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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Starostwie 

Czarnkowsko-Trzcianeckim w  Czarnkowie zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące 

mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 

2007 r. do 3 października 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 8 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Pana Starosty w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i  prawnego nieruchomości stanowiących zasób Skarbu 

Państwa na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

1. Ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa w Starostwie była 

prowadzona ręcznie, w formie odrębnych rejestrów zaprowadzonych dla ośmiu obrębów 

ewidencyjnych (gmin). Taki sposób prowadzenia ewidencji nie odpowiadał wymogom 

określonym w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
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nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), gdyŜ ewidencja ta nie była 

prowadzona zgodnie z katastrem nieruchomości. Ustalenia kontroli NIK wykazały równieŜ, 

Ŝe w ewidencji brak było elementów wskazanych w art. 23 ust. 1 c pkt 3-7 ww. ustawy. 

W przypadku braku księgi wieczystej, w ewidencji brak było wpisu potwierdzającego 

posiadanie tytułu własności Skarbu Państwa dla poszczególnych nieruchomości.  

W ocenie NIK ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa nie była 

prowadzona w Starostwie w sposób rzetelny. Na podstawie wpisów w ewidencji nie było 

moŜliwe wskazanie dokładnej liczby działek stanowiących własność Skarbu Państwa 

połoŜonych na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

 Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe w 2008 r. Zarząd Powiatu podjął działania 

w celu zaprowadzenia elektronicznej ewidencji zasobu Skarbu Państwa, zakupując za kwotę 

7.160,00 zł oprogramowanie „EGB 2005-N”. Dzięki oprogramowaniu moŜliwe było 

wygenerowanie danych o działkach będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa 

poprzez wyodrębnienie działek znajdujących się w poszczególnych obrębach ewidencyjnych. 

W oprogramowaniu tym wprowadzono połączenie – za pomocą „Microsoft Office Excel” – 

w zakresie danych cząstkowych dotyczących 11 gmin Powiatu. W ocenie NIK, przyjęte 

rozwiązanie nie dawało jednak moŜliwości (podobnie, jak zakupione wcześniej 

oprogramowanie „EGB 2000”  System Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali), 

automatycznego wyodrębnienia działek naleŜących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz dokonywania przeglądu i generowania danych dotyczących ww. nieruchomości według 

grup oraz podgrup rejestrowych. 

2. Nieprawidłowości dotyczące ewidencjonowania zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa potwierdziła analiza porównawcza danych zawartych w ewidencji gruntów 

i budynków (podgrupy rejestrowe 1.3, 1.4 i 1.7) oraz prowadzonej ręcznie ewidencji zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., rozbieŜności te w zakresie powierzchni 

nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły (c.a.) 2845 ha. W wyniku porównania danych 

zawartych w ewidencji zasobu Skarbu Państwa z obszaru jednej gminy (KrzyŜ Wielkopolski), 

z dokumentacją źródłową, ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe w ewidencji nie zawarto 

danych odnośnie 23 działek o łącznej powierzchni 5.6420 ha.  

W ewidencji gruntów i budynków figurowały, jako własność Skarbu Państwa 

nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością jednostek samorządu terytorialnego, 
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co do których nie zostały wydane przez wojewodę ostateczne decyzje potwierdzające nabycie 

własności (gmina KrzyŜ Wielkopolski nieruchomości o łącznej powierzchni 115.8709 ha). 

Ustalono równieŜ, Ŝe w ewidencji gruntów i budynków, jako własność Skarbu Państwa 

wykazywano dane o nieruchomościach administrowanych przez Starostę oraz nieruchomości, 

które powinny zostać przekazane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe (gmina KrzyŜ Wielkopolski nieruchomości o łącznej powierzchni 8.6700 ha). 

 Przeprowadzona w czasie trwania kontroli NIK analiza dokumentacji źródłowej 

w zakresie zgodności danych wynikających z ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz ewidencji gruntów i budynków dotyczących 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 

20.1379 ha, które stanowiły ogółem 2% powierzchni zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

na obszarze Powiatu wykazała, Ŝe w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa ujęta 

została nieruchomość o powierzchni 0.1200 ha, która nie naleŜała do zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa, a stanowiła własność parafii rzymsko-katolickiej. Ustalenia kontroli NIK 

wykazały, Ŝe dane zawarte w ewidencjach były niepełne oraz niekompletne. W wyniku 

porównania stwierdzono równieŜ, Ŝe zarówno w ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, 

jak i ewidencji gruntów i budynków nie zostały zamieszczone informacje o załoŜonych 

księgach wieczystych dla trzech nieruchomości (łączna powierzchnia 4.1900 ha). 

