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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 Urzędzie Gminy w Szczytnie (Urząd) wykonywanie przez Wójta –  

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

faktycznego i prawnego nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie 

Gminy Szczytno. 

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

podpisanym w dniu 24 września 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 niewłaściwe realizowanie 

obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie.  

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 4 sierpnia 2008 r., złoŜono do Sądu Rejonowego  

w Szczytnie tylko 21 wniosków (dotyczących 40 działek ewidencyjnych) o ujawnienie  
                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
2 Dz. U.  Nr 191, poz. 1365 
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w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy Szczytno, wraz  

z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Na dzień 29 lipca 2008 r., spośród 

2.019 działek ujętych w ewidencji, 376 nie posiadało uregulowanego stanu prawnego  

i nie złoŜono w tych sprawach wniosków do Sądu. Uzasadnia to zdaniem NIK obawę,  

Ŝe pomimo przedłuŜenia do 19 listopada 2009 r. ostatecznego terminu wywiązania się z tego 

obowiązku, moŜe on nie zostać dotrzymany.  

Kontrola wykazała, iŜ Pan Wójt nierzetelnie prowadził komputerową ewidencję 

gminnego zasobu nieruchomości, gdyŜ ujmował w niej działki gruntu zamiast nieruchomości, 

do czego obligował art. 25. ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami3, w związku z treścią art. 4 pkt. 1 i 3 ww. ustawy. Taki sposób prowadzenia 

ewidencji nie pozwalał stwierdzić do jakich nieruchomości naleŜą działki. Poza tym  

w ewidencji tej nie ujęto budynków i lokali stanowiących odrębną nieruchomość.  

PowyŜsze braki w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, znalazły potwierdzenie 

w wynikach analizy 50 losowo wybranych działek, w ramach której zbadano zgodność wpisów 

do ewidencji, z danymi źródłowymi stanowiącymi podstawę tych wpisów. Ponadto analiza  

ta wykazała m.in., Ŝe w przypadku:  

− 45 działek – nie wpisano ich wartości wynikających z zapisów księgowych, 

− 13 działek – brak było w ich dokumentacji, m.in. aktów notarialnych lub ewentualnie 

innych dokumentów potwierdzających zapisy w ewidencji, stwierdzające uregulowanie 

ich stanu prawnego, 

− 3 działek – wystąpiła niezgodność dokumentacji źródłowej ze stanem faktycznym  

i prawnym, polegająca na nie wykazaniu w ewidencji, w 2 przypadkach faktycznego 

właściciela figurującego w dokumentacji źródłowej oraz w jednym stwierdzono róŜnicę 

pomiędzy powierzchnią działki wykazanej w ewidencji i powierzchnią figurującą  

w dokumentacji źródłowej,  

− jednej działki – brak było danych pozwalających na jej lokalizację.  

NaleŜy dodać, iŜ spośród 50 wylosowanych do analizy działek, wszystkie miały 

natomiast, przypisany w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości obręb ewidencyjny. 

KaŜdą z nich oznaczono numerem i podano jej powierzchnię, a takŜe odnotowano rodzaj 

uŜytków gruntowych.  

NaleŜy podkreślić, iŜ prace nad ewidencją rozpoczęto dopiero po kontroli Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie, przeprowadzonej w okresie od 2 stycznia 2008 r. do  

                                                 
3 Dz. U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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15 stycznia 2008 r., w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków Starostwa 

Powiatowego w Szczytnie.  

Ustalono, iŜ jak przewiduje 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 Wójt zobowiązany był przekazać Wojewodzie  

7 miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa 

własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola wykazała, Ŝe 

wprawdzie wywiązano się z tego obowiązku, jednak przystąpiono do wykonania go, z 

opóźnieniem. Dwa sprawozdania, które naleŜało złoŜyć odpowiednio: do 15 grudnia 2007 r. i 

do 15 stycznia 2008 r., zostały bowiem przesłane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, 

dopiero 15 lutego 2008 r., po interwencji Urzędu Wojewódzkiego.  

Ponadto, w sprawozdaniach podawano liczbę działek, zamiast liczby nieruchomości ogółem, 

nie podając równieŜ liczby nieruchomości w zasobie, nie posiadających załoŜonych ksiąg 

wieczystych.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi 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 zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

tj. z uwzględnieniem nieruchomości, a takŜe uzupełnienie jej, w szczególności o dane 

dotyczące budynków i lokali stanowiących odrębną nieruchomość oraz o wartości 

księgowe nieruchomości. 

3. Podawanie w przedkładanych Wojewodzie miesięcznych sprawozdaniach, 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 Wójta w terminie 14 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  
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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 
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