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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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 skontrolowała w Urzędzie Miejskim we Frampolu, zwanym 

dalej „Urzędem”, aktualizację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 15 września 

2008 r.  

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

podpisanym w dniu 8 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację kontrolowanych zadań, 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości niemających istotnego wpływu na badaną 

działalność. 

Burmistrz Frampola dysponował dokumentacją dotyczącą wszystkich nieruchomości 

gruntowych połoŜonych w obrębach wiejskich Gminy, poniewaŜ na mocy porozumienia z 30 

kwietnia 1999r. zawartego przez były Zarząd Miasta i Gminy ze Starostą Biłgorajskim, Urząd 

przejął obowiązek prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), o 

której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 ze zm.). W Starostwie prowadzona była wyłącznie 

ewidencja obrębu miasta Frampol. Dla celów sporządzenia przez Starostę wykazów 

nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
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samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365 ze zm.), Burmistrz przekazał do 

Starostwa niezbędne dokumenty, ale do czasu kontroli NIK wykazów tych nie otrzymał. 

Ustawowy termin ich sporządzenia został przesunięty z 19.05.2008r.  do 19.05.2009r.  

Stosownie do wymogów art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 

ze zm.) w Urzędzie był teŜ prowadzony (systemem ręcznym) rejestr nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu gminnego. 

Kontrola dokumentacji źródłowej dotyczącej 70 działek (41,7% ogółu) wchodzących 

w skład 30 nieruchomości gminnych (37% ogółu) o powierzchni 17,70 ha (34,9%) wykazała, 

Ŝe rejestr Urzędu zawierał rzetelne i kompletne dane dotyczące wszystkich badanych działek, 

przy czym dla 20 z nich (skomunalizowanych w latach 1992-2008) Urząd nie załoŜył 

dotychczas ksiąg wieczystych, a w przypadku 2 działek (skomunalizowanych w 1992 i 

1996r.) nie ujawnił w istniejących księgach prawa własności Gminy. Niewłaściwe było 

nieujęcie w tym rejestrze 32 nieruchomości (63 działek ewidencyjnych) zajętych pod drogi 

gminne, skomunalizowanych decyzją byłego Wojewody Zamojskiego z dnia 30.04.1992r. W 

półrocznych zestawieniach nieruchomości gminnych wykazywano jedynie zbiorczą 

powierzchnię tych działek – 20,18 ha, ustaloną w oparciu o decyzję komunalizacyjną – bez 

uwzględnienia pomiarów aktualizacyjnych przeprowadzonych w 1995r., w wyniku których 

obszar tych działek został zwiększony do 21,9 ha. 

Stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu przez Urząd (takŜe Starostwo) 

ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) spowodowały, Ŝe ewidencja ta nie 

odzwierciedlała rzeczywistego obszaru stanowiącego mienie Gminy. Przyczyną tego była w 

szczególności błędna kwalifikacja gruntów przekazanych w latach 2001-2006 w trwały 

zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, wskutek czego nie były one ujęte we właściwej 

dla nich podgrupie rejestrowej 4.2. Z rejestru nieruchomości gminnych oraz odpowiednich 

decyzji administracyjnych wynikało, Ŝe na 1 stycznia 2007 i 2008r. grunty te obejmowały 

obszar 12 ha, w tym 7,57 ha w obrębach wiejskich i 4,43 ha w obrębie miasta. Korekta 

błędnej klasyfikacji gruntów w ewidencji prowadzonej w Urzędzie dokonana została w 

trakcie kontroli NIK (26.09.2008r.), ale brak moŜliwości wstecznego skorygowania danych 

uniemoŜliwił ustalenie wpływu tego błędu na wielkości wykazane w poszczególnych grupach 

i podgrupach rejestrowych na 1 stycznia 2007 i 2008r. (takŜe w datach wcześniejszych). 
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O nieprawidłowościach w ewidencjonowaniu gruntów wchodzących w skład zasobu 

gminnego świadczą takŜe inne rozbieŜności pomiędzy katastrem nieruchomości oraz 

rejestrem nieruchomości gminnych. I tak: 

- według  pierwszej z tych ewidencji, prowadzonej w Urzędzie (dla obrębów wiejskich) i w 

Starostwie (dla obrębu miasta), grunty gminne ogółem obejmowały na 1.01.2007r. - 53 ha, a 

na 1.01.2008r. – 67 ha, natomiast według rejestru nieruchomości gminnych obszar gruntów 

gminnych wynosił: na dzień 1.01.2007r. - 55,4 ha (o 2,4 ha więcej niŜ wynikało z ewidencji), 

a na 1.01.2008r. – 59,2 ha (7,8 ha mniej niŜ wynikało z ewidencji); 

