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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, zwanym dalej „Urzędem”, aktualizację 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 

i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 12 września 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 02 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. 

Urząd posiadał dokumentację dotyczącą wszystkich nieruchomości na terenie gminy, 

albowiem na mocy porozumienia z 30 kwietnia 1999 r. zawartym ze Starostą Biłgorajskim 

przejął od niego obowiązek prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. W kwietniu 2008r. 

Urząd przekazał do Starostwa wypisy z ewidencji oraz kserokopie posiadanych dokumentów 

źródłowych, niezbędnych do sporządzenia przez Starostę wykazu nieruchomości, o którym 

mowa w art. 1 ust. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych 

                                                           
1 j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego2 

(zwanej dalej „ustawą z 7 września 2007 r.”). Do czasu zakończenia kontroli NIK Burmistrz 

nie otrzymał od Starosty wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły 

na własność Skarbu Państwa i stanowią własność gminy, a takŜe niestanowiących własności 

jednostki samorządu terytorialnego i  niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, 

nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Rejestr gminnego zasobu nieruchomości był w Urzędzie prowadzony na wypisach z 

ewidencji gruntów i budynków i spełniał wymogi art. art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 25 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami3. 

Kontrola dokumentacji źródłowej dotyczącej 59 działek (6,1% ogółu) wchodzących 

w skład 46 nieruchomości gminnych (5,3%) o powierzchni 25,74 ha (8,8%) wykazała, Ŝe 

ewidencja Urzędu zawierała rzetelne i kompletne dane dotyczące 57 działek (96,6% badanych 

i 99% badanego areału). Brak było natomiast dokumentów potwierdzających tytuł własności 

gminy do jednej działki o powierzchni 0,20 ha (nr 1941 w Woli RóŜanieckiej) oraz pełnego 

udokumentowania własności działki o powierzchni 0,05 ha (nr 1949/1 w Luchowie Dolnym), 

która nie była ujęta w decyzji komunalizacyjnej byłego Wojewody Zamojskiego, a jedynie 

w przywołanej w decyzji karcie inwentaryzacyjnej. 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. gminny zasób nieruchomości obejmował 890 

nieruchomości składających się z 971 działek ewidencyjnych o powierzchni 291,57 ha, z 

czego prawo własności gminy do 539 (60,6%) nieruchomości o powierzchni 182,78 ha 

(62,7%) nie było ujawnione w księgach wieczystych. 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 hipotece4.  Na 59 analizowanych działek dla 23 (39%) brak było 

załoŜonych ksiąg wieczystych, mimo iŜ zostały skomunalizowane jeszcze w latach 1992-

1996, a dla 10 (16,9%) w księgach wieczystych jako właściciel figurowało „Miasto i Gmina 

Tarnogród” zamiast „Gmina Tarnogród”, mimo iŜ odpowiednich zmian w statucie dokonano 

jeszcze w 2002 r.  

                                                           
2 Dz. U. nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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Opieszale przebiegało realizowanie tempo przez Burmistrza obowiązku ujawnienia w 

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

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

złoŜono 18 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych i ujawnienie w nich prawa własności 

gminy i 18 wniosków o dokonanie wpisów wynikających z podziału działek (8) oraz ze zmiany 

w 2002 r. nazwy jednostki samorządu terytorialnego (11). Skutkowało to tylko nieznacznym 

zmniejszeniem liczby nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która na dzień 12 

września 2008 r. obejmowała 58% gminnego zasobu nieruchomości i 56,5% jego powierzchni.  

Burmistrz nie wypełnił wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. 

wymogu przekazania do Wojewody Lubelskiego sprawozdań z wykonania obowiązku 

składania w sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminnych za 2 okresy sprawozdawcze (16.05.-15.06.2008 r. i 16.06.-

15.07.2008 r.). Za pozostałe okresy sprawozdawcze sprawozdania przekazano terminowo. 

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 rachunkowości5. Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona została według stanu na dzień 31 

grudnia 2007 r. i nie wykazała róŜnic pomiędzy stanem faktycznym i ewidencyjnym 

gminnego zasobu nieruchomości. 

Nie znajduje uzasadnienia zaniechanie przez Burmistrza działań zmierzających do 

uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych.  

Według posiadanej dokumentacji z lat sześćdziesiątych ub. wieku oraz prowadzonej w 

Urzędzie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy istniały 2 wspólnoty gruntowe, 

posiadające łącznie 45,51 ha gruntów. Faktycznie zaś istniała i prowadziła działalność, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych6, tylko jedna wspólnota (wsi Wola RóŜaniecka), posiadająca 45,18 ha gruntów, w 

tym 44,33 ha gruntów leśnych. Mimo przejęcia od Kierownika Urzędu Rejonowego w 

Biłgoraju, a następnie od Starosty Biłgorajskiego kompetencji określonych w art. 8 ust. 2 

ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, od kwietnia 1991 r. Burmistrz nie 

aktualizował wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie oraz wykazu obszarów 

                                                                                                                                                                                     
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
5 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm. 
6 Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm. 
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gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

Nie występował takŜe o opracowanie projektu takiego wykazu do Zarządu Spółki utworzonej 

(09.03.1991 r.) do zagospodarowania gruntów tej wspólnoty.  

Druga z zarejestrowanych w ewidencji wspólnot (wsi RóŜaniec) nigdy nie istniała, a 

przypisana do niej nieruchomość w RóŜańcu II, składająca się z 2 działek o powierzchni 0,33 

ha i wartości ok. 20 tys. zł, znajdowała się we władaniu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 

RóŜańcu II i w 1968 r. została zabudowana remizą  straŜacką i ziemnym zbiornikiem 

przeciwpoŜarowym. Fakty te znane były władzom gminy co najmniej od stycznia 1973 r., a 

mimo to dotychczas nie podjęły one Ŝadnych działań dla zgodnego ze stanem faktycznym 

uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości na rzecz gminy.   

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

1. Doprowadzenie do pełnego udokumentowania tytułu własności gminy do działek nr 1941 w 

Woli RóŜanieckiej i nr 1949/1 w Luchowie Dolnym. 

2. Zintensyfikowanie działań zmierzających do ujawnienia w księgach wieczystych prawa 

własności gminy do nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie. 

3. Terminowe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie składania 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminy. 

4. Spowodowanie skutecznych działań prowadzących do: 

− zaktualizowania wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola 

RóŜaniecka oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości 

przysługujących im udziałów we wspólnocie, 

− zgodnego ze stanem faktycznym uregulowania stanu prawnego nieruchomości  figurującej 

w ewidencji jako wspólnota gruntowa wsi RóŜaniec. 

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

o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, 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 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. 
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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, 


