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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 działania Burmistrza Prudnika w zakresie aktualizacji stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, w okresie od 

1 stycznia 2007 r. do 12 grudnia 2008 r. 

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

w dniu 12 grudnia 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 sposób realizacji przez Burmistrza 

Prudnika zadań w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości, określonych w ustawie z dnia 7 września 

2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

                                                 

1 Dz. U. z 2007 Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego2 oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej – uogn)3. 

PowyŜszą ocenę uzasadniają: 1) nie prowadzenie, w okresie objętym kontrolą NIK, ewidencji 

gminnego zasobu nieruchomości 2) nie ujawnienie prawa własności do 317 działek 

ewidencyjnych Gminy w księgach wieczystych, w tym nie wystąpienie z wnioskami do 

Wojewody Opolskiego o objęcie 158 działek decyzjami komunalizacyjnymi 3) nieterminowe 

realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewody Opolskiego.  

 

1.   Urząd nie prowadził wymaganej art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 uogn, 

ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. UniemoŜliwiało to ustalenie faktycznego stanu 

zasobu i utrudniało racjonalne nim gospodarowanie. 

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

zawartych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Prudniku, ewidencję 

(wykaz) nieruchomości gminnych. NIK zwraca uwagę, Ŝe na brak ewidencji wskazała juŜ 

wcześniej, w wyniku kontroli zakończonej 21 kwietnia 2008 r., Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu, która przypisała Burmistrzowi Prudnika odpowiedzialność za 

naruszenie ww. przepisów.  

1.1.  Zasób nieruchomości gminnych obejmował, według danych Starosty Prudnickiego, na 

dzień 15 maja 2008 r., 5 968 działek ewidencyjnych (701,4342 ha), w tym 317 działek 

(75,7651 ha) o wartości szacunkowej 3 080 608,90 zł nie posiadało uregulowanego stanu 

prawnego. NIK zwraca uwagę, iŜ powyŜsze dane nie uwzględniały nieruchomości gminnych 

(2,5053 ha) połoŜonych na terenie Gminy Lubrza o szacunkowej wartości 110 286,18 zł. 

1.2. Kontrola losowo wybranych 30 działek ewidencyjnych (5,1892 ha), wchodzących 

w skład zasobu gminnego zaewidencjonowanego w trakcie niniejszej kontroli wykazała, 

iŜ 4 spośród nich (o pow. 2,5613 ha i wartości księgowej 19 130 zł) faktycznie stanowiły juŜ 

własność innych podmiotów (osób). Ponadto ustalono, Ŝe:  

− dla nieruchomości o powierzchni 5,5906 ha, o szacunkowej wartości 227 313,79 zł, 

wykazanych jako oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, brak 

było dokumentacji źródłowej potwierdzającej fakt ich oddania w trwały zarząd (np. 

decyzja, protokół przekazania), 

                                                 

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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− według danych wykazanych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku Gmina była 

właścicielem, z mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych4 158 działek 

ewidencyjnych (41,2416 ha) o ustalonej przez pracowników Urzędu w toku kontroli NIK 

wartości szacunkowej 1 676 883,40 zł. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe działki te nie zostały 

ujęte ani w sporządzonej w trakcie niniejszej kontroli NIK ewidencji gminnego zasobu, 

ani teŜ w księgach rachunkowych Urzędu. Przyczyną takiego stanu był m.in. brak 

stosownych decyzji komunalizacyjnych wojewody opolskiego, o których wydanie 

w związku nieprowadzeniem ewidencji, gmina nie wnioskowała. 

NIK ocenia, Ŝe rzetelne prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami 

naleŜącymi do gminy, a w szczególności rzetelna realizacja obowiązków określonych w 

art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce  nieruchomościami 

wymaga: uzgodnienia stanu ewidencji prowadzonej przez Gminę z ewidencją Starosty, 

podjęcia kroków dla uzyskania decyzji komunalizacyjnych potwierdzających nabycie przez 

gminę praw do ww. działek oraz wprowadzenia ich wartości do ksiąg rachunkowych Urzędu. 

2.  Burmistrz Prudnika nie podjął  działań mających na celu uporządkowanie stanu 

prawnego 317 działek (159 bez ksiąg wieczystych i opisanych wyŜej 158, w stosunku do 

których nie wystąpił do Wojewody Opolskiego z wnioskami o wydanie decyzji 

komunalizacyjnych). Tym samym, jak ustaliła kontrola NIK, w stosunku do 159 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 do 

nieruchomości.  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece5 właściciel nieruchomości jest obowiązany do n i e z w ł o c z n e g o  

złoŜenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Według wyjaśnienia 

Burmistrza Prudnika „(…)działania, w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości, 

zostaną zintensyfikowane.” 

 Zdaniem NIK konieczność intensyfikacji działań w celu uregulowania stanu prawnego 

powyŜszych nieruchomości, uzasadnia fakt złoŜenia przez Burmistrza Prudnika jedynie 17 

wniosków o załoŜenie księgi wieczystej lub o aktualizację wpisu w księdze wieczystej 

w odniesieniu do 44 działek ewidencyjnych. 

                                                 

4 Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.   
5 Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
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3.   Burmistrz Prudnika nierzetelnie realizował obowiązki wynikające z art. 4 ust. 1 

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

sprawozdań miesięcznych ze składania w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminy, poniewaŜ nie zostały 

przekazane wymagane sprawozdania w czerwcu i lipcu 2008 r. Termin przekazania 

sprawozdania w lutym 2008 r. został przekroczony o 28 dni. Natomiast w sprawozdaniu 

z sierpnia 2008 r. nie podano, wymaganych wzorem sprawozdania, danych dotyczących 

liczby działek nie posiadających ksiąg wieczystych i liczby działek, których dotyczą wnioski 

o wydanie decyzji administracyjnych.  Zdaniem NIK, podana w wyjaśnieniach pracowników 

Urzędu, błędna interpretacja przepisów prawa, nie moŜe stanowić usprawiedliwienia 

zaniechania realizacji ustawowych obowiązków.  

4. Ostatnia inwentaryzacja gminnego zasobu nieruchomości, przeprowadzona w dniach 

6 - 9 marca  2006 r. spełniała wymogi dotyczące terminu i częstotliwości jej 

przeprowadzenia, określone w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości.6  

W inwentaryzacji tej ujawniono grunty gminne połoŜone na terenie Gminy Lubrza 

(2,5033 ha) o wartości ewidencyjnej 15 650 zł w sytuacji, gdy faktyczna powierzchnia tych 

nieruchomości wynikająca z dokumentacji źródłowej wynosiła 2,5053 ha.  

NIK zwraca uwagę, Ŝe wobec braku ewidencji gminnego zasobu nieruchomości (której nie 

prowadzono w okresie przeprowadzania inwentaryzacji) nie moŜna było w sposób rzetelny 

wykonać obowiązku, wynikającego z art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, a dotyczącego uzgodnienia stanu nieruchomości drogą 

porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.  

5. NIK pozytywnie ocenia wydanie przez Burmistrza Prudnika, w związku z ustaleniami 

kontroli Izby, zarządzenia nr 0152/24/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie 

wprowadzenia ewidencji  mienia gminy oraz realizacji obowiązków wynikających z art. 2 

ustawy z dnia 7 września 2007 r.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, uwzględniając takŜe podjęte przez Pana Burmistrza 

działania, NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Rzetelne przeprowadzanie inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność 

gminy. 

                                                 

6 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.  
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2. BieŜące ujmowanie w księgach rachunkowych gminy wartości działek 

o uregulowanym stanie prawnym. 

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. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie 

do Dyrektora Delegatury 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.  

 


