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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 Powiatowym 

w  Nowym Tomyślu 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 1 grudnia 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 5 grudnia 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 Nowotomyskiego. 

1. W Starostwie nie była prowadzona odrębna ewidencja nieruchomości stanowiących 

zasób Skarbu Państwa na obszarze  Powiatu Nowotomyskiego. Pan Starosta nie wywiązał się 

więc z obowiązku wynikającego z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1c ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
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ze zm.). Starostwo nie dysponowało równieŜ jednoznacznymi i rzetelnymi danymi dotyczący-

mi liczby oraz powierzchni zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.  

W ocenie NIK, brak ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

w istotny sposób utrudniał prawidłowe gospodarowanie nimi, do czego Pan Starosta został 

zobowiązany na podstawie art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Do celów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w Starostwie była 

wykorzystywana elektroniczna ewidencja gruntów i budynków prowadzona za 

pomocą programu EGB 2000. Podkreślić jednak naleŜy to, Ŝe nie dawała ona moŜliwości 

wskazania dokładnej liczby działek stanowiących własność Skarbu Państwa połoŜonych na 

terenie Powiatu Nowotomyskiego. Ponadto, niemoŜliwe było przeglądanie zbiorów 

dotyczących działek zakwalifikowanych do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych 

oraz wygenerowanie danych dotyczących zasobu nieruchomości Skarbu Państwa według 

stanu na wybrany dzień z przeszłości. Baza danych tej ewidencji umoŜliwiała jedynie 

pozyskanie danych na dzień bieŜący. 

W czasie trwania kontroli NIK, w wyniku przeprowadzonej analizy wpisów z kompu-

terowej ewidencji gruntów i budynków, w Starostwie zostało sporządzone zestawienie 

nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa zaliczonych do podgrupy rejestrowej 1.4 (grunty 

wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa). Nieprawidłowości polegające na 

nierzetelnym ewidencjonowaniu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa potwierdziła analiza 

zgodności danych z dokumentacją źródłową 187 działek o łącznej powierzchni 37.0855 ha, 

co stanowiło 3,6% powierzchni zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wskazanej w toku 

kontroli NIK, na podstawie danych z  ewidencji gruntów i budynków w podgrupie 1.4. 

(2008 ha). Niezgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

do ww. podgrupy rejestrowej zostały zaliczone 173 działki o tzw. nieuregulowanym stanie 

prawnym, o łącznej powierzchni 47.5846 ha.  

Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe zapisy dotyczące ww. działek zostały 

wprowadzone wraz z zaprowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w latach 60-tych XX 

wieku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. NIK negatywnie ocenia bierność 

Starostwa (od czasu przejęcia z mocy prawa tego zasobu z dniem 1 stycznia 1999 r.), 

w zakresie pozyskania  lub odtworzenia dokumentacji źródłowej dotyczącej tych działek. 
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W odniesieniu do zapisów ewidencji dotyczących trzech działek z obszaru gminy 

Zbąszyń, w Starostwie brak było dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania wpisu 

oznaczeń ksiąg wieczystych, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla tych działek. 

Z ustaleń kontroli NIK wynika, Ŝe oznaczenia ksiąg wieczystych zostały ujawnione w 1993 r. 

w ewidencji gruntów i budynków przy zakładaniu komputerowych baz danych, podczas gdy 

w ewidencji prowadzonej w formie ręcznej, księgi wieczyste dla tych działek nie były 

ujawnione. 

2. NIK negatywnie ocenia prowadzenie przez Pana Starostę aktualizacji stanu 

prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wynikającej z obowiązku nałoŜonego z dniem 

22 października 2007 r. przepisem  art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce nierucho-

mościami. NIK zwraca uwagę na to, Ŝe obowiązek ujawnienia prawa własności 

nieruchomości wynika równieŜ z dyspozycji art. 2 ust. 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.).  

Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe nieujawnienie prawa własności dotyczyło aŜ 78% 

nieruchomości Skarbu Państwa z obszaru powiatu nowotomyskiego (4.018 działek o łącznej 

powierzchni 1438 ha). Podkreślić naleŜy, Ŝe do dnia wejścia w Ŝycie ww. przepisów, 

ujawnienie w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nie było związane 

z wykonywaniem obowiązków nałoŜonych przepisami ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości, a następowało wyłącznie w związku z realizacją 

bieŜących ustawowych zadań powiatu. Dopiero w 2008 r., Pan Starosta rozpoczął 

prowadzenie działań w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. do dnia 1 grudnia 2008 r. Pan Starosta 

skierował do właściwego sądu 11 wniosków o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa. 

