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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 Głuchołazach, zwany dalej „Urzędem.” Kontrolą objęto 

działania Burmistrza Głuchołaz w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, 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 31 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 negatywnie ocenia działania Burmistrza Głuchołaz w zakresie 

spraw objętych kontrolą. 

                                                 

1 Dz. U. z 2007  Nr 231, poz. 1701. 



 2 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny cząstkowe 

dotyczące sposobu prowadzenia aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości, określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego2 oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami3, z uwagi na: 1) nie prowadzenie, w okresie objętym kontrolą NIK, 

ewidencji gminnego zasobu nieruchomości 2) nie ujawnienie prawa własności 4 działek 

Gminy w księgach wieczystych 3) nieterminową realizację obowiązków sprawozdawczych 

wobec Wojewody Opolskiego. 

1. W momencie rozpoczęcia kontroli NIK Urząd nie dysponował ewidencją  gminnego 

zasobu nieruchomości, co utrudniało to ustalenie stanu tego zasobu i racjonalne 

gospodarowanie nim przez Gminę. 

1.1. Informacje dotyczące nieruchomości Gminy zawarte były natomiast w  licznych 

dokumentach źródłowych, co uniemoŜliwiało pozyskiwanie bieŜących informacji o stanie 

nieruchomości gminnych i  jego zgodności ze stanem faktycznym i  prawnym. 

 Dopiero w toku kontroli NIK pracownicy Urzędu zaprowadzili, na podstawie wykazu 

nieruchomości otrzymanego od Starostwa Powiatowego w Nysie (według stanu na 

25 września 2008 r.), ewidencję (wykaz) nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości. Ewidencja ta nie spełniała jednak wymogów art. 23 ust. 1c pkt 4, 6 i 7, 

w związku z art. 25 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami – np. nie zawierała 

danych z ksiąg wieczystych, danych o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym, 

danych o zgłoszonych roszczeniach i trwających postępowaniach dotyczących danej 

nieruchomości. 

1.2. PowyŜsza ewidencja gminnego zasobu nieruchomości objęła 3 311 działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni 929,8839 ha, w tym 8 działek o powierzchni 2,9355 ha. 

o nieuregulowanym stanie prawnym. Ustalono, Ŝe poszczególne zapisy w tej ewidencji nie 

były zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej (akty notarialne, decyzje 

komunalizacyjne). W szczególności 24 nieruchomości ujęte w zasobie jako własność gminy 

stanowiły własność innych niŜ gmina podmiotów (osób). Z tych nieruchomości 13 posiadało 

wartość ustaloną na kwotę 422 993 zł. 

                                                 

2 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  
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Ewidencja ta nie uwzględniała takŜe wyników obrotu nieruchomościami i lokalami 

prowadzonego przez gminę, w wyniku czego nie uwzględniono w niej skutków 56 transakcji 

przeprowadzonych od marca 2007 r., w których uzyskano ze zbycia składników majątkowych 

gminy łączną kwotę 2 413 288,58 zł, (dotyczyło sprzedaŜy trzech lokali uŜytkowych, trzech 

nieruchomości niezabudowanych, zbycia 41 lokali mieszkalnych i dziewięciu działek 

niezabudowanych). 

1.3. Izba ujawniła równieŜ brak dokumentów stanowiących podstawę uregulowania stanu 

prawnego budynków Kina i Domu Kultury o wartości początkowej odpowiednio 324 332,48 

zł i 255 214,48 zł, które były ujęte, jako środki trwałe w księgach rachunkowych Centrum 

Kultury (od 1975 r.). 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe pomimo tego Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu wytknęła (w wystąpieniu pokontrolnym z 1 kwietnia 2008 r.) nieprawidłowości 

związane z ewidencjonowaniem nieruchomości naleŜących do Miasta, to do dnia 30 czerwca 

2008 r. (jak zobowiązał się wobec RIO pan Burmistrz) - ewidencja gminnych nieruchomości 

nie została zaprowadzona. 

2. Burmistrz Głuchołaz nie podjął działań mających na celu uporządkowanie stanu prawnego 

8 działek o łącznej powierzchni 2,9355 ha,  w tym w odniesieniu do 4 działek, których Gmina 

stała się właścicielem na mocy tzw. „ustawy komunalizacyjnej” oraz decyzji Wojewody 

Opolskiego z 1991 i 1992 r.  

Tym samym w stosunku do 4 działek zaniechano realizacji obowiązku określonego w art. 2 

ust. 3  ustawy z dnia 7 września 2007 r., nakazującego  złoŜenie wniosku o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności Gminy do nieruchomości. Ponadto, jak stanowi art. 

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

nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złoŜenia wniosku o ujawnienie swego 

prawa w księdze wieczystej. 

Burmistrz Głuchołaz wyjaśnił, Ŝe cyt. „Nie miałem wiedzy o braku uregulowań stanu 

prawnego tych nieruchomości (…). W trybie natychmiastowym zlecę uregulowanie stanu 

prawnego tych działek.” 

3. W ocenie NIK Burmistrz Głuchołaz nierzetelnie realizował obowiązki wynikające z art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., związane z przekazywaniem Wojewodzie 

                                                 

4 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361ze zm. 
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Opolskiemu sprawozdań miesięcznych ze składania w sądach rejonowych wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy, poniewaŜ 

w grudniu 2007 i wrześniu 2008 r. nie zostały przekazane wymagane sprawozdania. Ponadto 

termin przekazania 4 (50%) spośród 8 sprawozdań, określony w art. 4 ust.1 ww. ustawy 

został ponadto przekroczony o 1, 5, 6 i 23 dni, przy czym w sprawozdaniu z sierpnia 2008 r. 

niezgodnie ze stanem faktycznym wykazano 3, zamiast 8 działek o nieuregulowanym stanie 

prawnym.  

4.  Ostatnia inwentaryzacja gminnego zasobu nieruchomości (wg stanu na dzień 31 grudnia 

2004 r.) została przeprowadzona w styczniu 2005 r. – zatem zachowano terminy określone 

w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

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

1. Podjęcie działań na rzecz realizacji obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 200 7r. i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 

i hipotece, m.in. poprzez ustalenie faktycznej ilości działek o nieuregulowanym stanie 

prawnym i złoŜenie wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych dla tych działek lub 

ujawnienie prawa własności Gminy w istniejących księgach.  

2. Egzekwowanie od podległych pracowników i słuŜb  obowiązku terminowego 

przekazywania Wojewodzie Opolskiemu  sprawozdań miesięcznych ze składania 

w sądzie rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Gminy, tj. obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

7 września 2007r.  

3. Podjęcie działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Głuchołazy m.in. poprzez dostosowanie ewidencji nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Głuchołazy do obowiązujących  

w tym zakresie przepisów oraz prowadzenie ewidencji odzwierciedlającej rzetelnie  stan 

prawny nieruchomości. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza 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. 
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        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.  


