
Opole, dnia 4 listopada 2008 r. 

 
NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 

DELEGATURA w OPOLU 
45-075 Opole, ul. Krakowska 28 

� (077) 4003000, fax (077) 4545330 

    

    P/08/001 

    LOP- 41010-5-2008 

 

Pan 

Andrzej Jan Kałamarz 

Burmistrz Głogówka 

 

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 Głogówku, zwany dalej „Urzędem.” Kontrolą objęto działania Burmistrza 

Głogówka w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 1 października 2008 r.     

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

w dniu  15 października 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 negatywnie realizację przez Burmistrza Głogówka 

zadań objętych kontrolą. 

Ocenę tę uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1071. 



 2 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Burmistrza Głogówka, 

w objętym kontrolą zakresie, ze względu na niskie zaawansowanie prac mających na celu 

wykonanie obowiązków nałoŜonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego2,  zwaną dalej  „ustawą z dnia 7 września 2007 r.”. 

W szczególności ocena ta odnosi się do powolnego ujawniania w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Gminy, nierzetelnego wywiązywania się z obowiązków 

sprawozdawczych w tym zakresie, a takŜe prowadzenia ewidencji gminnego zasobu 

nieruchomości w sposób, który ograniczał moŜliwość bieŜącego rozeznania stanu tego 

zasobu.   

1.1. Według stanu na 12 stycznia 2008 r. ewidencja zasobu nieruchomości gminy 

obejmowała 2723 działki o łącznej powierzchni 669,3665 ha, z których stan prawny 2048 

działek (o powierzchni 479,4930 ha) pozostawał nieuregulowany (brak księgi wieczystej lub 

wpisu prawa własności Gminy). NIK ocenia, Ŝe powyŜszy stan był konsekwencją 

wieloletnich zaniedbań organów gminy w zakresie porządkowania sytuacji prawnej 

nieruchomości Gminy. 

1.2.  W okresie od 1992 r. do 31 grudnia 2006 r. Gmina sporządziła i wystąpiła do Sądu 

Rejonowego w Prudniku z 142 wnioskami o załoŜenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości 

stanowiących jej własność (463 działki).  

Podobnie, w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2007-2008 (I, II i III kwartał), Urząd 

w niewielkim stopniu podejmował działania dla uporządkowania stanu prawnego 

nieruchomości stanowiących zasób Gminy, gdyŜ w okresie tym złoŜonych zostało do 

właściwego sądu rejonowego tylko 10 wniosków o ujawnienie prawa własności 28 działek 

Gminy w księgach wieczystych. Zdaniem NIK, zakres aktywności Gminy w tym względzie - 

pomimo obowiązywania cyt. wyŜej ustawy z dnia 7 września 2007 r., zobowiązującej do 

ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Gmiy - był  niewystarczający 

w stosunku do potrzeb wynikających z liczby nieruchomości wymagających ujawnienia 

prawa własności. 

1.3.  W wyniku podjętych przez Urząd w ww. okresie działań liczba działek 

o nieuregulowanym stanie prawnym na dzień 1 października 2008 r. obniŜyła się do 2020 

działek w porównaniu ze stanem na 11 stycznia 2007 r. (była niŜsza o 28 działek tj.1,3 %).  

                                                 
2 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 



 3 

Były kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, pełniący równieŜ (do dnia 28 stycznia 2008 r.) obowiązki inspektora ds. 

gospodarki terenami wyjaśnił, Ŝe główną przyczyną zaniedbań w zakresie uporządkowania 

sytuacji prawnej nieruchomości Gminy oraz zbyt małego zaangaŜowania się Urzędu 

w porządkowanie tych spraw, była niewystarczająca obsada kadrowa w podległym mu 

Referacie, a takŜe brak  środków finansowych na wydatki związane z gospodarką gruntami 

i nieruchomościami. Ponadto wskazał, Ŝe do Sądu Rejonowego w Prudniku o załoŜenie księgi 

wieczystej na daną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Głogówek występował tylko w 

takim zakresie, w jakim pozwalały na to przydzielane środki budŜetowe na wydatki związane 

z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Pomimo wnioskowania o znacznie większe 

środki finansowe, otrzymywał je - jak wyjaśnił - z reguły o około 1/3 niŜsze.  