Nie zamieszczono równieŜ w ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa informacji 

o załoŜonych księgach wieczystych dla czterech nieruchomości o łącznej powierzchni 

4.3500 ha, podczas gdy ewidencja gruntów i budynków zawierała w tym zakresie prawidłowe 

wpisy. W ocenie NIK, brak rzetelnych danych dotyczących zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa stanowi istotną przeszkodę w pełnej realizacji obowiązku sporządzenia wykazów 

nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.). 

3. ZastrzeŜenia NIK dotyczą działań w celu doprowadzenia do ostatecznego 

ujawnienia stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 9 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. NIK zwraca uwagę na to, Ŝe obowiązek ujawnienia 

prawa własności nieruchomości wynika równieŜ z dyspozycji art. 2 ust. 1 ustawy 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…). 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe ujawnienie w księgach wieczystych aktualnego 

stanu prawnego następowało jedynie „w miarę bieŜących potrzeb”, a więc w związku 

z wydaniem decyzji w sprawie podziału nieruchomości, następowaniem transakcji kupna –
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sprzedaŜy nieruchomości oraz zmian formy władania nieruchomościami (oddanie w trwały 

zarząd). Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. do dnia 3 października 2008 r. 

Pan Starosta skierował do właściwego sądu 18 wniosków o ujawnienie prawa własności 

Skarbu Państwa lub o załoŜenie księgi wieczystej. Podjęcie ww. działań dotyczyło 

186 działek o łącznej powierzchni 39.1200 ha, co stanowiło 11% działek o nieujawnionym 

stanie prawnym wykazanych na dzień 30 czerwca 2008 r.  

W wyniku szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości, ustalono, Ŝe według 

stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2008 r. 1.771 działek (łączna powierzchnia 

645.6372 ha), nie posiadało ujawnionego stanu prawnego, co stanowiło co najmniej 83% 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (łączna powierzchnia 1136.1226 ha). NIK zwraca 

uwagę, Ŝe ze względu na niekompletne i niepełne dane zawarte w ewidencji nieruchomości 

Skarbu Państwa, dane te moŜna było przyjąć jedynie szacunkowo. Ustalenia kontroli NIK 

wykazały równieŜ, Ŝe spośród ww. działek o nieujawnionym stanie prawnym, 725 (tj. 40,9%), 

było zlokalizowanych na terenach poniemieckich. Z kolei, dla 346 działek, o łącznej 

powierzchni 150.2853 ha (tj. 19,5%), nie dokonano ustalenia, które parcele katastralne 

odpowiadają działkom ewidencyjnym.  

4. NIK zwraca uwagę na to, Ŝe dopiero w trakcie kontroli, w dniu 2 września 2008 r. 

Pan Starosta poinformował mieszkańców powiatu o potrzebie porównania ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym oraz o moŜliwości udzielania im pomocy w celu uzyskania 

tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia tego prawa w księgach 

wieczystych. Obowiązek podjęcia ww. działań został nałoŜony na starostów z dniem 

19 listopada 2007 r. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…). 

5. NIK pozytywnie ocenia wywiązanie się Pana Starosty, od stycznia 2008 r., 

z obowiązku przekazywania wojewodzie, w terminie do 15 dnia kaŜdego miesiąca, 

sprawozdań z realizacji zadania dotyczącego składania do sądu wniosków o ujawnienie prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa w  księgach wieczystych.  

Zwrócić jednak naleŜy uwagę, Ŝe do realizowania obowiązku składania ww. 

sprawozdań stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…), 

Pan Starosta był zobowiązany od grudnia 2007 r. Ustalenia kontroli wykazały jednak, 

Ŝe pierwsze sprawozdanie nie zostało złoŜone.  
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zapewnienie rzetelności i kompletności danych w prowadzonej ewidencji 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta oraz zgodności tej ewidencji 

z obowiązującymi przepisami. 

2.  Zintensyfikowanie działań w celu dochowania ustawowego terminu przewidzianego 

na ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Wywiązywanie się w pełni z obowiązku składania sprawozdań do wojewody 

dotyczących złoŜonych do sądu wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 14 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 Staroście prawo zgłoszenia  

na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu 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. 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 
1. Adresat. 
2. NIK –  Departament Administracji Publicznej. 
3. Aa.  


