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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 

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

Kontroli (j.t. - 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 Opolu 

Lubelskim, zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 29 września 2008 r.   

 

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

podpisanym w dniu 7 października 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 30.06.2008r. zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarował 

Starosta Opolski, obejmował 999 nieruchomości składających się z 5.711 działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2.821 ha. Prawo własności Skarbu Państwa nie było 

ujawnione w księgach wieczystych w odniesieniu do 727 nieruchomości (72,8% ogółu) 
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obejmujących 3880 działek ewidencyjnych (67,9% ogółu) o łącznej powierzchni 1655 ha 

(58,7%).  

 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.), Starostwo podjęło dopiero od czerwca 2008r., przypisując ich  

realizację Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Katastru oraz zwiększając z 12 do 14 etatów 

zatrudnienie w tym Wydziale. 

 W czerwcu 2008r. przekazano teŜ Wojewodzie Lubelskiemu wykaz nieruchomości 

Skarbu Państwa, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, który nie spełniał jednak 

wymogów określonych 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 nie 

pozostających w posiadaniu ich właścicieli (Dz. U. Nr 23, poz. 143), poniewaŜ nie zawierał 

danych dotyczących tytułu prawnego nabycia nieruchomości oraz ksiąg wieczystych, a jedynie 

dane identyfikacyjne nieruchomości zarejestrowane w ewidencji gruntów i budynków 

(połoŜenie, numery i powierzchnia działek ewidencyjnych). 

 Prace nad sporządzeniem odpowiednich wykazów nieruchomości, które na mocy 

odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią własność jednostek 

samorządu terytorialnego oraz innych określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z 7 września 2007r., 

przeznaczonych dla marszałka województwa, wójtów i burmistrzów do czasu zakończenia 

kontroli NIK nie były podjęte. Ustawowy termin ich realizacji został przesunięty z 18 maja 

2008r. do 18 maja 2009r. 

 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 5 z 35 zbadanych spraw (14,3%) stwierdzono natomiast rozbieŜności pomiędzy 

dokumentacją źródłową a danymi wprowadzonymi do elektronicznej ewidencji gruntów w 

zakresie dotyczącym ksiąg wieczystych oraz stanu prawnego nieruchomości. 

Dla 3 działek w ewidencji wykazano istnienie ksiąg wieczystych, które w 

rzeczywistości nie były dla nich załoŜone, dla jednej działki podano błędny numer księgi 
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wieczystej, a w jednym przypadku wykazano własność Skarbu Państwa, podczas gdy od 

2007r. nieruchomość była własnością Gminy w uŜytkowaniu spółdzielni mieszkaniowej. 

W wypisach z rejestru gruntów dla 3 innych działek (4,4% ogółu zbadanych działek) 

nie zamieszczono informacji o dokumentach potwierdzających prawo własności Skarbu 

Państwa - pomimo posiadania takich dokumentów. 

Negatywnie oceniono fakt, Ŝe w okresie Starosta nie podjął działań w celu realizacji 

obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. i nie złoŜył w Sądzie 

Rejonowym Ŝadnego wniosku o urządzenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu 

Państwa albo o ujawnienie tego prawa w księgach istniejących. 

Dopiero w trakcie kontroli NIK skierowano do Sądu 66 tego rodzaju wniosków 

(dotyczących 66 nieruchomości), z czego 59 w dniu zakończenia kontroli było pozytywnie 

załatwionych. Do ujawnienia w księgach pozostawała na dzień 23.09.2008r. własność 668 

nieruchomości (3753 działek ewidencyjnych) o powierzchni 1564 ha. 

Uzasadniano ten stan niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczanymi z 

budŜetu państwa na finansowanie tych zadań. W rzeczywistości opóźnienia w podjęciu 

realizacji obowiązków określonych w ustawie z 7 września 2007r. spowodowały, Ŝe z 

przyznanej na 2008r. dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia jednego etatu (26.000 zł) oraz 

na wydatki rzeczowe (118.000 zł) Starostwo wykorzystało jedynie 42% środków na 

wynagrodzenia (11.011,12 zł), a dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe do czasu 

zakończenia kontroli NIK pozostawała w 100% niewykorzystana. 

Niedopełnieniem przez Starostę obowiązku określonego w art. 4 ust.1 ww. ustawy z 7 

września 2007 r. było nieprzekazywanie w okresie od 15.12.2007 r. do 15.08.2008 r. 

Wojewodzie Lubelskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku składania 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa. Pierwsze 

sprawozdanie zostało złoŜone w dniu 15.09.2008 r. – po złoŜeniu w Sądzie odpowiednich 

wniosków, a w okresie bezczynności Starostwa w tym zakresie sprawozdania nie były 

składane. 

Z ponad rocznym opóźnieniem, dopiero w trakcie kontroli NIK, Starostwo podjęło teŜ 

realizację obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r., polegającego 

na poinformowaniu mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz rodzaju i sposobie działań niezbędnych do 

uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości i ujawnienia go w księgach wieczystych. 
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 W dniu 08.08.2008 r. skierowano do urzędów gmin i miast odpowiednie informacje 

celem zamieszczenia ich na tablicach ogłoszeń i równocześnie opublikowano je na stronie 

internetowej powiatu opolskiego. Zakres danych zawartych w informacjach odpowiadał 

wymogom § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia 

zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770).  

 Stwierdzono zaniedbania w realizacji przez Starostę zadań określonych w przepisach 

art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. nr 

28, poz. 169 ze zm.), zobowiązujących starostów do ustalania nieruchomości stanowiących 

wspólnotę gruntową oraz wykazów osób uprawnionych do udziału w poszczególnych 

wspólnotach, obszarów posiadanych przez nich gospodarstw i wielkości przysługujących im 

udziałów we wspólnocie. Spośród 72 wspólnot gruntowych zarejestrowanych na terenie 

powiatu dla 27 brak było decyzji administracyjnych ustalających, które nieruchomości 

stanowią wspólnotę gruntową, a dla 65 – decyzji ustalających wykaz osób uprawnionych do 

udziału we wspólnocie oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości 

przysługujących im udziałów we wspólnocie. Posiadane przez Starostwo wykazy dotyczące 7 

wspólnot pochodziły z lat 60-tych i 70-tych (jeden z 1996r.) i dotychczas nie podejmowano 

działań w celu ich aktualizacji.  

 

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

 

1. Niezwłoczne podjęcie prac nad sporządzaniem wykazów nieruchomości, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r., z uwzględnieniem wymogów określonych 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA z 31 stycznia 2008r. 

2. Kompleksową weryfikację danych w ewidencji gruntów Skarbu Państwa w powiązaniu z 

dokumentacją źródłową tych nieruchomości.  

3. Intensyfikację działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego wszystkich 

nieruchomości Skarbu Państwa i ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. 

4. Podjęcie działań mających na celu ustalenie dla wszystkich wspólnot gruntowych na 

terenie powiatu: nieruchomości stanowiących te wspólnoty oraz wykazów osób 

uprawnionych do udziału we wspólnotach, obszarów gospodarstw przez nich posiadanych 

i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 
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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 


