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W Y S T ĄP 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 

przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę Oleskiego, 

gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie 

Oleskim, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 27 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie  

art. 60 ust. l i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starosty Oleskiego w zakresie 

spraw będących przedmiotem kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

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

cząstkowe: 

1.  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte w okresie objętym kontrol ą 

działania na rzecz uporządkowania stanu prawnego zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa (zwanego dalej „SP”), którym gospodaruje Starosta. 

W wyniku skierowania do sądu rejonowego 31 wniosków, w księgach wieczystych 

ujawnione zostało prawo własności SP do 109 działek ewidencyjnych o powierzchni 

59,5492 ha.  

Natomiast na koniec września 2008 r. jeszcze 12 działek ewidencyjnych (7,5 % ich ogółu), 

o łącznej powierzchni 2,3926 ha (21,8 % powierzchni ww. zasobu) nie miało uregulowanego 

stanu prawnego, a Starostwo do dnia 26 września 2008 r., nie podjęło działań w celu 

uporządkowania stanu prawnego tych działek. W ocenie NIK regulacja stanu prawnego ww. 

działek moŜe nastąpić w trakcie prac nad sporządzeniem wykazów nieruchomości, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego2 

(zwanej dalej „ustawą z dnia 7 września 2007 r.”).  

NIK przyjmuje do wiadomości przyczyny takiego stanu, wskazywane w wyjaśnieniach 

Kierownika Oddziału Gospodarki Mieniem, w tym m.in. konieczność zaangaŜowania 

pracowników OGM w badanie ksiąg wieczystych, w związku z obowiązkiem sporządzenia 

ww. wykazów. Izba podkreśla jednak, iŜ uporządkowanie stanu prawnego ww. 12 działek 

ewidencyjnych i ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności SP powinno nastąpić 

w terminie wymaganym ustawą z dnia 7 września 2007 r., tj. do dnia 19 listopada 2009 r. 

2.  Starosta nie opracował wykazów nieruchomości o których mowa w art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

Jako przyczynę tego faktu podał m.in. duŜą liczbę działek ewidencyjnych podlegających 

sprawdzeniu w zakresie uregulowania stanu prawnego (ponad 12 tys.), czasochłonność 

i uciąŜliwość badania tego stanu oraz brak środków finansowych na zwiększenie obsady 

w OGM, realizującego zadania w tym zakresie. NIK zauwaŜa jednak, iŜ powyŜsze potrzeby 

nie okazały się na tyle istotne, by Starosta wnioskował do Wojewody o przyznanie 

dodatkowych środków finansowych na realizację tego zadania – ocenić zatem naleŜy, iŜ nie 

wykorzystał on wszystkich podniesienia skuteczności realizacji nałoŜonych nań zadań. 

3.  NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia realizację 

                                                 
2 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
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obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., dotyczących 

przekazania mieszkańcom Powiatu Oleskiego informacji o: potrzebie sprawdzenia zgodności 

ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz rodzaju i sposobie działań 

niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości 

i ujawnienia ich praw w księdze wieczystej.  

3.1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa (3 marca 2008 r.), w Biuletynie Informacji 

Publicznej (4 marca 2008 r.) oraz w tygodniku „Kulisy Powiatu” (6 marca 2008 r.) zostały 

zamieszczone ogłoszenia o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym, spełniające wymogi określone w § 1 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 prawnym3. Zakres przekazanych informacji nie obejmował jednak  

adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, wymaganego § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, 

ZauwaŜyć jednak naleŜy, Ŝe do przekazania informacji o ww. zagadnieniach Starosta nie 

wykorzystał wszystkich środków wskazanych w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. (nie wykorzystano lokalnego radia i telewizji).  

Starosta nie zawarł teŜ z gminami znajdującymi się na terenie powiatu porozumienia, na 

podstawie którego ich wójtowie i burmistrzowie mogliby informować mieszkańców 

o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym 

pomimo, iŜ na potrzebę zapewnienia skutecznego dotarcia z ww. informacją do mieszkańców 

Powiatu, przy współdziałaniu z ww. wójtami i burmistrzami, wskazuje art. 6 ust. 3 ww. 

ustawy.   

W ocenie NIK przytaczane w wyjaśnieniach argumenty, wskazujące na wysokie koszty 

prowadzenia akcji informacyjnej za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego, 

wobec braku starań o zwiększenie dotacji na realizację kontrolowanych przez Izbę zadań – 

nie zasługują na uznanie.  

