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NAJWYśSZA IZBA KONTROLI  
DELEGATURA W LUBLINIE  

ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin, tel. 081 53 64 120,  fax  081 53 64 111 

Lublin, dnia 15 września 2008 r.  

LLU – 41021-1-08 

P/08/001 

  

Pan 

Mieczysław Teresiński 

Wójt Gminy  

Józefów nad Wisłą 

  

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 skontrolowała w Urzędzie Gminy w Józefowie zwanym 

dalej „Urzędem” lub „UG” proces aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007r. 

do dnia 29 sierpnia 2008r.  

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

podpisanym w dniu 2 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu Gminy w 

skontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości nie mających jednak 

zasadniczego wpływu na badane kwestie.  

Stwierdzono niski stopień realizacji obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365 ze zm.), 

tj. złoŜenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy wraz z dokumentami stanowiącymi 

podstawę wpisu tego prawa. Pierwotny termin wykonania tego obowiązku ustalony został na 

19 listopada 2008r., a następnie ustawą zmieniającą z dnia 30 maja 2008r. (Dz. U. nr 116, 

poz. 733) wydłuŜono go do 19 listopada 2009r. 
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 W kontrolowanym okresie Urząd złoŜył do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim 

tylko 2 wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 3 nieruchomości 

Gminy i terminowo uzyskał wnioskowane wpisy (w dniach: 22.02.2007r. i 19.05.2008r.). Do 

uregulowania - według danych zaktualizowanego rejestru gruntów – pozostawało jeszcze 

prawo własności 16 nieruchomości o powierzchni 30,99 ha (17,4% ogólnej liczby i 18,7% 

ogólnej powierzchni nieruchomości gminnych). Wnioski dotyczące 9 z tych nieruchomości 

nie zostały złoŜone do Sądu, pomimo Ŝe decyzje o komunalizacji wydane zostały: w 1991r. 

(jedna nieruchomość), 1995r. (jedna nieruchomość) i 29.12.2006r. (7 nieruchomości – drogi 

gminne).  

 Niewykonanie tych czynności naruszało postanowienia art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 

lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. nr 124, poz. 1361 ze zm.). 

 Wójt Gminy nie dopełnił teŜ obowiązku wynikającego z art. 4 ust.1 ww. ustawy o 

ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości..., tj. nie przekazywał 

Wojewodzie Lubelskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku składania 

wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Gminy, pomimo Ŝe ustawowy termin 

przekazania pierwszego sprawozdania upłynął 15.12.2007r. 

Z przyczyn niezaleŜnych od UG, do czasu zakończenia kontroli NIK Wójt Gminy nie 

uzyskał od Starosty Opolskiego wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów 

przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią własność Gminy. UniemoŜliwiło to 

skonfrontowanie danych posiadanych przez Urząd z danymi Starostwa Powiatowego. 

 Niekompletna była prowadzona przez Urząd ewidencja nieruchomości gminnych, 

czego dowodem jest istniejący rejestr gruntów komunalnych, jak teŜ ewidencja księgowa 

(rejestr środków trwałych). Dane zawarte w tych dokumentach nie odzwierciedlały pełnego 

zasobu nieruchomości gruntowych i mienia gminnego. 

 W prowadzonym ręcznie rejestrze gruntów komunalnych ujęte były na koniec 2007r. 

grunty o łącznej powierzchni 50,48 ha, w księgowym rejestrze środków trwałych figurowało 

w tym samym czasie 35 nieruchomości o łącznej powierzchni 22,66 ha, a w informacji o 

stanie mienia komunalnego załączonej do projektu budŜetu na 2008r. podano, Ŝe stan mienia 

komunalnego na koniec 2007r. obejmował 199,78 ha. 

 Wiarygodnych danych o rzeczywistym stanie gminnego zasobu nieruchomości nie 

dostarczyła przeprowadzona w 2005r. inwentaryzacja gruntów, albowiem dokonano jej w 

sposób niezgodny z przepisami art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 19 września 1994r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W szczególności  nie porównano 

danych ksiąg rachunkowych z posiadanymi przez Urząd dokumentami źródłowymi (np. 
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decyzjami komunalizacyjnymi) lecz z niepełnym księgowym rejestrem środków trwałych 

oraz nieaktualnym rejestrem gruntów. Postępowanie takie spowodowało nieustalenie 

ewentualnych róŜnic inwentaryzacyjnych w wymiarze rzeczowym, nie wprowadzono 

wszystkich nieruchomości do ewidencji księgowej, nie ustalono wartości nieruchomości nie 

ujętych w rejestrze ani ewidencji księgowej, a w następstwie nie dokonywano corocznej 

weryfikacji realnej wartości  tych składników mienia gminnego. Takie działania naruszały art. 

28 ust. 1 pkt. 1a ww. ustawy o rachunkowości, stanowiący, Ŝe nieruchomości wycenia się nie 

rzadziej niŜ na dzień bilansowy. 