- w ewidencji prowadzonej przez Starostwo dla obrębu miasta Frampol działka geodezyjna nr 

524/1 o pow. 0,4974 ha wykazana była jako własność wspólnoty gruntowej, podczas gdy w 

rejestrze prowadzonym przez Urząd ujęta była jako własność Gminy, nabyta aktem 

notarialnym z 02.07.1998r. od spółki powołanej do zagospodarowania wspólnoty, a prawo 

własności Gminy do tej działki ujawnione było w księdze wieczystej nr 41203; 

- w ewidencji prowadzonej przez Starostwo dla obrębu miasta Frampol działka geodezyjna nr 

1367/1 o pow. 36 m kw. figurowała jako własność Gminy, a w rejestrze prowadzonym w 

Urzędzie nie była ujęta, mimo posiadania dokumentów potwierdzających tę własność. Jako 

przyczynę nieujęcia tej działki w rejestrze nieruchomości gminnych wskazano jej niewielki 

obszar, nie mieszczący się w wielkościach zaokrąglonych do 1 ara. W trakcie kontroli NIK 

działka została dopisana do zasobu mienia Gminy. 

 Spośród 81 nieruchomości o powierzchni 50,70 ha (168 działek ewidencyjnych) 

figurujących w rejestrze zasobu mienia gminnego na dzień 05.08.2008r. prawo własności 

Gminy do 42 nieruchomości (51,9%) o powierzchni 30,10 ha (59,4%) nie było ujawnione w 

księgach wieczystych. Dotyczyło to 79 ze 168 działek ewidencyjnych (47%) 

skomunalizowanych w latach 1992-2008, w tym 63 działek pod drogami gminnymi, które 

skomunalizowane zostały decyzją byłego Wojewody Zamojskiego z 30.04.1992r. 

Stan ten był konsekwencją przede wszystkim niezrealizowania w latach poprzednich 

obowiązków określonych art. 23 ust. 1 pkt 8-9 ustawy o gospodarce nieruchomościami i  art. 

35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. nr 

124, poz. 1361 ze zm.). 

Opieszale przebiegało realizowanie przez Burmistrza obowiązku ujawniania w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych, określonego w art. 2 ust. 3 

ww. ustawy z 7 września 2007 r. W badanym okresie do Sądu Rejonowego w Biłgoraju 

złoŜono tylko trzy wnioski o załoŜenie ksiąg wieczystych i jeden – o wpis prawa własności do 
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księgi istniejącej. Wnioski te dotyczyły nieruchomości nabytych przez Gminę w 2007 i 2008r., 

a wniosków dotyczących nieruchomości skomunalizowanych lub nabytych przed 2007r. do 

Sądu nie składano.  

Burmistrz nie dopełnił wymogu wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 

2007 r. i nie przekazywał do Wojewody Lubelskiego sprawozdań z wykonania obowiązku 

składania w sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminnych, pomimo Ŝe sprawozdania te powinny być składane comiesięcznie, 

począwszy od 15 grudnia 2007r. 

Sposób i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości gruntowych 

Gminy były zgodne z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Ostatnia inwentaryzacja 

przeprowadzona została według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. drogą porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi i nie wykazała róŜnic pomiędzy stanem 

ewidencyjnym i faktycznym gminnego zasobu nieruchomości. Do czasu kontroli NIK nie 

ujawniono jednak faktu, Ŝe powierzchnia i wartość inwentarzowa gruntów pod drogami 

gminnymi ustalona była dla powierzchni wynikającej z decyzji komunalizacyjnej z 

30.04.1992r.  (20,18 ha - 252.250 zł), podczas gdy powierzchnia wynikająca z późniejszych 

pomiarów geodezyjnych, przeprowadzonych w 1995r., była o 1,7303 ha większa i wynosiła 

21,9103 ha. 

Stwierdzono, Ŝe były Zarząd Miasta i Gminy, na podstawie wymienionego 

porozumienia z 30.04.1999 r., przejął od Starosty Biłgorajskiego prowadzenie spraw 

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

gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169). 

W kontrolowanym okresie Burmistrz nie realizował przejętych od Starosty zadań, tzn. 

nie wydawał decyzji administracyjnych ustalających wykaz uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość 

przysługujących im udziałów we wspólnocie. Podejmowane przez niego działania 

zmierzające do uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych oraz prawidłowego 

zagospodarowania gruntów i urządzeń wspólnotowych nie przyniosły dotychczas 

oczekiwanych rezultatów. 

