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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 

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 Gminy w Rudnikach, zwany dalej „Urzędem”. Kontrolą objęto 

aktualizację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy Rudniki, 

gospodarującego gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminnym w okresie 

od 1 stycznia 2007 r. do 15 grudnia 2008 r.  

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

podpisanym w dniu 16 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ust. 1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Wójta Gminy 

Rudniki zadań w zakresie objętym kontrol ą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

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

oceny cząstkowe:  

1.  W zakresie aktualizacji stanu prawnego nieruchomości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia  działania prowadzone przez Wójta Gminy 

Rudniki w celu wykonania 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 7 września 2007 r.” 

1.1. Według stanu na 1 stycznia 2007 r. grunty o nieuregulowanym stanie prawnym 

obejmowały 745 działek ewidencyjnych o powierzchni 181,0935 ha., a od tego dnia do dnia 

zakończenia niniejszej kontroli złoŜone zostały do Sądu Rejonowego w Oleśnie 33 wnioski 

o załoŜenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy lub 

o ujawnienie prawa własności Gminy w istniejących księgach wieczystych, które obejmowały 

256 działek ewidencyjnych (34,4% działek o nieuregulowanym stanie prawnym na 1 stycznia 

2007 r.) o łącznej powierzchni 76,3857 ha (42,2%).  

Ponadto prowadzone były postępowania wyjaśniające, kompletowana dokumentacja 

i składane do Wojewody Opolskiego wnioski o wydanie decyzji komunalizacyjnych 

oraz wnioski o sprostowanie decyzji zawierających błędy. W wyniku ww. działań 

uregulowano stan prawny  203 działek (27,2% działek o nieuregulowanym stanie prawnym na 

1 stycznia 2007 r.) o łącznej powierzchni 65,0187 ha (35,9%). 

1.2. W ocenie NIK regulację stanu prawnego opóźniały m.in. przyczyny niezaleŜne 

od Pana Wójta, leŜące po stronie organów, z którymi w trakcie regulacji stanu prawnego 

nieruchomości Gmina współdziała, a mianowicie Wojewody Opolskiego (w zakresie 

dotyczącym wydawania decyzji komunalizacyjnych oraz  stwierdzania z jaką datą stały się 

one ostateczne) oraz Starosty Oleskiego (który odmówił wydania zaświadczeń 

potwierdzających, Ŝe Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości będących we władaniu 

Gminy dla 113 działek o łącznej powierzchni 23,6740 ha).  

1.3. NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, Ŝe przyczyną opóźnienia regulacji 

stanu prawnego nieruchomości, leŜącą po stronie Urzędu było nie umieszczanie (do września 

2008 r.), we wnioskach  kierowanych do Sądu przez pracowników Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu (zwanego dalej „GKR”) informacji, 

                                                 
2 Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.  
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iŜ są one składane w trybie ustawy z 7 września 2007 r., która nałoŜyła na sądy miesięczny 

termin rozpatrzenia ww. wniosków – zatem umieszczenie ww. adnotacji przyczynić się mogło 

do skrócenia czasu rozpatrywania sprawy przez sąd. 

1.4.  NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła takŜe, iŜ wnioski o ujawnienie prawa własności 

Gminy w księgach wieczystych nie były kierowane do Sądu niezwłocznie 

po uprawomocnieniu się decyzji komunalizacyjnych.  

W odniesieniu do 22 decyzji (61,1%) ww. wnioski złoŜone zostały dopiero po upływie od 

dwóch do ponad dziewięciu lat od ich uprawomocnienia. Ponadto dla 4 decyzji, 

obejmujących 8 działek o łącznej powierzchni 1,4140 ha, które uprawomocniły się 

w marcu 1999 r., do czasu kontroli NIK nie podjęto Ŝadnych udokumentowanych działań 

dotyczących ujawnienia prawa własności Gminy do  ww. nieruchomości w księgach 

wieczystych. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o księgach wieczystych i hipotece3, nakładającego na właściciela nieruchomości obowiązek 

niezwłocznego ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej. W ocenie NIK do przyczyn 

powstania ww. nieprawidłowości naleŜy zaliczyć: 

− zaniechanie przez pracowników GKR niezwłocznego sporządzania wniosków 

o ujawnienie prawa własności Gminy w księgach wieczystych,  

− występowanie o dokonanie wpisu prawa własności Gminy w księdze wieczystej dopiero 

po uzyskaniu decyzji komunalizacyjnych dla wszystkich działek ujętych w danej księdze 

wieczystej.  

