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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 Olsztynie 

skontrolowała w Starostwie Powiatowym w Działdowie (Starostwo) wykonywanie przez 

Starostę w okresie od 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia kontroli, zadań z zakresu 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości gospodarującego mieniem 

stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa.  

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

podpisanym w dniu 16 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Pana Starosty w kontrolowanym 

zakresie głównie ze względu na nierzetelne prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz niewielki – w porównaniu do rozmiarów wyznaczonych zadań – stan 

zaawansowania prac mających na celu wykonanie obowiązków nałoŜonych ustawą  

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

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego2. 

Ocenę powyŜszą uzasadniają następujące ustalenia kontroli: 

1. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do zakończenia kontroli NIK, do właściwego miejscowo 

Sądu Rejonowego w Działdowie, złoŜono  45 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych bądź 

o ujawnienie w nich prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Wnioski te dotyczyły 

384 działek stanowiących ok. 20% z ogólnej liczby 1.931 działek, które wg stanu na dzień  

1 stycznia 2007 r. nie miały uregulowanej sytuacji prawnej. Jak ustalono, wg stanu na dzień 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.  
2 D. U. Nr 191, poz. 1365 
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24 września 2008 r. na załoŜenie ksiąg wieczystych nadal czekało 1.771 działek. Zdaniem 

NIK, uzasadnia to obawę Ŝe pomimo przedłuŜenia do 19 listopada 2009 r. ostatecznego 

terminu wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy, równieŜ  

i ten termin  moŜe nie zostać dotrzymany. 

2. Prace związane ze wspomnianą aktualizacją podejmowane były w oparciu o nierzetelnie 

prowadzoną ewidencję, która nie pozwalała na ustalenie stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta. Ponadto prowadzony przez 

Starostwo rejestr zasobu nieruchomości Skarbu Państwa był nie w pełni zgodny z ewidencją 

gruntów i budynków. Ustalono bowiem, Ŝe spośród 92 działek (o łącznej powierzchni 32,3 ha) 

znajdujących się wg stanu na dzień 24 września 2008 r. w tym zasobie, 92% (85 działek  

o łącznej powierzchni 28,7 ha) wg ewidencji gruntów i budynków, było ujętych w podgrupie 

rejestrowej 1.7. W rejestrze tym nie ujęto natomiast 119 działek o łącznej powierzchni 32,7 ha 

wykazanych w podgrupach 1.3 i 1.4 ewidencji gruntów. Było to niezgodne z wymogiem art. 

23 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami3.   

Badanie dokumentacji 30 losowo wybranych nieruchomości (składających się z 68 

działek) wykazało, Ŝe dla 28 z nich, w tym 7 dla których nie załoŜono ksiąg wieczystych, 

Starostwo nie posiadało dokumentów źródłowych, ani innych dokumentów, które mogłyby 

stanowić podstawę wpisu do ksiąg wieczystych własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

Jak wyjaśnili pracownicy Starostwa, dane  dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa zawarte 

w ewidencji gruntów i budynków były wprowadzone bezpośrednio z rejestrów papierowych  

i nie były weryfikowane przy zakładaniu baz informatycznych. W większości przypadków 

Starostwo nie dysponowało dokumentami źródłowymi potwierdzającymi tytuł własności 

nieruchomości Skarbu Państwa, gdyŜ znaczna część dokumentów uległa zniszczeniu lub 

zachowała się w złym stanie technicznym i była niekompletna. W ocenie NIK, brak 

dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu 

Państwa w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, moŜe istotnie utrudnić realizację 

obowiązków Pana Starosty wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu  

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego4 i sporządzenia wykazów, o których mowa w art. 1 ust. 1. Stan 

realizacji prac nad przygotowaniem tych wykazów wynosił zaledwie 10% i obejmował jedynie 

sporządzenie wydruków danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Sporządzenie 

wykazów spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

                                                 
3 Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
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z dnia 31 stycznia 2008 r.5, wymagało bowiem m.in. zbadania 2.484 ksiąg wieczystych. 

Uzasadnia to zdaniem NIK obawę, Ŝe pomimo przedłuŜenia do 19 maja 2009 r. ostatecznego 

terminu przekazania właściwym organom rządowym i samorządowym ww. wykazów, termin 

ten moŜe nie zostać dotrzymany.  

Kontrola wykazała, Ŝe nie w pełni rzetelnie realizowany był - określony w art. 4 ust. 1 

powołanej wyŜej ustawy z dnia 7 września 2007 r., obowiązek składania wojewodzie 

sprawozdań o ilości kierowanych do sądów wniosków o ujawnienie prawa własności Skarbu 

Państwa do nieruchomości. Stwierdzono bowiem, Ŝe spośród dziesięciu takich sprawozdań,  

aŜ siedem przedłoŜono z opóźnieniem od 5 do 104 dni. Ponadto, sprawozdania te nie były  

w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Podano w nich bowiem, iŜ w okresie od 19.11.2007 r. 

do dnia kontroli NIK, złoŜono łącznie 33 wnioski dotyczące 341 działek o powierzchni ogółem 

227,4 ha, podczas gdy badanie dokumentacji wykazało, Ŝe w okresie tym faktycznie złoŜono 

tylko 31 wniosków (29 - o załoŜenie ksiąg wieczystych i 2 - o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa), obejmujących 339 działek o łącznej powierzchni 227,1 ha.  

Kontrola wykazała ponadto, Ŝe: 

- mimo obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych6, Pan Starosta nie sporządził wykazu 

nieruchomości o łącznej powierzchni 35,9382 ha, naleŜących (wg ewidencji geodezyjnej) 

do 12 wspólnot gruntowych istniejących na terenie powiatu. Nie sporządził Pan takŜe 

wykazu osób uprawnionych do udziału w tych wspólnotach oraz wykazu obszarów 

gospodarstw ich członków.  

- do dnia kontroli NIK Pan Starosta nie informował teŜ mieszkańców powiatu o potrzebie 

sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz o rodzaju 

i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego, do czego zobowiązywał 

Pana art. 6  ust. 1 i 2 cytowanej ustawy z 7 września 2007 r. 

 

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

1. Zintensyfikowanie działań związanych ze składaniem wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa  

w zakresie zapewniającym wywiązanie się z tego obowiązku w ustawowym terminie. 

                                                 
5 rozporządzenie w sprawie wzoru wykazu oraz wzoru 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). 
6 Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.  
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2. Zapewnienie zgodności danych rejestru zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z danymi 

ewidencji gruntów i budynków. 

3. Ustalenie stanu faktycznego dotyczącego wspólnot gruntowych i sporządzenie wykazów,  

o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.  

4. Terminowe i rzetelne sporządzanie, przekazywanych wojewodzie miesięcznych 

sprawozdań o składaniu wniosków o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa do 

nieruchomości. 

5. Informowanie mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenie im pomocy w tym zakresie. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, 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 daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 

Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie zawartych w tym wystąpieniu 

ocen i uwag oraz wniosków. 

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 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Adresat 
2. Departament Administracji Publicznej                                                                                    
3. a/a 

 

 

L:\Teksty wystapien\2008\3 SP w Działdowie P08-001.doc 