W ocenie NIK, powyŜsze okoliczności nie mogą usprawiedliwiać zaniechania przez 

Gminę realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

1.4.  Badania kontrolne wybranych losowo 51 (2,4%) działek spośród 2020 działek 

o nieuregulowanym stanie prawnym wykazały, Ŝe działki te stały się własnością Gminy na 

podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych3 oraz w oparciu  o uchwałę Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. 

w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego4. Fakt nabycia tych 

działek przez Gminę został potwierdzony stosownymi decyzjami komunalizacyjnymi 

Wojewody Opolskiego wydanymi w 1992 r., które zawierały informacje, Ŝe nieruchomości te 

nie posiadają załoŜonych ksiąg wieczystych. 

Do dnia kontroli NIK (październik 2008 r.), pomimo upływu 16 lat od chwili kiedy ww. 

decyzje Wojewody Opolskiego stały się prawomocne - Gmina nie wystąpiła do właściwego 

sądu z wnioskami o ujawnienie swojego prawa własności w księgach wieczystych, pomimo 

takiego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece5, który nakazuje właścicielowi nieruchomości niezwłoczne złoŜenie 

wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. 

W ocenie NIK, dotychczasowe tempo aktualizacji stanu faktycznego i prawnego  

nieruchomości gminnych nie rokuje wypełnienia obowiązku ustawowego określonego 

                                                 
3 Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm. 
4 M.P. Nr 30, poz. 235. 
5 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r., tj. ujawnienia prawa własności w księdze 

wieczystej w ustawowym terminie do dnia  19 listopada 2009 r. Dlatego teŜ NIK pozytywnie 

ocenia zapowiedź podjęcia przez Pana Burmistrza działań, mających na celu wywiązanie się 

z ustawowego obowiązku ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminy, m.in. poprzez: 

− ujęcie w projekcie budŜetu na 2009 r. kwoty 50 000 zł na wpisy do ksiąg wieczystych 

celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości, 

− zobowiązanie Z-cy Burmistrza do podjęcia działań w celu uregulowania zatrudnienia 

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

− przeprowadzenie reorganizacji ww. Referatu i zmianę zakresów czynności pracowników,  

− zadeklarowanie, Ŝe sukcesywnie będą sporządzone wnioski o załoŜenie ksiąg wieczystych 

dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym, 

− zapewnienie, Ŝe skieruje na szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami obecnego 

kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu.  

NajwyŜsza Izba Kontroli podkreśla, Ŝe rzetelność powyŜszej deklaracji Pana Burmistrza 

będzie podlegać weryfikacji w ramach działalności kontrolnej Izby. 

2.  NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia nieterminowe przekazanie Wojewodzie 

Opolskiemu pierwszego miesięcznego sprawozdania o ilości wniosków złoŜonych do sądu 

o ujawnienie prawa własności nieruchomości Gminy oraz ujęcie nierzetelnych danych 

w sprawozdaniu za sierpień 2008 r. 

2.1.  Ustalono, Ŝe pierwsze  sprawozdanie złoŜone zostało przez Z-cę Burmistrza 3 marca 

2008 r. pomimo Ŝe według art. 4 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., pierwsze takie 

sprawozdanie naleŜało przekazać Wojewodzie Opolskiemu do 15 grudnia 2007 r.  

Jako przyczynę niedotrzymania ustawowego terminu złoŜenia ww. sprawozdania Z-ca 

Burmistrza podała brak wiedzy pracowników Urzędu, którzy o takim obowiązku dowiedzieli 

się dopiero po otrzymaniu z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma z dnia 22 lutego 

2008 r. w tej sprawie, co -  zdaniem NIK - nie usprawiedliwia powyŜszej zwłoki.  

