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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 

przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Prudniku, zwanym dalej „Starostwem”, 

kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę Prudnickiego, 

gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie  

prudnickim, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 października 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 5 listopada 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, ocenia pozytywnie działalność Starostwa 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 następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich 

oceny cząstkowe: 

1. Wykazy 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.”), zostały sporządzone i przekazane przez Starostę Prudnickiego właściwym organom 

i jednostkom w pierwotnie wyznaczonym ww. ustawą terminie, tj. do 19 maja 2008 r. 

Sporządzono je zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw 

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

wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej oraz nieruchomości 

zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli3, jednak zawierały one jedynie 

informacje o nieruchomościach wg Ewidencji Gruntów i Budynków (katastru nieruchomości 

dalej - EGiB) prowadzonej przez Starostę (bez danych wynikających z ksiąg wieczystych), 

a ponadto niektóre ujęte w nich dane były nierzetelne:  

−−−− Na 34 skontrolowane nieruchomości ujęte w wykazach, w 23 przypadkach nie podano 

tytułu prawnego posiadania nieruchomości, w 21 przypadkach nie podano wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości, w 3 przypadkach nie podano władającego 

nieruchomością,  

−−−− W 2 przypadkach błędnie wpisano numer księgi wieczystej. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (dalej 

„Wydziału GKKiGN”) wyjaśnił, Ŝe wykazy te zostały sporządzone przez informatyka - 

administratora EGiB  w oparciu o wersję elektroniczną, która nie zawierała wszystkich 

danych lub zawierała je w ograniczonym zakresie, a krótki okres na ich sporządzenie 

uniemoŜliwił weryfikację danych. 

Ponadto Naczelnik Wydziału GKKiGN wyjaśnił, Ŝe Starostwo nie było w stanie wypełnić 

części wykazu obejmującej informację o nieruchomościach wg ksiąg wieczystych ze względu 

na zbyt krótki okres na dokonanie przeglądu nieruchomości. Niemniej przekazanie 

zainteresowanym jednostkom niewypełnionych w całości wykazów, umoŜliwiło im 

zweryfikowanie poprawności wskazania właścicieli lub władających nieruchomościami.  

Jednocześnie starania Starosty podjęte dla przyspieszenia regulowania stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa (dalej „SP”) i sukcesywne przekazywanie jednostkom 

                                                 
2 Dz. U. Nr 191 poz. 1365 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 23, poz. 143. 
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wykazów nieruchomości SP - przed ukazaniem się wyŜej wymienionego rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. - umoŜliwiły im 

zweryfikowanie poprawności wskazania ich w operacie EGiB, jako właścicieli lub 

władających nieruchomością.  

2. Według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. Starosta Prudnicki gospodarował zasobem 

nieruchomości SP obejmującym 2 612 działek ewidencyjnych, w tym 1 856 działkami (71%) 

o nieuregulowanym stanie prawnym.   

Po wejściu w Ŝycie ustawy z dnia 7 września 2007 r. Starosta podjął działania nałoŜone tą 

ustawą i liczba działek o nieuregulowanym stanie prawnym zmniejszyła się na dzień 30 

czerwca 2008 r. o 84 działki (4,5%) w wyniku złoŜenia wniosków do sądu o ujawnienie 

prawa własności SP (dot. 82 działek) i załoŜenia ksiąg wieczystych (dot. 2 działek ). 

Przedstawione przez Starostę i Naczelnika Wydziału GKKiGN działania w celu uregulowania 

stanu prawnego nieruchomości SP, pomimo Ŝe wskazywały na starania o uporządkowanie 

tego stanu, zdaniem NIK, nie były dostateczne, ani w pełni skuteczne. Pomimo przekazania 

Starostwu przez Opolski Urząd Wojewódzki we wrześniu 2008 r. na porządkowanie stanu 

prawnego nieruchomości SP dotacji celowej w kwocie 50 000 zł, zdaniem NIK, istnieje 

realne zagroŜenie, Ŝe obowiązek uporządkowania zasobu nieruchomości SP i ujawnienia jego 

prawa własności w księgach wieczystych nie zostanie zrealizowany w ustawowym terminie, 

tj. do dnia 19 listopada 2009 r. NIK zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z 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. 