Podobnie, brak środków  nie moŜe usprawiedliwiać niepodjęcia współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego, bowiem działania Starosty w trakcie niniejszej kontroli NIK 

(wywieszenie ogłoszeń na tablicach urzędów miast i gmin powiatu)  nie były warunkowane 

wyasygnowaniem środków finansowych i nie było przeszkód do podjęcia ich wcześniej. 

3.2. W siedzibie Starostwa utworzony został Punkt Informatyczno-Konsultacyjny (zwany 

dalej „PI-K”), w celu udzielania mieszkańcom szczegółowych informacji i wyjaśnień 

                                                 
3 Dz. U. Nr 241, poz. 1770. 



 

 

4 

 

w zakresie problematyki prawnej i geodezyjnej związanej z badaną przez NIK tematyką. 

Punkt jest czynny we czwartek w godzinach 900 do 1100, a do jego obsługi wyznaczono 

kierownika OGM i radcę prawnego prowadzącego sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa (zwanego dalej „GKM”).  

NIK ocenia, Ŝe choć określony art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. wymóg 

zapewnienia działania punktu informacyjnego w godzinach pracy Starostwa został w ten 

sposób formalnie spełniony, to zarówno niewielkie zainteresowanie ze strony mieszkańców 

działalnością punktu (do 18 września z konsultacji skorzystało 6 osób), jak i niedostosowanie 

godzin jego funkcjonowania do potrzeb ludności (z ww. 6 osób pięć zgłosiło się poza jego  

godzinami funkcjonowania) wskazują na konieczność wprowadzenia stosownych zmian 

w tym zakresie. 

NIK nie moŜe teŜ uznać za zasadne wyjaśnień, według których zwiększenie ilości dni 

funkcjonowania PI-K oraz wydłuŜenie czasu jego pracy do 8 godzin dziennie ograniczyłoby 

w sposób istotny realizację innych zadań ww. Wydziału –  moŜliwe są wszak rozwiązania 

organizacyjne, które pozwolą na podniesienie efektywności pracy punktu bez generowania 

dodatkowych kosztów (np. wprowadzenie dyŜurów doświadczonych pracowników, 

wskazanie szczegółowych informacji dot. godzin dostępności radcy prawnego itp.). 

4. Obowiązek sporządzania i przesyłania Wojewodzie Opolskiemu informacji, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. realizowany był 

nierzetelnie 

4.1. W informacjach za okres listopad 2007 r. - czerwiec 2008 r. zamiast wymaganych danych 

dotyczących ilości złoŜonych w sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości SP podano ilość załoŜonych ksiąg wieczystych dla 

nieruchomości stanowiących własność SP. 

W ocenie NIK załoŜenie przyjęte przez Pana Starostę, zgodnie z którym wykazana 

w sprawozdaniu ilość załoŜonych ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących 

własność SP miała być toŜsama  z ilością złoŜonych w sądzie ww. wniosków – było błędne. 

Oto bowiem na 22 wnioski złoŜone w sądzie w okresie od 7 grudnia 2007 r. do 26 sierpnia 

2008 r., w 8 przypadkach (33,4 %) załoŜenie księgi wieczystej nastąpiło w innym miesiącu, 

niŜ miesiąc złoŜenia wniosku, a wnioski złoŜone w sądzie 23 lipca i 26 sierpnia 2008 r., 

wg stanu na dzień 11 września 2008 r., nie były jeszcze rozpatrzone. 

4.2. Starosta nie przestrzegał terminów składania ww. informacji Wojewodzie Opolskiemu, 

przekazując 6 informacji (60 % objętych badaniem) z opóźnieniem wynoszącym od 2 do 6 
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dni w stosunku do terminów ustalonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie i terminowe przekazanie informacji był kierownik 

OGM.  

5. Analiza zgodności ewidencji nieruchomości SP, którymi zarządza Starosta, z danymi 

wynikającymi z dokumentacji źródłowej, przeprowadzona na losowo wybranej próbie 34 

nieruchomości SP (36,6 % ich ogółu), o łącznej powierzchni 10,4610 ha (84,2 %) wykazała, 

Ŝe z wyjątkiem jednej działki o powierzchni 0,0480 ha (0,5%) dane ewidencyjne były zgodne 

z dokumentacją źródłową, a sposób ewidencji zmian umoŜliwiał sprawdzenie dokumentacji 

stanowiącej podstawę wpisu. 