2.2.  Stwierdzono równieŜ, Ŝe w przesłanym Wojewodzie sprawozdaniu za miesiąc sierpień 

2008 r. podano nierzetelne dane, tj. Ŝe: Ilość działek nie posiadających urządzonej księgi 

wieczystej wynosi 1758, podczas gdy faktycznie była wyŜsza i wynosiła 2028 działek, co 

wynikało z dokumentacji prowadzonej w Urzędzie. 
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Na wniosek kontrolera, ww. sprawozdanie zostało skorygowane pismem z dnia 

10 października 2007 r. skierowanym do Wojewody Opolskiego. 

3.  Prowadzona od 1992 r. w Urzędzie odręcznie (bez uŜycia programów 

komputerowych) ewidencja nieruchomości stanowiących gminny zasób w formie rejestru, 

była prowadzona w sposób nie w pełni zgodny z wymogami art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,6 w związku z art. 23 ust.1c pkt 1, 3,6 i 7 tej 

ustawy, gdyŜ nie obejmowała ona: oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości, wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez gminę 

praw do nieruchomości, informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, informacji 

o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.  

3.1.  Ewidencja ta nie dawała teŜ moŜliwości bezpośredniego przeglądania zbiorów 

nieruchomości zakwalifikowanych do poszczególnych grup rejestrowych oraz prezentowania 

danych na dany dzień analizowanego okresu, co według NIK miało wpływ m.in. na 

nierzetelne sporządzenie ww. sprawozdania za miesiąc sierpień 2008 r. przesłanego 

Wojewodzie Opolskiemu.  

3.2.  Kontrola wybranych losowo 31 nieruchomości gminnych wykazała ponadto 

rozbieŜności pomiędzy zapisami ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Urząd, a 

Ewidencją Gruntów i Budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. 

Na 31 objętych badaniami dokumentacji, w 28 (90%) przypadkach stwierdzono brak 

zgodności zapisów dot. władającego nieruchomością, natomiast w 21 (67%) przypadkach 

odnośnie nadania tytułu prawnego stwierdzającego nabycie przez gminę nieruchomości 

decyzjami Wojewody Opolskiego, pomimo Ŝe w Urzędzie przechowywano takie dane 

w aktach komunalizacyjnych.  

Według NIK powyŜsze rozbieŜności powstały m.in. na skutek nie wykorzystywania przez 

Urząd moŜliwości korzystania z podglądu danych za pomocą udostępnionego przez Starostwo 

Powiatowe w Prudniku oprogramowania o nazwie „System Ewidencji Gruntów, Budynków 

i Lokali” oraz  braku pełnej wymiany informacji pomiędzy Starostwem a Urzędem w celu 

doprowadzenia obu ewidencji do zgodności ze stanem faktycznym. 

4.  Przeprowadzona na koniec grudnia 2007 r. ostatnia inwentaryzacja nieruchomości 

spełniła wymogi w zakresie terminowości jej przeprowadzenia i była zgodna 

z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości7. Natomiast poprzednią inwentaryzację przeprowadzono na  koniec grudnia 

                                                 
6 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
7 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 



 6 

2006 r. W trakcie tej inwentaryzacji nie stwierdzono róŜnic w  inwentaryzowanych 

składnikach majątkowych (budynki mieszkalne i budowle) pomiędzy stanem faktycznym 

i ewidencyjnym. 

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

1. Zapewnienie terminowego wykonania ustawowego obowiązku złoŜenia do właściwego 

sądu rejonowego wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomosci  gminy, stosownie do wymogu określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. 

2. Respektowanie obowiązku sporządzania i przekazania w obowiązujących terminach 

i z naleŜytą starannością Wojewodzie Opolskiemu miesięcznych sprawozdań o liczbie 

złoŜonych wniosków do właściwego sądu o ujawnienie prawa własności nieruchomości 

Gminy w księgach wieczystych. 

3. Dostosowanie  prowadzonej w Urzędzie ewidencji  nieruchomości do wymogów ustawy 

o  gospodarowaniu nieruchomościami -  zapewnienie jej prowadzenia w sposób rzetelny, 

umoŜliwiający bieŜące pozyskiwanie danych o zasobie, zgodnych z informacjami ujętymi 

w Ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

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

oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza 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 

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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 