NIK nie moŜe uznać za wystarczające uzasadnienia takiego postępowania chęcią obniŜenia 

kosztów związanych z ujawnieniem prawa własności Gminy (opłat za wydanie wypisów 

z rejestru gruntów i opłat sądowych) przy jednoczesnej regulacji stanu prawnego wszystkich 

działek objętych księgą, gdyŜ osiągnięcie takiego efektu byłoby moŜliwe tylko w przypadku 

jednoczesnego występowania do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji 

komunalizacyjnych dla wszystkich. działek objętych daną KW – czego jednak nie wykazano. 

Przeciwnie, wnioski w sprawie róŜnych działek wchodzących w skład jednej KW kierowane 

były do Wojewody Opolskiego w odstępach nawet kilkuletnich. 

Podkreślić naleŜy, Ŝe zaniedbanie niezwłocznego ujawniania w księgach wieczystych prawa 

własności Gminy do nieruchomości moŜe takŜe skutkować ujawnieniem w księgach innego 

właściciela, szczególnie dla gruntów przejmowanych na własność Skarbu Państwa jako 

majątki porzucone i poniemieckie lub grunty stanowiące własność osób, które utraciły 

                                                 
3 Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 



 
 

4 

obywatelstwo polskie, jak równieŜ uzyskaniem prawa własności do tych nieruchomości przez 

inne osoby wskutek zasiedzenia – zatem interes prawny Gminy wymaga, by ujawnienie jej 

praw następowało niezwłocznie po uregulowaniu wymaganych przepisami formalności.  

2. W zakresie sprawozdawczości związanej z realizacją ustawy z 7 września 2007 r. 

W okresie objętym kontrolą sprawozdania z realizacji ustawy z 7 września 2007 r. składane 

były Wojewodzie Opolskiemu w terminach wynikających z art. 4 ust. 1 ww. ustawy.  

2.1. Wskazać jednak naleŜy, Ŝe 7 spośród 12 złoŜonych Wojewodzie Opolskiemu sprawozdań 

(miesięcznych), sporządzonych zostało przez pracowników GKR nierzetelnie, nie zawierały 

bowiem one informacji o ilości wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy w księgach 

wieczystych, złoŜonych w sądzie (5 przypadków), bądź teŜ  zawierały informacje niezgodne 

ze stanem faktycznym, co do ilości złoŜonych wniosków i objętych nimi działek 

(2 przypadki). 

2.2. Wskazywana w wyjaśnieniach przyczyna ww. nieprawidłowości (zmiany kadrowe na 

stanowisku odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań) nie moŜe zdaniem Izby stanowić 

wystarczającego usprawiedliwienia ich powstania i wskazuje na konieczność intensyfikacji 

nadzoru nad wykonywaniem zadań w obszarze objętym niniejszą kontrolą NIK. 

3. W zakresie prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. 

3.1. Urząd prowadził ewidencję gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości odrębnie 

dla gruntów o uregulowanym i nieuregulowanym stanie prawnym. Izba nie zgłasza zastrzeŜeń 

do takiej organizacji prowadzenia zasobu.  

3.2. Ewidencja ta prowadzona była jednak w sposób nie w pełni zgodny z wymogami art. 25 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami4, w związku art. 23 

ust. 1 c tej ustawy, poniewaŜ zawierała oznaczenie gruntów według księgi wieczystej 

i katastru nieruchomości oraz ich powierzchnię, nie obejmowała natomiast - dla 11 działek 

bez urządzonej księgi wieczystej - wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

Gminę prawa własności ww. działek, o którym mowa w art. 23 ust. 1 c pkt 3 ww. ustawy. 

3.3. Ponadto prowadzona w Urzędzie ewidencja dla wszystkich ujętych w niej działek 

nie zawierała danych wymaganych art. 23 ust. 1 c pkt 4-7 ww. ustawy, tj. informacji 

dotyczącej przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazania 

daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w uŜytkowanie wieczyste, informacji o zgłoszonych roszczeniach do 

                                                 
4 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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nieruchomości oraz informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych 

i sądowych. 

