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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia     sierpnia 2008 r. 
 
LRZ – 41015-1-08 
P/08/001 

 

 

Pan 

Zbigniew Korab 

Wójt Gminy Niebylec 

 

 
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 Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Niebylcu 

w zakresie aktualizacji przez Wójta stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. 

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

podpisanym w dniu 1 sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

 

W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia działania Wójta Gminy 

Niebylec w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 lipca 

2008 r. 

W kontroli ustalono, Ŝe Wójt nie otrzymał od Starosty StrzyŜowskiego wykazu 

nieruchomości, które na mocy przepisów prawa przeszły na własność Gminy, a takŜe 

nieruchomości nie stanowiących własności Gminy i nie pozostających w posiadaniu ich 

właścicieli oraz nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane były przez osoby 

objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 

266 ze zm.). Termin sporządzenia i przekazania przez starostów przedmiotowego wykazu – 
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ustalony pierwotnie do dnia 19 maja 2008 r. – został zmieniony, ustawą z dnia 30 maja 

2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 116, poz. 

733) do dnia 19 maja 2009 r. 

W kontroli ustalono, Ŝe według stanu na 30 czerwca 2008 r. – w skład gminnego 

zasobu nieruchomości wchodziło 381 nieruchomości o powierzchni 92,20 ha, w tym 22 

nieruchomości (5,7%) o powierzchni 5,82 ha nie miało uregulowanego stanu prawnego. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe Wójt podejmował działania w celu 

uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób, polegające na 

złoŜeniu do Sądu Rejonowego w StrzyŜowie łącznie 10 wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy. Wnioskami objęto 12 działek 

o powierzchni 3,65 ha. Do dnia 14 lipca 2008 r., Sąd rozpatrzył 9 z tych wniosków, w tym 8 

poprzez wpisanie prawa własności na rzecz Gminy, 1 wniosek został oddalony i 1 oczekuje 

na rozpatrzenie. 

Nieruchomości wymagające uregulowania stanu prawnego (według stanu na 30 

czerwca 2008 r.) to głównie działki, przekazane na rzecz Gminy decyzjami Wojewody 

Podkarpackiego, które stały się prawomocne w maju 2008 roku. 

W kontroli ustalono, Ŝe przeprowadzona inwentaryzacja nieruchomości, wg stanu na 

31 grudnia 2006 r., spełniała wymogi w zakresie terminowości jej przeprowadzenia, 

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

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.). W trakcie inwentaryzacji nie 

stwierdzono róŜnic pomiędzy stanem faktycznym, a ewidencyjnym nieruchomości. 

Szczegółowej analizie poddano dokumentację dotyczącą 34 nieruchomości 

gruntowych (9% ogółu) spośród uwidocznionych w rejestrze Urzędu wg stanu na 30 czerwca 

2008 r. Na podstawie badanej próby NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe w 18 przypadkach 

(53%) dane zawarte w rejestrze nie były zgodne ze stanem faktycznym. W 15 przypadkach 

(44%) w rejestrze podano nieprawidłowy numer księgi wieczystej, w 2 przypadku (działka nr 

3484 o pow. 0,14 ha i działka nr 3520 o pow. 0,11 ha) w rejestrze podano nieprawidłowy 

udział Gminy we własności nieruchomości – niŜszy o 7,5 ara (podano 28/40, w sytuacji, gdy 

własność Gminy wynosiła 1/1), w jednym przypadku (działka nr 552/3 o pow. 0,27 ha) 

w rejestrze podano nieprawidłową powierzchnię działki, tj. 0,35 ha (wyŜszą o 8 arów). 

Przyczyną nieprawidłowych danych w prowadzonym rejestrze nieruchomości był brak 

bieŜącej aktualizacji przedmiotowego rejestru przez Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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W kontroli ustalono, Ŝe występowały róŜnice w liczbie i powierzchni nieruchomości, 

pomiędzy danymi wynikającymi z informacji Starosty, a danymi Urzędu. Według stanu na 

1 stycznia 2007 r. liczba działek w rejestrze Urzędu była niŜsza o 23 (6%), a ich powierzchnia 

wyŜsza o 4,45 ha (5%), a według stanu na 1 stycznia 2008 r. liczba działek, w rejestrze 

Urzędu była niŜsza o 29 (7%), a ich powierzchnia była wyŜsza o 4,88 ha (5,7%). 

Przyczyną róŜnic w powierzchni działek był fakt, Ŝe w ewidencji Gminy ujęte zostały 

równieŜ działki, które nie mają uregulowanego stanu prawnego, będące w jej uŜytkowaniu, 

natomiast Starostwo wykazało jedynie grunty z uregulowanym stanem własności znajdujące 

się w zasobie Gminy. WyŜsza liczba działek, wykazana przez Starostwo, wynikała równieŜ 

z ujęcia w wykazie nieruchomości będących współwłasnością Gminy z osobami fizycznymi, 

o istnieniu których Gmina nie miała wiedzy. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, istnieje uzasadniona potrzeba pełnej wymiany 

informacji pomiędzy Starostwem a Urzędem, w celu doprowadzenia obu ewidencji do 

zgodności ze stanem faktycznym. 

W kontroli ustalono, Ŝe Wójt Gminy terminowo przekazywał Wojewodzie 

Podkarpackiemu miesięczne sprawozdania z wykonania obowiązku składania wniosków 

o ujawnienie prawa własności nieruchomości Gminy. Sprawozdania przekazywane były do 

15 dnia kaŜdego miesiąca, tj. zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

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

Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

 
 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Rzeszowie na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o: 

- podjęcie skutecznych działań w celu doprowadzenia rejestru nieruchomości Gminy 

do zgodności ze stanem faktycznym. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie oczekuje od Pana Wójta w terminie 

30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo złoŜenia do 
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dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin nadesłania informacji, o której mowa wyŜej, 

liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 

 


