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Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

skontrolowała w Starostwie Powiatowym w Szczytnie (Starostwo) wykonywanie przez 

Starostę – w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia kontroli – aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu 

Państwa (SP). 

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

podpisanym w dniu 2 września 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. 

Kontrola wykazała, Ŝe Pan Starosta podjął 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 

terytorialnego2, jednak dotychczasowy stan zaawansowania tych prac był niewielki  

w porównaniu do rozmiarów wyznaczonych w tym zakresie zadań. W okresie od  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.  
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 
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1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia kontroli Starostwo złoŜyło do właściwego miejscowo 

Sądu Rejonowego w Szczytnie 222 wnioski (dotyczące 418 działek ewidencyjnych)  

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP.  

Na dzień 30 czerwca 2008 r., spośród 2.642 działek ujętych w ewidencji, 1.251 nie posiadało 

uregulowanego stanu prawnego i nie złoŜono w tej sprawie jeszcze wniosków do Sądu. 

Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe ostateczny termin ich złoŜenia, wyznaczony na dzień  

19 maja 2008r., został na mocy ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu  

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego przedłuŜony do 19 listopada 2009 r.  

Prace związane z aktualizacją podejmowane były w oparciu o prowadzoną przez 

Starostwo, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne3, ewidencję gruntów i budynków, w której ujęte zostały wszystkie działki 

ewidencyjne z terenu Powiatu, z ich opisem oraz danymi pozwalającymi na określenie, które  

z nich posiadają nieuregulowany stan prawny.  

Analiza wpisów w ewidencji, dotyczących wybranych losowo 50 działek SP, którymi zarządza 

Starosta Szczycieński – pod względem zgodności tych wpisów z wymogami określonymi 

w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków – wykazała m.in. Ŝe:  

− wpisy te były zgodne z dokumentacja źródłową, którą dysponowało Starostwo, 

− wszystkie działki miały przypisaną jednostkę ewidencyjną oraz obręb ewidencyjny, 

− kaŜdą działkę oznaczono numerem oraz podano jej powierzchnię,  

− wszystkie działki posiadały wpis odnośnie rodzaju uŜytków gruntowych, 

− w przypadku kaŜdej działki określono jej właściciela, tj. SP, przy czym w 30 przypadkach 

w ewidencji znajdowały się zapisy o innych osobach fizycznych lub prawnych 

sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, wśród których  

w 20 przypadkach wymieniony był Starosta Szczycieński,  

− w kaŜdym przypadku wpisu innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu 

znajdują się grunty i budynki, ewidencja zawierała dane dotyczące ich miejsca 

zamieszkania lub adresu ich siedziby.  

− we wszystkich przypadkach władania znajdującymi się w ewidencji działkami przez inne 

niŜ SP osoby prawne lub osoby fizyczne, w ewidencji znajdował się opis ich praw, 

stosowny do opisu praw do gruntów osób, organów i jednostek organizacyjnych,  

                                                 
3 Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
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o których mowa w § 10 ust.1 pkt 2 oraz pkt 1 i 2 § 11 ww. rozporządzenia. Stwierdzono 

przy tym, Ŝe w 8 przypadkach nie zamieszczono jednak informacji o dokumentach, które 

stanowiły podstawę sporządzonych opisów, nie dopełniając obowiązku wynikającego  

z pkt 4 ust. 1 § 11 tego rozporządzenia.  

Stwierdzono, Ŝe (za wyjątkiem miasta Pasym) ewidencja nie obejmowała informacji  

o budynkach i lokalach, pomimo iŜ wykazanie ich w ewidencji stanowi wymóg określony 

w art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne4. 

Ponadto ze zbioru działek znajdujących się w ewidencji nie wyszczególniono nieruchomości, 

w rozumieniu art. 4 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami5. Przyczyną tej nieprawidłowości było – jak wyjaśniono – mylne 

przekonanie, Ŝe pojęcie „nieruchomość” jest równoznaczne z pojęciem „działka”.  

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

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w okresie od grudnia 2007 r. do 

czerwca 2008 r. Pan Starosta przekazał Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu 8 sprawozdań 

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa, przy czym w 2 przypadkach sprawozdania te przekazane zostały  

z 2-dniowym opóźnieniem w stosunku do ustawowego terminu. Ponadto, w sprawozdaniach 

tych podano liczbę działek, zamiast liczby nieruchomości ogółem, nie podając równieŜ liczby 

nieruchomości w zasobie nie posiadających załoŜonych ksiąg wieczystych. Podkreślić jednak 

przy tym naleŜy, Ŝe było to konsekwencją wspomnianej, mylnej interpretacji pojęcia 

„nieruchomość”.  

Podejmując działania w celu wywiązania się z obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 

ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego, pismem z dnia 22 lipca 2008 r., 

zwrócono się z prośbą do burmistrzów i wójtów Powiatu Szczycieńskiego o umieszczenie na 

tablicy ogłoszeń, opracowanej przez Starostwo i skierowanej do mieszkańców gmin 

informacji o konieczności sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 

prawnym nieruchomości oraz o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych w tym 

zakresie. Informacja ta została równieŜ dwukrotnie opublikowana w lokalnej prasie,  

tj. w „Tygodniku Szczytno”. Nie utworzono natomiast na terenie Powiatu punktu 

informacyjno-konsultacyjnego, udzielającego szczegółowych informacji i wyjaśnień 

                                                 
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027. 
5 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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problematyki prawnej i geodezyjnej, o którym mowa w ust 2 pkt  4 wspomnianego art. 6 cyt. 

ustawy. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe ustawowy termin wywiązania się przez starostów z tego 

obowiązku wyznaczony został na okres trzech lat od  wejścia w  Ŝycie ustawy, tj. do dnia 19 

listopada 2010 r.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Olsztynie wnosi o: 

1. Prowadzenie ewidencji z wyszczególnieniem nieruchomości znajdujących się w zasobie 

nieruchomości SP, którym gospodaruje Starosta oraz dokonanie ich opisu. 

2. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali oraz 

uzupełnienie akt działek o dokumenty, które określałby ich stan prawny. 

3. W składanych Wojewodzie miesięcznych sprawozdaniach, zamieszczanie danych  

o liczbie nieruchomości w zasobie ogółem, w tym nieruchomości nie posiadających 

załoŜonych ksiąg wieczystych. 

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 

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  mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK.  

 

 Z  powaŜaniem 

Rozdzielnik: 
1.Adresat 
2.NIK-Dep.Administacji Publicznej 
3.a/a 
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