2.1. Postanowienia § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków5, 

obligowały Starostę do aktualizacji operatu ewidencyjnego niezwłocznie po uzyskaniu 

odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Natomiast § 44 

określał zadania Starosty związane z prowadzeniem ewidencji, m.in.: 1) utrzymywanie 

systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości 

operacyjnej, 2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności 

z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Obowiązki te realizowane 

były jednak w niektórych przypadkach nierzetelnie, np. stwierdzono, Ŝe Starosta pomimo 

wydania 10 stycznia 2006 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

decyzji ustanawiającej na 4 działkach, (jednej z 34 nieruchomości objętych kontrolą NIK - 

                                                 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 38, poz. 454. 



 4 

działka nr 450/3), na czas nieoznaczony prawa trwałego zarządu, ujawnił swoją decyzję 

w EGiB wpisem z dnia 1 października 2008 r., tj., dokonanym 2 lata i 9 miesięcy po 

uprawomocnieniu się decyzji Starosty. 

Naczelnik Wydziału GKKiGN wyjaśnił, Ŝe powodem powyŜszej nieprawidłowości było 

przeoczenie, co wskazuje na konieczność podniesienia skuteczności nadzoru nad 

prowadzeniem tych spraw przez Wydział. 

3. Starosta Prudnicki nierzetelnie realizował obowiązek przekazywania Wojewodzie 

Opolskiemu sprawozdań ze składania wniosków o ujawnianie prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych.  

Dwa spośród 11 sprawozdań wymaganych art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. nie 

zostały bowiem przekazane wojewodzie, a trzy  - zostały przekazane z opóźnieniem, jedno 

lub dwudniowym. Według wyjaśnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału GKKiGN, 

nieprzekazanie 2 sprawozdań wynikło z błędnej interpretacji postanowień art. 1 ust. 1 oraz 

art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. oraz z braków kadrowych, a powodem opóźnienia 

w przekazywaniu sprawozdań było ich dostarczanie do Sekretariatu Starostwa, po godzinie 

odbioru korespondencji nadawczej przez firmę kurierską.  

Zdaniem NIK okoliczności te nie mogą jednak stanowić wystarczającego usprawiedliwienia 

powstałych nieprawidłowości 

4. Starosta Prudnicki prawidłowo zrealizował obowiązek poinformowania mieszkańców 

powiatu prudnickiego o potrzebie sprawdzania ksiąg wieczystych, nałoŜony art. 6 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. i § 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 prawnym6.  

Informacje o ww. obowiązku oraz o uruchomieniu dla potrzeb mieszkańców powiatu Punktu 

Konsultacyjnego, zostały przekazane w komunikatach publikowanych na terenie gmin, 

w lokalnych gazetach, telewizji kablowej i na stronie internetowej Starostwa. W okresie od 

uruchomienia punktu, tj. 30 stycznia 2008 r. do dnia zakończenia kontroli z  porad 

pracowników Wydziału GKKiGN skorzystało 20 osób, a strona internetowa Starostwa 

z informacjami dla mieszkańców została wyświetlona około 6 tysięcy razy.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zapewnienie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomosci SP w 

terminie ustalonym w ustawie  z dnia 7 września 2007 r.   

                                                 
6 Dz. U. Nr 241, poz. 1770. 
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2. Sporządzenie wykazów, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., 

w pełnym wymaganym zakresie i w zgodności z danymi zawartymi w EGiB. 

3. BieŜącą realizację obowiązków określonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o księgach wieczystych i hipotece oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w 

zakresie niezwłocznego składania wniosków o ujawnienie swego prawa wobec 

nieruchomości w księdze wieczystej oraz aktualizacji operatu EGiB niezwłocznie po 

uzyskaniu odpowiednich dokumentów uzasadniających zmiany danych ewidencyjnych. 

4. Przekazywanie sprawozdań wymaganych art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

w obowiązujących terminach. 

 

       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 

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 wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  


