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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 Urząd Miejski w Otmuchowie, zwany dalej „Urzędem” w zakresie aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące gminnym zasobem 

nieruchomości i mieniem gminnym. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do 

22 sierpnia 2008 r.     

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

podpisanym w dniu  28 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie spraw 

objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

 

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

 

1. Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. w ewidencji gruntów gminnych znajdowało się 

2757 nieruchomości o powierzchni 742 ha, z tego 2291 działek (697 ha) zaliczonych do 

zasobu gminnego i 418 działek (30 ha) oddanych w uŜytkowanie wieczyste. Stan prawny 

znajdujących się w ewidencji nieruchomości 48 działek o powierzchni ok. 15 ha nie był 

uregulowany.  

 W 2008 r. powierzchnia gruntów gminnych zmniejszyła się do 724 ha i obejmowała 

2735 nieruchomości, z tego 2347 działek zaliczonych do zasobu gminnego (693 ha) oraz 367 

działek (26 ha) oddanych w uŜytkowanie wieczyste. Jednocześnie do 14 zmniejszyła się 

liczba działek (o powierzchni ok. 5 ha) o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 Ustalono, Ŝe od 1991 i 1992 r., to jest od wydania przez Wojewodę Opolskiego 

decyzji komunalizacyjnych, stwierdzających nabycie przez Gminę Otmuchów z mocy prawa 

nieodpłatnie własności nieruchomości, w Urzędzie nie podjęto działań w celu uregulowania 

stanu prawnego 6 nieruchomości, w 5 przypadkach dopiero w trakcie kontroli NIK wszczęto 

postępowanie w sprawie załoŜenia księgi wieczystej, a w stosunku do 3 innych nieruchomości 

wniosek do Wojewody Opolskiego o sprostowanie wpisu w karcie inwentaryzacyjnej 

nieruchomości złoŜono dopiero w kwietniu 2008 r., tj. po 16 latach, od wydania ww. decyzji. 

 Według wyjaśnienia Pana Burmistrza, przyczyną braku działań w celu uregulowania  

stanu prawnego części działek było przeoczenie. NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe 

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece2 zobowiązuje 

właściciela nieruchomości  do  n i e z w ł o c z n e g o  złoŜenia wniosku o ujawnienie swego 

prawa w księdze wieczystej.    

 Podejmowane przez Urząd działania, mające na celu uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, polegały m.in. na złoŜeniu w okresie 

od stycznia 2007 r. do 19 maja 2008 r. 28 wniosków, a po 19 maja 2008 r. do 22 sierpnia 

2008 r. 11 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

przekazanych decyzjami Wojewody Opolskiego i zmianę wpisów w księgach wieczystych 

nieruchomości,  po przeprowadzeniu podziału nieruchomości lub rozgraniczenia. 

 ZłoŜone wnioski dotyczyły 94 działek ewidencyjnych, z czego 19 wniosków 

obejmowało zmianę wpisu o własności gruntów (gmina zamiast Skarbu Państwa). Do końca 

lipca 2008 r. Sąd Rejonowy pozytywnie rozpatrzył 23 wnioski, w tym 16 z nich, po terminie 

                                                 
2 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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wyznaczonym w art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego3. 

NIK zwraca uwagę na róŜnice pomiędzy danymi o ilości i powierzchni nieruchomości, 

ujętymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nysie 

– a danymi wynikającymi z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, prowadzonej 

w Urzędzie.  

 Szczegółowa analiza dokumentacji źródłowej 39 losowo wybranych nieruchomości, 

pod kątem ich ewidencjonowania wykazała m.in., Ŝe: w 4 przypadkach brak było w ewidencji 

starosty nr księgi wieczystej mimo, Ŝe nieruchomości te posiadały księgę wieczystą, w 36 

przypadkach brak było wskazania tytułu prawnego do nieruchomości, a w 30 przypadkach nie 

podano jednostki władającej nieruchomością. NIK ocenia, Ŝe powyŜsze niezgodności 

wynikały m.in. z braku przepływu informacji o bieŜących zmianach stanu prawnego 

nieruchomości pomiędzy Urzędem a Starostwem Powiatowym w Nysie. 

2. Stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ww. ustawy przekazywano Wojewodzie 

Opolskiemu miesięczne sprawozdania z wykonania obowiązku składania wniosków 

o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminy. Pierwsze sprawozdanie przekazane 

zostało w dniu 17 grudnia 2007 r., tj. z dwudniowym opóźnieniem, zaś fakt upływu terminu 

w dniu wolnym od pracy nie stanowi w ocenie NIK usprawiedliwienia dla powyŜszej zwłoki. 

Kolejne sprawozdania przekazywane były terminowo. 

3. Przeprowadzona w 2004 r. ostatnia inwentaryzacja nieruchomości spełniła wymogi 

w zakresie terminowości jej przeprowadzenia i była zgodna z art. 26 ust. 1 pkt 3  ustawy 

o rachunkowości.4 Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji róŜnice pomiędzy stanem 

faktycznym i ewidencyjnym wyjaśniono w okresie do listopada 2005 r. 

4. W badanym okresie na terenie skontrolowanej gminy nie funkcjonowały wspólnoty 

gruntowe. 

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

1. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego działek 

naleŜących  do zasobu gminnego. 

2. Zapewnienie zgodności danych o nieruchomościach gminnych posiadanych przez 

Gminę i ujętych  w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. 

                                                 
3 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 



 4 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana 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 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


