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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 Urzędzie Gminy w Płośnicy (Urzędzie) wykonywanie przez Wójta  

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

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości  

i mienie gminne.  

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

podpisanym w dniu 28 listopada 2008 r., i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 17 

grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Pana Wójta w kontrolowanym zakresie, 

ze względu na 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, jak równieŜ nierzetelne 

prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości oraz ksiąg rachunkowych. 

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 tylko 14 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.  
2 Dz. U.  Nr 191, poz. 1365 
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bądź o ujawnienie w nich prawa własności nieruchomości stanowiących mienie gminne. 

Wnioski te dotyczyły 96 działek stanowiących ok. 15% z ogólnej liczby 620 działek, które wg 

danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Działdowskiego na 

dzień 1 stycznia 2007 r. nie miały uregulowanej sytuacji prawnej i były wykazane jako mienie 

Gminy Płośnica. Jak ustalono, wg stanu na dzień 23 października 2008 r., spośród 902 

działek, które wg ewidencji Starosty były we władaniu Gminy Płośnica, 609 (67,5%) nadal 

czekało na załoŜenie ksiąg wieczystych. Zdaniem NIK, uzasadnia to obawę, Ŝe pomimo iŜ 

ostateczny termin na wywiązanie się z tego obowiązku i złoŜenie do sądu stosownych 

wniosków, został przedłuŜony do 19 listopada 2009 r – równieŜ i ten termin moŜe nie zostać 

dotrzymany. 

2. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości, prowadzona przez Urząd pod nazwą „Rejestru 

gruntów komunalnych” nie spełniała wymogów określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami3, tj.: 

− nie pozwalała na stwierdzenie do jakich nieruchomości naleŜą poszczególne działki, 

− nie zawierała informacji o dacie ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 

wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w uŜytkowanie wieczyste – dotyczyło to 46 

działek (100%) o łącznej powierzchni 6,0652 ha (wg danych Urzędu), 

− brak było wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę praw do 

nieruchomości, (w przypadku braku księgi wieczystej), przeznaczenie nieruchomości w 

planie miejscowym (w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy), informacji o zgłoszonych roszczeniach do 

nieruchomości, informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 

Kontrola wykazała ponadto, Ŝe „Rejestr gruntów komunalnych” był prowadzony w sposób 

nierzetelny, gdyŜ wg stanu na dzień 23 października 2008 r. nie ujęto w nim 667 działek o 

łącznej pow. 204,2640 ha wykazanych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 

Starostę działdowskiego jako własność Gminy Płośnica (74 działki o łącznej powierzchni 

9,4852 ha) lub jako grunty w jej samoistnym posiadaniu (593 działki – głównie drogi 

śródpolne, o łącznej powierzchni 194,7788 ha). W „Rejestrze gruntów komunalnych” nie 

uwzględniono, m.in. 41 działek o łącznej pow. 7,7957 ha powstałych w wyniku podziałów 

zatwierdzonych decyzjami Pana Wójta. Analiza danych dotyczących 40 wybranych do 

badania (spośród 257) działek zawartych w prowadzonym przez Urząd „Rejestrze gruntów 

komunalnych” z dokumentacją źródłową i danym zawartymi w ewidencji gruntów i 

                                                 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm. 
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budynków Starostwa wykazała m.in. Ŝe w 22 przypadkach istniały niezgodności w nr ksiąg 

wieczystych, a w 1 przypadku ujęto działkę (dz. 176/1 obręb Gródki), która nie były 

własnością Gminy Płośnica. 

3. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iŜ aŜ 187 (73%) spośród 257 działek o pow. 

119,5563 ha wykazanych wg stanu na dzień 23 października 2008 r. w „Rejestrze gruntów 

komunalnych”, nie ujęto w księdze środków trwałych „grupa 0”, z tego: 56 działek (o pow. 

22,2034 ha) o łącznej wartości szacunkowej 1.110.170 zł w ogóle nie ujęto w ewidencji 

księgowej Urzędu, zaś 131 działek o łącznej wartości początkowej 2.158.228 zł 

uwzględniono w księgach rachunkowych Urzędu  (konto 011- środki trwałe) na podstawie 

dokumentu wewnętrznego, tj. protokołu przekazania środka trwałego. Jak ustalono, łącznie w 

ewidencji księgowej nie ujęto aŜ 72 działek o pow. 22,9459 ha i wartości szacunkowej 

1.155.695 zł będących własnością Gminy, w tym takŜe 16 działek o łącznej powierzchni 

0,7425 oraz wartości szacunkowej 45.525 zł, które były własnością Gminy Płośnica, (co 

potwierdziło badanie ksiąg wieczystych przeprowadzone w dniu 26 listopada 2008 r. przez 

pracownika Urzędu), a nie były wykazane w „Rejestrze gruntów komunalnych. W ocenie 

NIK stanowiło to naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości4. Ponadto jak 

wykazała kontrola NIK ostatnią inwentaryzację nieruchomości przeprowadzono wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2004 r., jednakŜe zapisy zawarte w arkuszach spisu z natury nie pozwalały 

na ustalenie, które działki zostały objęte spisem. Taki sposób przeprowadzania inwentaryzacji 

narusza wymogi art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

4. Stwierdzono równieŜ, iŜ w okresie od grudnia 2007 r. do 15 października 2008 r. Pan Wójt 

przekazał Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu łącznie 9 sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości stanowiących zasób gminny, z tego 3 sprawozdania, tj. za okres od 19 

listopada 2007 r. do 15.12.2007 r., od 16.12.2007 r. do 15.01.2008 r. i od 16.09.2008 r. do 

15.10.2008 r. złoŜono z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 61, 30 i 8 dni, co było 

niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi 

iŜ termin składania ww. sprawozdań upływa do 15 kaŜdego miesiąca.   

5. Kontrola wykazała ponadto, Ŝe Pan Wójt mimo obowiązku wynikającego z art. 8 ust. i 2 

ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych5, nie sporządził 

projektu wykazu uprawnionych do udziału w 6 wspólnotach gruntowych o łącznej 

                                                 
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
5 Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.  
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powierzchni 26,04 ha istniejących (wg ewidencji geodezyjnej) na terenie Gminy Płośnica 

oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów.  

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 Gmina, w 

zakresie zapewniającym wywiązanie się z tego obowiązku w ustawowym terminie. 

2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz zapewnienie zgodności danych rejestru zasobu gminnego z 

danymi ewidencji gruntów i budynków. 

3. Podjęcie działań w celu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu wartości szacunkowej 

wszystkich nieruchomości gruntowych będących mieniem Gminy. 

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

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

5. Terminowe przekazywanie wojewodzie miesięcznych sprawozdań dotyczących składania 

wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy do nieruchomości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta 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 Wójtowi 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 
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1. Adresat 
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