 W badanej próbie wykryto jednak 4 nieruchomości (11,8 %), o łącznej powierzchni 

1,4751 ha (14,1 %), które, choć ujęte w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) jako SP 

faktycznie naleŜały do innych właścicieli. Wyjaśnienia odpowiedzialnego za prowadzenie 

ww. ewidencji kierownika OGM, w których jako przyczynę błędnego ujęcia w ewidencji 4 

nieruchomości nie naleŜących do SP wskazano pomyłkę przy przenoszeniu danych do 

ewidencji gruntów i budynków (zwanej dalej „EGB”), dowodzą konieczności podniesienia 

skuteczności działania systemu kontroli wewnętrznej Urzędu w badanym przez NIK zakresie, 

w szczególności poprzez zapewnienie rzetelnej weryfikacji danych ujmowanych w EGiB. 

6. Prowadzona w OGM ewidencja nieruchomości SP, którymi gospodaruje Starosta, nie 

spełniała wymogów określonych w art. 23 ust. 1c pkt od 3 - 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami4. W szczególności brak było: wskazania 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez SP praw do nieruchomości w przypadku braku 

księgi wieczystej; danych dot. przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, 

a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; informacji o zgłoszonych roszczeniach do 

nieruchomości jak równieŜ informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych 

i sądowych. 

Pan Starosta wyjaśnił, Ŝe nie egzekwował od Geodety Powiatowego prowadzenia ww. 

ewidencji zgodnie z ww. wymogami, poniewaŜ działania w tym zakresie są działaniami 

wtórnymi względem działań związanych z pełną komunalizacją mienia, a powyŜszy 

obowiązek zostanie zrealizowany po sporządzeniu wykazu nieruchomości będących 

własnością SP lub jednostek samorządu terytorialnego. 

                                                 
4 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli zauwaŜa, Ŝe pogląd powyŜszy nie znajduje uzasadnienia 

w istniejącym stanie prawnym, który nie daje teŜ organom jednostek samorządu 

terytorialnego, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, prawa do 

swobodnego ustalania kolejności realizacji poszczególnych zadań. Izba podkreśla 

jednocześnie, Ŝe właśnie bieŜące prowadzenie zasobu w taki sposób, by zawierał on wszelkie 

wymagane przez Ustawodawcę informacje ułatwia sporządzanie koniecznych zestawień 

i pozwala na zapewnienie rzetelności zawartych w nich danych. 

7.  NIK ocenia negatywnie bezczynność Starosty w zakresie ewidencjonowania, 

ustalania stanu faktycznego i prowadzenia dokumentacji 7 wspólnot gruntowych, 

dysponujących gruntami o łącznej powierzchni 475,8637 ha na obszarze gmin 

wchodzących w skład powiatu Oleskiego.  

7.1. Starosta nie ustalił, które nieruchomości na terenie Powiatu stanowiły wspólnoty 

gruntowe, do czego zobowiązywał go  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych5. Nie ustalił teŜ, w drodze decyzji 

administracyjnej, wykazu osób uprawnionych do udziału w tych wspólnotach oraz wykazu 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 

wspólnocie, pomimo obowiązku, wynikającego z art. 8 ust. 2 ww. ustawy. 

Starosta nie skorzystał teŜ z moŜliwości pozyskania informacji na temat wspólnot gruntowych 

na terenie powiatu Oleskiego od wójtów gmin i burmistrzów miast z obszaru Powiatu. 

W szczególności nie zwrócił się do nich o przekazanie projektów wykazów uprawnionych do 

udziału w wspólnotach gruntowych oraz wykazów obszarów gospodarstw posiadanych przez 

uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych z wielkością przysługujących im 

udziałów, do których opracowania zobowiązywał ich art. 8 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych. 

7.2. MoŜliwość wygenerowania ww. wykazów z EGB lub ze skorowidza działek z grupy 

rejestrowej 10, wskazywana przez Geodetę Powiatowego jako uzasadnienie zaniechania 

sporządzania ww. dokumentów, jak równieŜ brak w dokumentacji posiadanej przez Starostwo 

decyzji byłych prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych, ustalających 

wspólnoty gruntowe i uprawnionych do udziału w tych wspólnotach – nie uzasadniają 

bierności organu w powyŜszej sprawie. 