3.3. NIK ocenia, Ŝe przyczyną takiego stanu było zaniechanie przez pracowników GKR 

uzupełnienia prowadzonej ewidencji danymi określonymi w nowelizacji ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 24 sierpnia 2007 r.5 (która weszła w Ŝycie 22 października 2007 r.). 

Zdaniem Izby wskazywany przez pracowników GKR w wyjaśnieniach szeroki zakres 

obowiązków słuŜbowych nie moŜe tez stanowić usprawiedliwienia dla nie uwzględniania 

zmian zachodzących w obowiązującym stanie prawnym – w prowadzeniu bieŜącej 

działalności. 

3.4. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej 50 działek NajwyŜsza Izba 

Kontroli pozytywnie ocenia rzetelność prowadzonej ewidencji gminnego zasobu 

nieruchomości pod względem jej zgodności z dokumentami źródłowymi oraz danymi 

zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 

w Oleśnie. W objętym analizą zakresie stwierdzono tylko uchybienia - rozbieŜności będące 

wynikiem błędów i przeoczeń pracowników Urzędu, dotyczące 2 działek (4%), które zostały 

usunięte w trakcie kontroli. PowyŜsze potwierdza takŜe dobre wykorzystanie w pracy Urzędu 

danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 

w Oleśnie poprzez internetowy system informacyjny EGB2000. 

4.  W zakresie inwentaryzacji gruntów. 

4.1.  Przeprowadzona w Urzędzie wg stanu na 31 grudnia 2006 r. inwentaryzacja gruntów 

gminnych spełniała wymogi określone w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości6 (zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”) w zakresie dotyczącym 

terminu i częstotliwości jej przeprowadzenia. 

4.2. ZastrzeŜenia NajwyŜszej Izby Kontroli budzi jednak sposób przeprowadzenia 

inwentaryzacji oraz sposób rozliczenia jej wyników.  

Komisja inwentaryzacyjna w przedłoŜonym Panu Wójtowi sprawozdaniu opisowym 

z przebiegu inwentaryzacji z 14 stycznia 2007 r. wskazała bowiem, Ŝe (…) porównując spis 

z natury z zapisami ewidencji księgowej, nie stwierdziła róŜnic inwentaryzacyjnych. 

Tymczasem w arkuszach spisu z natury ujęto 351 działek (78,5% działek objętych spisem) 

o łącznej powierzchni 117,1350 ha, które nie figurowały do tego momentu w księdze 

inwentarzowej (księga środków trwałych) i pomimo wystąpienia ww. róŜnicy pomiędzy 

                                                 
5 Dz.U. Nr 173, poz. 1218 
6 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.  
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wynikiem inwentaryzacji a stanem ksiąg, ani działki te, ani teŜ ich wartość nie zostały 

w wyniku inwentaryzacji ujęte w ewidencji środków trwałych. W ocenie NIK rozliczenie 

w taki sposób istniejących róŜnic pomiędzy stanem ksiąg a stanem faktycznym stwierdzonym 

w trakcie inwentaryzacji naleŜy uznać za działanie nierzetelne.  

Mając na uwadze powyŜsze NIK ocenia, iŜ stwierdzenie Komisji inwentaryzacyjnej 

o zgodności przeprowadzonego spisu z natury z ewidencją księgową było takŜe nierzetelne 

(nie odpowiadało stanowi faktycznemu). Nie moŜna teŜ uznać, Ŝe opisany wyŜej tryb 

przeprowadzenia inwentaryzacji doprowadził do tego, Ŝe spełniono obowiązek określony 

w art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości (wyjaśnienia i rozliczenia róŜnic inwentaryzacyjnych 

w księgach roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji).  

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji 

ponoszą członkowie Komisji inwentaryzacyjnej, a w ramach nadzoru nad wykonywaniem 

obowiązków w zakresie rachunkowości, stosownie do postanowień art. 4 ust. 5 ustawy 

o rachunkowości, Pan Wójt.  

4.3. NIK podkreśla, Ŝe w rzetelnie prowadzonych księgach rachunkowych jednostki powinny 

być ujęte wszystkie jej aktywa, w tym środki trwałe, a w tym – grunty wraz z ich wartością. 

