego wszystkich nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, w tym ujawnienia 
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prawa własności w księgach wieczystych. Na 1586 nieruchomości Skarbu Państwa o 

nieuregulowanym stanie prawnym, w kontrolowanym okresie złoŜono w Sądzie Rejonowym 

łącznie 54 wnioski o urządzenie ksiąg wieczystych i ujawnienie w nich prawa własności 108 

nieruchomości Skarbu Państwa. Uzasadniano ten stan przyczynami obiektywnymi, głównie 

czasochłonnością poszukiwania dokumentów w zasobach archiwalnych. Wskazywano takŜe 

na brak kompleksowych działań w tym przedmiocie w latach poprzednich, a takŜe trudności z 

odtwarzaniem dokumentów niezbędnych do załoŜenia ksiąg wieczystych i ujawnienia  prawa 

własności Skarbu Państwa, a związanych z prawem własności nieruchomości poprzednich 

właścicieli (zwłaszcza rolników przekazujących nieruchomości za świadczenia emerytalno - 

rentowe).  

Stwierdzono takŜe zaniedbania dotyczące dokumentacji wspólnot  

gruntowych w gminach, którym w 1999 r. powierzono zadania określone przepisami  

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  

(Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.).  Na 10 wspólnot gruntowych w Gminie Goraj brak było 

wykazu osób uprawnionych do jednej wspólnoty. W Gminie Potok Górny na 6 wspólnot  

w 2. stwierdzono braki w dokumentacji, a Gminie Turobin dla wszystkich 10. wspólnot  

ujętych  w ewidencji  brak było: decyzji o ustaleniu nieruchomości podlegającej wspólnemu 

zagospodarowaniu, decyzji dotyczącej ustalenia udziałów we wspólnocie gruntowej oraz 

wykazów wspólników. 

 W regulaminie organizacyjnym Starostwa nie uwzględniono zadań dotyczących 

nadzoru nad sprawami powierzonymi do prowadzenia gminom, a w szczególności z zakresu 

wspólnot gruntowych.  Sprawowanie nadzoru w 2007 r. nad sposobem wykonywania przez 

gminy powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej  udokumentowano tylko jednym 

protokółem kontroli.  

 

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

 

1. Kompleksową weryfikację danych w ewidencji gruntów Skarbu Państwa  

w powiązaniu z dokumentacją źródłową tych nieruchomości.  

2. Intensyfikację działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego wszystkich 

nieruchomości Skarbu Państwa i ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. 

3. Zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem przez gminy zadań powierzonych  

w zakresie geodezji i wspólnot gruntowych.     
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NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 30 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 dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

uchwały właściwej komisji NIK. 

  

        Z powaŜaniem 

 