 Nowo załoŜony w trakcie kontroli NIK elektroniczny rejestr gruntów wykazał, Ŝe wg 

stanu na dzień 06.08.2008r. gminny zasób nieruchomości obejmował ogółem 92 

nieruchomości o łącznej powierzchni 165,40 ha (620 działek), w tym 67 nieruchomości 

gruntowych o powierzchni 39,28 ha (108 działek) oraz 26 nieruchomości stanowiących drogi 

gminne o łącznej powierzchni 126,12 ha (512 działek geodezyjnych). W skład mienia 

gminnego wchodziły teŜ 2 nieruchomości (6 działek geodezyjnych) o łącznej powierzchni 

1,40 ha – przekazane w uŜytkowanie wieczyste osób fizycznych. Dane te były zgodne z 

uzyskanymi dla celów kontroli NIK danymi Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. 

 Niezadowalający jest stan organizacji i zagospodarowania wspólnot gruntowych, 

utworzonych na terenie Gminy ponad 40 lat temu, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 

1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. nr 28, poz. 169 ze zm.). 

 Według geodezyjnej ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe na 

obszarze Gminy występują 23 wspólnoty gruntowe obejmujące łącznie 594,48 ha (z tego 251 

ha gruntów rolnych i 323,61 ha lasów i gruntów leśnych), z których obecnie Ŝadna nie jest 

zagospodarowana wg zasad określonych w tej ustawie. 

 Ze szczątkowej dokumentacji posiadanej przez Urząd wynika, Ŝe tylko 6 spośród 23 

figurujących w ewidencji wspólnot utworzyło w przeszłości (w latach 1964-1973) spółki do 

zarządzania tymi wspólnotami, które przyjęły statuty i wybrały organy, jednakŜe spółki te od 

wielu lat nie przejawiały oznak działalności, a ich skład osobowy, ze względu na duŜy upływ 

czasu, stał się nieaktualny. 

 Jedna spółka (wspólnoty wsi Łopoczno) została utworzona w 1996r., ale po podjęciu 

uchwały ogólnego zebrania jej członków o przekazaniu części gruntów wspólnoty (2,97 ha) 

na cele społeczne takŜe zaprzestała dalszej działalności oraz gospodarowania na pozostałych 

gruntach wspólnoty. 

 Realizacja przez Wójta zadań wynikających z ustawy z 1963r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych, tj. sporządzenie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału w 
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poszczególnych wspólnotach, obszarów posiadanych przez nich gospodarstw oraz wielkości 

przysługujących im udziałów we wspólnocie, a takŜe sprawowanie nadzoru nad działalnością 

spółek zarządzających wspólnotami, jest na obecnym etapie utrudnione z uwagi na brak w 

Urzędzie większości decyzji o utworzeniu wspólnot i pierwotnych wykazów osób 

uprawnionych do udziału w poszczególnych wspólnotach. Istniejąca w tym zakresie 

dokumentacja, dotycząca tylko 6 z 23 wspólnot, stała się takŜe nieaktualna ze względu na 

duŜy upływ czasu. 

 W tym stanie rzeczy tylko wspólnoty gruntów leśnych zostały w większości (90,9% 

ogólnego ich obszaru) objęte uproszczonymi planami urządzenia lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, a wspólnoty o charakterze gruntów rolnych nie są objęte 

rolniczym uŜytkowaniem i w większości uległy zakrzaczeniu i zadrzewieniu – co 

potwierdziły przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny. 

 Przyczyną tego stanu jest brak zainteresowania wykorzystaniem rolniczym gruntów 

wspólnot, zwłaszcza Ŝe grunty wspólnotowe – poza lasami – to w większości grunty o bardzo 

małych wartościach uŜytkowych, połoŜone na obszarach zalewowych i podmokłych w dolinie 

rzek: Wisły i WyŜnicy. 

 

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

1. Niezwłoczne złoŜenie w Sądzie Rejonowym wniosków o wpis do ksiąg wieczystych 

prawa własności nieruchomości, dla których Urząd posiada dokumenty stanowiące 

podstawę takiego wpisu. 

2. Składanie Wojewodzie Lubelskiemu do dnia 15 kaŜdego miesiąca sprawozdań z 

wykonania obowiązku złoŜenia do właściwego Sądu Rejonowego wniosków o 

ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących 

własność Gminy. 

3. Ujęcie w ewidencji księgowej środków trwałych wszystkich nieruchomości 

stanowiących mienie gminne, dokonanie rzetelnej ich wyceny i weryfikacji realnej 

wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Wykazanie w informacji o stanie mienia komunalnego, stanowiącej załącznik do 

projektu uchwały budŜetowej na 2009r., rzetelnych danych o nieruchomościach 

stanowiących własność gminny. 

5. Podjęcie skutecznych działań reaktywujących funkcjonowanie wspólnot gruntowych. 

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

o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie miesiąca od daty otrzymania 
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niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 
 