Zatem nawet w przypadku, gdy na podstawie decyzji komunalizacyjnej nie moŜna określić 

wartości nabycia danej działki – konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ustalenia 

jej wartości, stosownie do postanowień art. 28 ust. 2 zdanie drugie ustawy o rachunkowości. 

W ocenie NIK uzasadnienie nie ujęcia w ewidencji środków trwałych gruntów 

skomunalizowanych, których wartość nie została podana w decyzji komunalizacyjnej 

(wysokie koszty dokonania wyceny tych gruntów przez biegłych rzeczoznawców), nie moŜe 

usprawiedliwiać nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

4.4. ZauwaŜyć takŜe naleŜy, Ŝe konsekwencją zaniechania dokonywania wyceny 

nieruchomości przejętych w drodze komunalizacji, dla których w decyzji nie określono 

wartości, jest takŜe nieprawidłowość polegająca na nieujęciu w księgach danego roku 

wszystkich osiągniętych przychodów i nie  wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych okresu 

sprawozdawczego wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, 

co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz nie ujawnieniu 

w ewidencji księgowej wszystkich składników majątku Gminy, pomimo obowiązku 

rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej Gminy, wynikającego z art. 4 ust. 1 

ww. ustawy.  
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4.5. W ocenie NIK powyŜsze nieprawidłowości wskazują na nieskuteczność działania 

systemu kontroli wewnętrznej (w tym kontroli finansowej) funkcjonującego w Urzędzie oraz 

na konieczność zapewnienia lepszej współpracy pomiędzy Referatem GKR, a słuŜbami 

finansowo-księgowymi Urzędu. 

5. W zakresie działalności wspólnot gruntowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ustaliła, Ŝe w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (zwanej dalej „EGB”), na terenie Gminy wykazano 

grunty trzech wspólnot gruntowych: wsi Młyny, wsi Odcinek oraz wsi Jaworzno Polesie, 

obejmujące 6 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 3,7130 ha. Grunty te wykazane 

zostały jako własność wspólnot gruntowych na podstawie rejestrów pomiarowo 

klasyfikacyjnych sporządzonych w latach 1960-1961.  

5.1. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia zaniechanie przez Pana Wójta (do czasu 

kontroli NIK) ustalenia rzeczywistego stanu formalno-prawnego gruntów wykazanych 

w EGB jako wspólnoty gruntowe. W ocenie Izby zaniechanie w tym zakresie uniemoŜliwiało 

podjęcie alternatywnie: dalszych działań związanych z przejęciem ww. gruntów na własność 

Gminy lub działań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych7, dotyczących sporządzenia projektów wykazów 

uprawnionych do udziału we wspólnotach, wykazów obszarów gospodarstw przez nich 

posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów, utworzenia spółek przymusowych, 

nadania im statutów i wyznaczenia organów spółek. 

Nie uŜytkowanie ww. gruntów przez wspólnoty gruntowe oraz wskazany przez Pana Wójta 

w wyjaśnieniach brak sygnałów mieszkańców, którzy byliby członkami wspólnoty, w ocenie 

NIK nie moŜe usprawiedliwiać zaniechania przez organ działań mających na celu ustalenie 

rzeczywistego stanu prawnego ww. gruntów.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Prowadzenie działań zmierzających do ujawnienia w księgach wieczystych prawa 

własności Gminy do nieruchomości wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę 

wpisu w sposób umoŜliwiający dotrzymanie terminu, określonego w art. 2 ust. 3 

ustawy z 7 września 2007 r. oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust. 1 

ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

2. Rzetelne sporządzanie dla Wojewody Opolskiego sprawozdań dot. realizacji 

obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, tj. o liczbie wniosków złoŜonych 
                                                 
7 Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.  
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do właściwego sądu o ujawnienie prawa własności nieruchomości Gminy 

w księgach wieczystych.  

3. Dostosowanie prowadzonej w Urzędzie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości 

do wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

4. Podjęcie działań w celu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, wszystkich 

gruntów będących własnością Gminy. 

5. Uregulowanie stanu prawnego gruntów na terenie gminy Rudniki, wykazanych 

w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 

w Oleśnie jako grunty naleŜące do wspólnot gruntowych. 

 

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

oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta 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 dnia 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.  