Według posiadanej dokumentacji i prowadzonej w Urzędzie ewidencji gruntów i 

budynków na terenie Gminy istniało 12 wspólnot gruntowych zajmujących łącznie 

powierzchnię 182,93 ha, dla których ustalone były wykazy nieruchomości podlegających 
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wspólnemu zagospodarowaniu. Ustalone teŜ były wykazy osób uprawnionych do udziału we 

wspólnotach wraz z obszarami posiadanych przez nich gospodarstw i wielkością 

przysługujących im udziałów, ale od czasu ich ustalenia w latach 1964-1975 nie były 

aktualizowane. 

Tylko 5 z 12 wspólnot (41,7 %) utworzyło spółki, powołało ich organy oraz uchwaliło 

statuty, przy czym utworzenie w dniu 24.01.2007r. jednej z tych spółek (do 

zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Pulczynów) odbyło się z naruszeniem 

ustawowych procedur, poniewaŜ uchwały o wyborze zarządu i statucie spółki podjęte zostały 

przed ustaleniem, w drodze decyzji administracyjnej, aktualnego wykazu osób uprawnionych 

do udziału we wspólnocie. Pomimo tego, Ŝe istniejący od 1967r. wykaz uprawnionych 

obejmował 76 udziałowców, a uchwały zostały podjęte przez 15 osób, Burmistrz przed 

zatwierdzeniem statutu w dniu 05.02.2008r. nie ustalił, czy został spełniony warunek 

podejmowania uchwał w obecności przynajmniej połowy głosów uprawnionych do 

głosowania (art. 14 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych).  

Podejmowane przez Urząd inicjatywy zmierzające do powołania spółek przez 

pozostałe wspólnoty gruntowe były dotychczas nieskuteczne. Nie wszczęto jednak działań w 

celu utworzenia przez Burmistrza spółek przymusowych. 

Burmistrz nie wyegzekwował od istniejących spółek realizacji obowiązku 

wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. 

przedstawienia planów zagospodarowania i regulaminów uŜytkowania gruntów i urządzeń 

wspólnotowych. 

Przeprowadzone oględziny 43,91 ha gruntów naleŜących do 4 wybranych wspólnot 

gruntowych (24% ogólnej powierzchni zajmowanej przez 12 wspólnot) wykazały, Ŝe sposób 

uŜytkowania gruntów o powierzchni 42,10 ha (96 % badanej powierzchni) nie był zgodny z 

wykazanym w ewidencji gruntów oraz wykazywał cechy wieloletniego zaniedbania (odłogi 

porośnięte chwastami i drzewami). 

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

1. Zweryfikowanie i doprowadzenie do zgodności danych dotyczących nieruchomości 

Gminy, zawartych w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) oraz 

rejestrze nieruchomości gminnych. 

2. Prawidłowe kwalifikowanie gruntów do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych. 
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3. Ujęcie w rejestrze nieruchomości gminnych pełnych danych dotyczących poszczególnych 

działek ewidencyjnych połoŜonych pod drogami gminnymi oraz ich faktycznej 

powierzchni zgodnie z pomiarem przeprowadzonym w 1995 r.  

4. Weryfikację wartości gruntów pod drogami z uwzględnieniem ich faktycznej powierzchni 

(łącznie 21,9103 ha) oraz ujęcie zweryfikowanej wartości w księgach rachunkowych. 

5. Intensyfikację działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego wszystkich 

nieruchomości  Gminy i ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. 

6. Terminowe składanie Wojewodzie comiesięcznych sprawozdań o złoŜonych wnioskach o 

ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych. 

7. Zaktualizowanie wykazów osób uprawnionych do udziałów we wspólnotach gruntowych, 

obszarów posiadanych przez nich gospodarstw oraz wielkości przysługujących im 

udziałów. 

8. Przeanalizowanie legalności uchwał o powołaniu zarządu i ustanowieniu statutu spółki do 

zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Pulczynów. 

9.  Podjęcie działań na rzecz powołania spółek lub spółek przymusowych do 

zagospodarowania  wspólnot gruntowych, które spółek takich nie utworzyły. 

10. Wyegzekwowanie od istniejących spółek do zagospodarowania wspólnot gruntowych 

planów zagospodarowania gruntów i urządzeń wspólnotowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie miesiąca 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 prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie 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, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

         

Z powaŜaniem 

 


