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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 Nowym Mieście Lubawskim (Urzędzie) wykonywanie  

przez Wójta - w okresie od 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia kontroli- 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 5 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia działania Pana Wójta  

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób gminny 

i mienie gminne oraz będących we władaniu gminy.  

W ocenie NIK, zaawansowanie działań w celu aktualizacji stanu prawnego 

nieruchomości, o których mowa wyŜej, pozwala przyjąć, Ŝe zostaną one w pełni ukończone  

w terminie określonym w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego2.  

Spośród 296 nieruchomości (899 działek o powierzchni 388,4 ha) będących w zasobie 

gminnym i wyszczególnionych w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 1 ust. 1 

powołanej wyŜej ustawy, przekazanym przez Starostę Nowomiejskiego, jedynie dwie działki  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701  
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365  
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(o pow. 0,33 ha) nie posiadały uregulowanego stanu prawnego (brak było ksiąg wieczystych). 

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe ujawnienie tego faktu dopiero w wyniku kontroli NIK,  

świadczy o niewystarczająco rzetelnej analizie danych zawartych w ww. wykazie, co skutkowało 

błędnym poinformowaniem Wojewody o zakończeniu procesu aktualizacji stanu prawnego 

nieruchomości gminnych. NaleŜy przy tym dodać, iŜ nie zawsze terminowo wywiązywano się  

z obowiązku - określonego w art. 4 ust. 1 powołanej wyŜej ustawy - przekazywania Wojewodzie 

sprawozdań o ujawnianiu w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących zasób gminy. 

Pierwsze z tych sprawozdań zostało bowiem przesłane dopiero w kwietniu 2008 r. po interwencji 

Urzędu Wojewódzkiego, tj. po 121 dniach od wymaganego terminu.  

W ocenie NIK niewystarczające były działania Pana Wójta dotyczące komunalizacji  

16 działek o łącznej powierzchni 9,3 ha, które znajdowały się we władaniu Gminy, a które  

w otrzymanym od Starosty wykazie ujęte były jako własność Skarbu Państwa. W okresie 

objętym kontrolą skierowano bowiem w tej sprawie do Wojewody jedynie dwa wnioski  

o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie mienia przez Gminę z mocy prawa. NaleŜy ponadto 

podkreślić, iŜ do dnia kontroli nie złoŜono Staroście wniosków o podjęcie działań zmierzających 

do załoŜenia ksiąg wieczystych dla 5 spośród ww. działek.  

Kontrola wykazała występowanie znacznych róŜnic między gminną ewidencją 

nieruchomości stanowiących zasób gminny oraz ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną 

przez Starostę. W analizowanym okresie wynosiły one od 0,82  do  6,51 % powierzchni działek  

i od 0,33 do 12,87 %  ich liczby. Wynikało to głównie z zaliczenia przez gminę niektórych 

nieruchomości do niewłaściwych podgrup rejestrowych, co świadczy zdaniem NIK  

o niewystarczającej współpracy Urzędu w tym zakresie ze Starostwem.     

Pozytywnie natomiast naleŜy ocenić bieŜące porządkowanie przez Pana Wójta spraw 

spadkowych, związanych z nabywaniem przez Gminę nieruchomości po jej mieszkańcach, 

którzy zmarli nie pozostawiając spadkobierców. Uregulowano w ten sposób stan prawny  

8 działek o pow. 5,9325 ha. Na bieŜąco informowano równieŜ Starostę o dokonanych zmianach 

uŜytkowników mienia komunalnego. W okresie objętym kontrolą dotyczyło to 9 działek, w 

przypadku których zgłoszono potrzebę wykreślania z ewidencji gruntów i budynków ich 

dotychczasowych uŜytkowników.  

Na pozytywną ocenę zasługuje takŜe, w pełni zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 

ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.3 przeprowadzenie 2004 r. inwentaryzacji 

                                                 
3 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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nieruchomości mienia komunalnego, której efektem było m.in. ujawnienie majątku gminy  

o wartości ok. 900 tys. zł. Majątek ten został prawidłowo rozliczony i z dniem 31 grudnia 2004 r. 

ujęty w księgach rachunkowych.  

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

1. Podjęcie działań w celu uregulowania stanu prawnego dwóch działek, które ujęte były  

w gminnym zasobie nieruchomości, jednak nie posiadały ksiąg wieczystych. 

2. Wystąpienie do Wojewody z wnioskami, dotyczącymi 14 działek Skarbu Państwa 

podlegających komunalizacji, o wydanie decyzji stwierdzających nabycie ich przez Gminę 

z mocy prawa, a w przypadku 5 z tych działek, równieŜ do Starosty, o podjęcie działań 

zmierzających do załoŜenia dla nich ksiąg wieczystych.  

3. Zacieśnienie współpracy ze Starostą Nowomiejskim w celu zapewnienia bieŜącego  

i pełnego dopływu danych do ewidencji gruntów i budynków oraz gminnej ewidencji 

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 

 

 
Rozdzielnik: 
1. Adresat 
2. Departament Administracji Publicznej  
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