Wnioski te dotyczyły 21 działek o łącznej powierzchni 15.7532 ha. Wnioskami objęto 

zaledwie 0,5% powierzchni działek o nieuregulowanym stanie prawnym. W wyjaśnieniu 

złoŜonym w toku kontroli NIK, Pan Starosta uzasadnił niepodejmowanie działań w celu 

uporządkowania zasobu Skarbu Państwa brakiem odpowiednich środków finansowych oraz 

niewystarczającą obsadą kadrową w Starostwie. 

3. NIK zwraca uwagę na to, Ŝe Pan Starosta podjął działania w celu realizacji 

ustawowego obowiązku przygotowania wykazów nieruchomości określonych w przepisie 

art. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości (…). 
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Do dnia 15 listopada 2008 r. zostały sporządzone wykazy nieruchomości (część I, II, III, IV ), 

w zakresie wskazanym w kolumnach od 1 do 11 oraz od 21 do 23 wzoru wykazu 

nieruchomości określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzoru zestawień zbiorczych 

nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających 

ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających 

w posiadaniu ich właścicieli (Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 143), obejmujące obszar wszystkich 

sześciu gmin Powiatu Nowotomyskiego. Jednak, jak wynika z ustaleń kontroli NIK, dane 

o wszystkich działkach, które zostały zamieszczone w ww. wykazach nieruchomości nie 

zostały zweryfikowane przez właściwe organy. Nie zostało równieŜ przeprowadzone badanie 

ich stanu prawnego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe stopień zaawansowania prac związanych 

z realizacją obowiązków nałoŜonych ustawą o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa (…), powoduje ryzyko niedochowania termino-

wego wykonania obowiązków nałoŜonych przepisami ww. ustawy. Do czasu zakończenia 

kontroli NIK, zostało zlecone (za wynagrodzeniem w kwocie 53.802 zł), badanie stanu 

prawnego nieruchomości połoŜonych na terenie jednej z sześciu gmin obszaru Powiatu 

Nowotomyskiego. Podkreślić naleŜy, Ŝe dopiero w toku kontroli NIK, Pan Starosta 

przeprowadził analizę potrzeb w zakresie niezbędnych badań specjalistycznych dla całego 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na obszarze powiatu. Na tej podstawie załoŜono, 

Ŝe szacunkowa kwota wydatków na ten cel wyniesie 500.000 zł (w 2008 r. Starostwo 

otrzymało na ten cel dotację z budŜetu państwa w kwocie 115.000 zł).  

NIK zwraca uwagę na to, Ŝe pracownik zatrudniony w Starostwie na stanowisku 

geodety powiatowego nie posiadał uprawnień zawodowych określonych dyspozycją § 4 pkt 2 

lit . b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakim powinni odpowiadać (…) geodeci powiatowi (…) Dz. U. Nr 249, poz. 2498. 

Podkreślić jednak naleŜy to, Ŝe w Starostwie były podejmowane działania w celu zmiany 

obsady stanowiska geodety powiatowego, jednak do czasu zakończenia kontroli NIK, 

nie przyniosły one rezultatu. 

5. NIK pozytywnie ocenia działania prowadzone przez Starostwo w celu realizacji 

obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa (…). W kwietniu 2008 r., w siedzibie Starostwa 
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utworzony został punkt informacyjno-konsultacyjny. NIK nie wnosi uwag, co do sposobu 

poinformowania mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności 

ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielania pomocy mieszkańcom 

w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego 

do zajmowanych przez nich nieruchomości oraz ujawnienia ich praw w księgach 

wieczystych. 

6. NIK negatywnie ocenia niewywiązanie się Pana Starosty z obowiązku przekazania 

wojewodzie, w terminie do 15 dnia kaŜdego następnego miesiąca, sprawozdań z realizacji 

zadania dotyczącego składania do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa w  księgach wieczystych. Do realizacji 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.  

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

1. Zaprowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje 

Starosta stosownie do wymogów określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1c ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

2. Zintensyfikowanie działań w celu dochowania ustawowego terminu przewidzianego 

na ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Kontynuowanie działań organizacyjnych w celu obsadzenia stanowiska geodety 

powiatowego. 

4. Wywiązywanie się z obowiązku składania sprawozdań do wojewody dotyczących 

złoŜonych do sądu wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa lub sprawozdań negatywnych, tj. o niezłoŜeniu takich 

wniosków w danym okresie sprawozdawczym. 

 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 
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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.  


