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W Y S T Ą P I E N I E   P O K O N T R O L N E 

 

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 Opolu 

skontrolowała działania Starosty Nyskiego w zakresie aktualizacji stanu faktycznego  

i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 26 września 

2008 r. 

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

podpisanym w dniu 1 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 

1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

         NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Starosty Nyskiego 

w zakresie spraw objętych kontrolą.  

                                                 

1 Dz. U. z 2007 Nr 231, poz. 1701. 
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny 

cząstkowe: 

        NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez  Starostę Nyskiego  

zadań związanych z aktualizacją stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa, określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego2 (dalej zwanej „ustawą z dnia 7 września 2007 r.”), w zakresie dotyczącym: 

1) sporządzania i przekazania wykazów nieruchomości,  2) składania wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa 3)  obowiązków związanych ze 

składaniem sprawozdań o ww. wnioskach. 

1. Starosta Nyski  dotychczas nierzetelnie realizował obowiązek wynikający z art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., polegający na sporządzeniu i przekazaniu 

Wojewodzie Opolskiemu, Marszałkowi Województwa oraz  wójtom i burmistrzom 

wykazów nieruchomości (13), które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność 

Skarbu Państwa albo własność jednostek samorządu terytorialnego (dalej „jst”).  

Pomimo wymogu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz 

wzoru zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości 

zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli,3 wszystkie  sporządzone 

i przekazane przez Starostę Nyskiego wykazy nieruchomości (13) były niekompletne 

poniewaŜ nie zawierały danych z ksiąg wieczystych, a 10 z nich nie zawierało równieŜ 

danych zbiorczych, dot.: liczby działek ewidencyjnych, powierzchni, liczby nieruchomości 

(wg katastru i ksiąg wieczystych). 

Kontrola danych zawartych w ewidencji nieruchomości Starostwa (będącej podstawą 

sporządzenia wykazów) wykazała brak ich zgodności z  danymi losowo wybranych 5. ksiąg 

wieczystych (nr 9258, 12804, 18528, 11606 i 17772) odnośnie właścicieli 71 (88 ha) spośród 

77 działek ewidencyjnych (91 ha) oraz z dokumentacją źródłową dotyczącą właścicieli 

                                                 

2 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 23, poz. 143. 
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5 nieruchomości (działki nr 40/4, 44, 128/3, 352 i 264 ) spośród 30 objętych kontrolą. W 

związku z tym dane ujęte w tych wykazach były nierzetelne.   

Starosta Nyski wyjaśnił, iŜ przyczynami powyŜszych nieprawidłowości były ograniczenia 

czasowe, kadrowe i finansowe oraz realizacja tego zadania (sporządzenia i przekazania 

wykazów) w terminie określonym pierwotną ustawą (przed jej nowelizacją).  

Izba uznaje za konieczną realizację działań - zadeklarowanych w złoŜonych wyjaśnieniach 

przez Starostę - w celu ustalenia faktycznego stanu prawnego  nieruchomości, a takŜe 

uzupełnienie brakujących danych w wykazach nieruchomości.  

2. Starosta Nyski nierzetelnie realizował obowiązek wynikający z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r., nakazujący złoŜenie we właściwym sądzie rejonowym 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

Państwa (SP), wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.  

W okresie objętym kontrolą Starosta Nyski złoŜył do sądu rejonowego 11 wniosków 

o załoŜenie ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa własności nieruchomości SP, obejmujących 

18 działek ewidencyjnych, podczas gdy wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. gospodarował 

2 119 działkami ewidencyjnymi (784 ha) naleŜącymi do SP, z których 684 (32,2%) działki 

ewidencyjne (301 ha) nie posiadały ksiąg wieczystych.  Z przedstawionych ustaleń kontroli 

wynika, Ŝe działania Starosty Nyskiego w tym zakresie były niewystarczające, a ponadto 

naruszały art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6  lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece4, 

zobowiązujący właściciela nieruchomości do  n i e z w ł o c z n e g o  składania wniosków 

o załoŜenie księgi wieczystej. Według wyjaśnień Starosty Nyskiego, było to spowodowane  

niedoposaŜeniem  kadrowym, finansowym i czasowym Starostwa. Zdaniem NIK powyŜsze 

okoliczności nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla braku realizacji przez Starostę 

Nyskiego obowiązków określonych w ww. ustawach.  

Ponadto, utrzymanie dotychczasowego tempa ujawniania w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości SP sprawi, Ŝe uporządkowanie ich stanu faktycznego i  prawnego 

w terminie określonym w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., tj. do dnia 19 

listopada 2009 r. będzie zagroŜone. 

3. NIK negatywnie ocenia realizację przez Starostę Nyskiego obowiązku 

sprawozdawczego ze składania wniosków do sądu rejonowego o ujawnienie prawa 

                                                 

4 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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własności nieruchomości SP, tj. określonego w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007 r.    

Z uwagi na błędną interpretację ww. przepisu Starosta Nyski nie przekazał Wojewodzie 

Opolskiemu w grudniu 2007 r. przedmiotowego sprawozdania. Natomiast  

3 (42,%) z 7 złoŜonych sprawozdań (z dnia 16 stycznia, 16 kwietnia i 16 lipca 2008 r.) 

przekazał z 1-dniowym opóźnieniem.  

Zdaniem NIK błędna interpretacja przepisów przez pracowników Starostwa, nie 

usprawiedliwia zaniechania ustawowego obowiązku składania sprawozdań.  

4.  Starosta Nyski podjął we właściwym czasie oraz trybie działania na rzecz realizacji 

obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 

2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności 

ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym5, udzielając pomocy i informując 

mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym, a takŜe o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do 

uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich 

praw w księgach wieczystych. 

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

1. Uzupełnienie wykazów nieruchomości sporządzonych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o dane określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

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

wzoru wykazu oraz wzoru zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa (…). 

2.  Zachowanie ustawowych terminów złoŜenia wniosków do sądu o ujawnienie prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do wymogu  art. 2 ust.  1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r.  i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece. 

3.  Terminową realizację obowiązku sprawozdawczego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

     7 września 2007 r. 

                                                 

5 Dz. U. Nr 241, poz. 1770. 
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 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 

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 prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Opolu 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 


