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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 Nowym Mieście Lubawskim (Starostwo) 

wykonywanie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę 

gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa w okresie  

od 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia kontroli.  

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

podpisanym w dniu 13 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości pozytywnie ocenia 

działania Pana Starosty zmierzające do aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa.   

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne2, Starostwo prowadziło ewidencję gruntów i budynków. Pierwotnym źródłem 

danych ujętych w ewidencji były operaty ewidencyjne gruntów przejęte z dniem 1 stycznia 

1999 r. od kierowników byłych urzędów rejonowych. Przejęta dokumentacja nie w pełni 

jednak oddawała stan faktyczny. Potwierdzają to wyniki analizy zapisów dotyczących  

                                                 
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.  
2 Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
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50 jednostek rejestrowych SP (spośród ok. 1300 ujętych w podgrupach rejestrowych 1.3, 1.4  

i 1.7), gdzie aŜ w 13 przypadkach stwierdzono brak dokumentów określających ich stan 

prawny, tj. m.in. aktów notarialnych i decyzji administracyjnych. NaleŜy jednak zaznaczyć, 

Ŝe Pan Starosta widział potrzebę i podejmował działania wykonania badania wszystkich  

(ok. 3200) ksiąg wieczystych.  

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe podjęto działania mające na celu wykonanie dodatkowych 

obowiązków nałoŜonych ustawą z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu 

terytorialnego3, jednak działania te były niewystarczające, głównie z powodu braku 

odpowiedniej obsady kadrowej. Pan Starosta dwukrotnie występował do Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego o przekazanie środków finansowych na zatrudnienie pracownika w celu realizacji 

nowych zadań wynikających z ww. ustawy, jednak do dnia zakończenia kontroli NIK środków 

takich nie otrzymał. W rezultacie badania zapisów w księgach wieczystych oraz kontynuowane 

w oparciu o ich wyniki procedury regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 

nie zostały w pełni przeprowadzone.  

W okresie objętym kontrolą do sądu złoŜono pięć wniosków w tej sprawie, z których dwa 

zostały załatwione pozytywnie, a pozostałe trzy odrzucone, ze względu na brak dokumentów 

jednoznacznie poświadczających tytuł prawny Skarbu Państwa lub ze względu na ich 

niekompletność. Do dnia 30.06.2008 r. dokonano regulacji (poprzez ujawnienie w księdze 

wieczystej) stanu prawnego 43 działek o powierzchni 15,3 ha. Pozostał natomiast do 

uregulowania stan prawny 84 działek o powierzchni ok. 13 ha, co do których jest pełna wiedza, 

Ŝe naleŜą do SP (ostateczny termin ich złoŜenia w sądzie rejonowym upływa z dniem  

19 listopada 2009 r.).  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 powołanej wyŜej ustawy z dnia 7 września 2007 r., Pan Starosta 

sporządził i przekazał Wojewodzie, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 

wójtom gmin powiatu nowomiejskiego wykazy nieruchomości, które na mocy odrębnych 

przepisów przeszły na własność jednostek samorządu terytorialnego.  

Wykazy te zostały sporządzone w oparciu o wzór określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru 

wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości 

                                                 
3 Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 
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zabudowanych nie będących w posiadaniu ich właścicieli4, a dane w nich zawarte były zgodne  

z ewidencją gruntów i budynków.  

Stwierdzono jednak, iŜ wykazy te, za wyjątkiem nieruchomości, które na mocy odrębnych 

przepisów przeszły na własność SP i stanowią jego własność oraz własność samorządu 

województwa, nie zawierały informacji o prowadzonej księdze wieczystej lub zbiorze 

dokumentów zawierających dane z zakresu działów pierwszego i drugiego tych ksiąg.  

We wszystkich wykazach występowały równieŜ istotne róŜnice pomiędzy danymi z katastru  

i ksiąg wieczystych, zarówno co do ilości nieruchomości jak i ich powierzchni.  

W tej sprawie Pan Starosta wyjaśnił, Ŝe rozbieŜności zarówno w ilości nieruchomości jak i ich 

powierzchni wynikają z braku środków finansowych na przeprowadzenie badań wszystkich 

ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.   

Ponadto, kontrola wykazała, Ŝe pomimo znajdujących się w rejestrze gruntów zapisów 

wskazujących na istnienie na obszarze powiatu nowomiejskiego siedmiu wspólnot 

gruntowych o łącznej powierzchni 15,6 ha, nie wywiązano się z określonego w art. 8 ust. 2 

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

ustalenia wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazów 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 

wspólnocie.  

Izba pozytywnie ocenia natomiast wywiązanie się Starostwa z obowiązków: 

- informowania (w BIP oraz na tablicach ogłoszeń) mieszkańców powiatu, w oparciu  

o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., o potrzebie sprawdzania zgodności 

ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,   

- przekazywania Wojewodzie miesięcznych sprawozdań dotyczących składania 

wniosków o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa, określonego  

w art. 4 ustawy z 7 września 2007 r., z zastrzeŜeniem, iŜ w 3 przypadkach przekazano 

je z opóźnieniem wynoszącym 3, 5 i 31 dni.  

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

1. Podejmowanie działań mających na celu wywiązanie się z obowiązku 

uporządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi 

gospodaruje Starosta. 

                                                 
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 143  
5 Dz. U. Nr 28, poz. 28 ze zm. 
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2. Uzupełnienie treści wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów 

przeszły na własność samorządu terytorialnego, zgodnie ze wzorcem określonym  

w rozporządzeniu w tej sprawie.  

3. Terminowe przekazywanie miesięcznych sprawozdań o składaniu wniosków  

o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa. 

4. Ustalenie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 

udziałów we wspólnocie. 

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\nieruchom_SP_starostwo_NM 3.doc 


