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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 Jedwabnie (Urzędzie) wykonywanie przez Pana Wójta – 

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

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie 

Gminy Jedwabno.  

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

podpisanym w dniu 7 listopada 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  

Wg stanu na dzień 1 października 2008 r., spośród 1.070 działek ujętych w gminnej 

ewidencji nieruchomości, 521 (49,7%) nie posiadało uregulowanego stanu prawnego, 

natomiast z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w okresie od 1 stycznia 2007 r. do zakończenia 

kontroli Urząd złoŜył do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w Szczytnie tylko 4 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.  
2 Dz. U.  Nr 191, poz. 1365 
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wnioski (dotyczące 5 działek ewidencyjnych) o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności Gminy Jedwabno, bądź o załoŜenie takich ksiąg. Uzasadnia to zdaniem NIK 

obawę, Ŝe pomimo przedłuŜenia do 19 listopada 2009 r. ostatecznego terminu wywiązania się 

z tego obowiązku, równieŜ i ten termin moŜe nie zostać dotrzymany.  

Kontrola wykazała, Ŝe nierzetelnie prowadzona była komputerowa ewidencja gminnego 

zasobu nieruchomości, jak równieŜ ewidencja księgowa majątku Gminy. Analiza 

porównawcza danych (wg stanu na 30 października 2008 r.), zawartych w skróconym wypisie 

ze skorowidza działek prowadzonym przez Starostwo i w skróconym wypisie ze skorowidza 

działek prowadzonym w Urzędzie, wykazała występowanie znacznych rozbieŜności. I tak 

m.in.: 

1) w grupie rejestrowej „4” ewidencji gminnej, nie wykazano 88 działek o powierzchni ogólnej 

17,2646 ha i łącznej wartości szacunkowej 411.198 zł, ujętych w ewidencji Starostwa, w tym 

m.in.:  

− 34 działek o powierzchni 1,6 ha i łącznej wartości szacunkowej 39.716 zł, co do których 

nie podjęto działań komunalizacyjnych, a wyodrębnionych w latach 1995 – 2003  

w wyniku podziałów geodezyjnych, z przeznaczeniem pod drogi,   

- 27 działek o powierzchni 10,2412 ha i łącznej wartości szacunkowej 217.082 zł, nie było 

ujętych w gminnej ewidencji nieruchomości, jak równieŜ w księgach rachunkowych, 

- 6 działek o powierzchni 0,7894 ha i łącznej wartości szacunkowej 39.640 zł, 

stanowiących współwłasność Gminy nie zostało ujętych w ewidencji, ani w księgach 

rachunkowych, w częściach Gminie przynaleŜnych,  

2) w gminnej ewidencji działek znajdowały się 22 działki o powierzchni ogólnej  6, 6115 ha, 

które nie były ujęte w ewidencji Starostwa Powiatowego. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe w sumie 75 działek o powierzchni 15,4606 ha i wartości szacunkowej 

396.744 zł nie było ujętych w księgach rachunkowych jako mienie Gminy, co stanowiło 

naruszenie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy o rachunkowości3. 

Badanie zgodności wpisów do ewidencji, z danymi źródłowymi stanowiącymi ich 

podstawę, przeprowadzone na próbie 50 losowo wybranych działek z ewidencji gminnej, 

wykazało następujące nieprawidłowości:  

− we wszystkich przypadkach brak było numerów ewidencyjnych i opisów nieruchomości, 

do których naleŜały poszczególne działki, 

− nie podano wartości szacunkowej 46 działek, 
                                                 
3 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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− brakowało dokumentów źródłowych potwierdzających posiadanie przez Gminę tytułu 

prawnego do 4 działek,  

− błędnie zaliczono 28 działek do podgrupy rejestrowej „4.3.”, zamiast „4.1.”, 

− błędnie podano lub teŜ nie wyszczególniono numeru księgi wieczystej dla 2 działek.  

Wszystkie działki w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości miały natomiast przypisany 

obręb ewidencyjny, kaŜdą z nich oznaczono numerem i podano jej powierzchnię, a takŜe 

odnotowano rodzaj uŜytków gruntowych. We wszystkich 46 przypadkach (gdzie 

właścicielem była Gmina Jedwabno) działki posiadały dokumenty potwierdzające 

uregulowanie stanu prawnego i posiadanie przez Gminę praw do działki. Dla wszystkich 

działek wykazano ich przeznaczenie w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Z ustaleń kontroli wynika, iŜ w Urzędzie nieprawidłowo wykazywano aŜ 567 działek 

(według danych Starostwa było ich 597) w podgrupie rejestrowej „4.3.”, zamiast w podgrupie 

„4.1.”, jako gminny zasób nieruchomości.  

Izba negatywnie ocenia działania Pana Wójta w procesie uzgadniania odszkodowań za 

działki z byłymi ich właścicielami, wynikające z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Stwierdzono, Ŝe na 33 działki przeznaczone na drogi publiczne, a przejęte 

przez Gminę z mocy ustawy w latach 1995 r. - 2003 r., aŜ w stosunku do 32 z nich nie podjęto 

Ŝadnych działań mających na celu uzgodnienie odszkodowań. 

Urząd nierzetelnie realizował teŜ – określony w art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu  

w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego – obowiązek składania Wojewodzie miesięcznych sprawozdań, dotyczących 

składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego. W okresie od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r., zamiast wymaganych 11 

takich sprawozdań, przekazano Wojewodzie jedynie siedem, przy czym pięć z nich, za okres 

od 19 listopada 2007 r. do 31 marca 2008 r., przesłano dopiero na skutek interwencji Urzędu 

Wojewódzkiego, a ponadto sporządzono je nie w pełni zgodnie z obowiązującym wzorcem.  

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 stopniu zapewniającym wywiązanie się z tego obowiązku w ustawowym 

terminie.  
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2. Prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, tj. m.in. z zastosowaniem pojęcia nieruchomości jako jednostki 

ewidencyjnej i klasyfikowaniem nieruchomości do właściwych podgrup rejestrowych 

oraz uzupełnienie jej o dane dotyczące budynków i lokali stanowiących odrębną 

nieruchomość, jak równieŜ podając wartości księgowe nieruchomości. 

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

wszystkich działek oraz budynków i lokali stanowiących odrębna nieruchomość,  

a będących mieniem Gminy. 

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 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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2.NIK-Dep.Administracji Publicznej 
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