Wykaz wygenerowany z bazy EGB nie moŜne bowiem zastąpić decyzji administracyjnych, 

a sama baza z której wykazy takie miałyby być generowane – jak dowiodły badania kontrolne 

                                                 
5 Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm. 
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NIK – nie zawiera kompletnych danych o wspólnotach gruntowych na terenie Powiatu. 

Ewidencja w grupie rejestrowej 10 była niepełna, poniewaŜ brakowało w niej: 

− informacji o osobach uprawnionych do udziału we wspólnocie i przysługujących im 

udziałach, co dotyczyło 5 wspólnot (71,4 % ich ilości), połoŜonych na obszarze gmin: 

Dobrodzień, Praszka i Rudniki, o łącznej powierzchni 9,8637 ha (2,1 %),  

− danych identyfikujących 63 współudziałowców Wspólnoty Chłopskiej Lasów 

Drobnowłościańskich wsi Kadłub Wolny (tj. 45,7 % ich łącznej ilości oraz 73 

współudziałowców Wspólnoty Karczmy Kadłub Wolny (tj. 61,9 %). 

− danych dot. podstawy prawnej utworzenia wspólnot gruntowych na terenie powiatu lub 

tytułu, na podstawie którego wspólnoty gospodarowały nieruchomościami. 

7.3. Starosta wyjaśnił, Ŝe ww. decyzji nie wydał, gdyŜ zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ww. działania winny zostać zrealizowane 

w terminie 1 roku od dnia wejścia w Ŝycie tej ustawy, tj. do 1964 r., w związku z czym uznał, 

Ŝe ww. decyzje i wykazy zostały sporządzone. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe brak dowodów na istnienie wymaganych prawem decyzji nie moŜe 

być przyjęty jako przesłanka dla domniemania tego, Ŝe decyzje te zostały juŜ wcześniej 

wydane – zwłaszcza, Ŝe działań prowadzących do ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie 

(tj. ustalenia jakie dokumenty wprowadzono do obiegu prawnego i kiedy) Starosta nie 

podjął. Zdaniem NIK takŜe niedochowanie instrukcyjnego terminu określonego w art. 8 ust. 

5 ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych przez poprzedników prawnych 

Starosty (organu) nie stanowi przesłanki uniemoŜliwiającej dalsze porządkowanie stanu 

prawnego wspólnot6. 

7.4. Starosta nie podjął działań zmierzających do zamknięcia ksiąg wieczystych, celem 

realizacji art. 11 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.  

NIK ocenia, Ŝe wątpliwości co do zgodności treści art. 11 ustawy z konstytucyjną zasadą 

ochrony własności na gruncie obowiązującego w RP porządku prawnego władny jest 

rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, zaś obowiązkiem organu jest wykonywanie zadań 

określonych obowiązującymi przepisami.  

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

                                                 
6 Por: Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 16 lutego 1968 r (III CZP 78/66), w której uzasadnieniu wskazano 
m.in. Ŝe po upływie terminu instrukcyjnego nie ma Ŝadnych przeszkód do rozstrzygnięcia przez organ 
administracji konkretnej sprawy lub uregulowania stanu prawnego. Wręcz przeciwnie, z ogólnej zasady 
określonej w art. 12 k.p.a. wynika, Ŝe z powodu przeterminowania takie sprawy powinny być załatwiane w 
pierwszej kolejności. W ten tylko sposób bowiem moŜna w pewnym choćby stopniu naprawić skutki 
nieuzasadnionej opieszałości organu administracji. 
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1. Dotrzymanie terminu złoŜenia w sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 

prawa własności  nieruchomości SP, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

2008 r.  

2. Rzetelne ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, z przestrzeganiem 

wymogów określonych w art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu 

zagwarantowania prawidłowego sporządzenia wykazów nieruchomości, które na mocy 

odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność 

albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a takŜe niestanowiących własności 

Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego (…) i przekazanie 

ich Wojewodzie, Marszałkowi oraz wójtom gmin i burmistrzom miast.    

3. Podjęcie działań w celu uzyskania pełnej dokumentacji dotyczącej wspólnot gruntowych 

oraz uporządkowanie i prawidłowe prowadzenie ewidencji nieruchomości naleŜących do 

wspólnot. 

4. Rzetelne realizowanie obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. 

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

oczekuję 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 nie podjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. l 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. 

 

 

 


