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Pan 

Jan Pączek 

Starosta 

Powiatu Przemyskiego 

 

 

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. 937), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Przemyślu kontrolę 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Starostę 

gospodarującego mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od 

1 stycznia 2007 r. do 12 sierpnia 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 20 sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, na 

podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe Starosta Przemyski – w miarę posiadanych 

środków – podejmował skuteczne działania w celu aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

 Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. na terenie Powiatu Przemyskiego do zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa wchodziło 2.386 nieruchomości o powierzchni ogółem 3.943 

ha, na które składało się 4.428 działek ewidencyjnych. Z liczby tej – 1.789 nieruchomości – 

(1.869 działek ewidencyjnych) o powierzchni 1.536 ha nie posiadało uregulowanego stanu 

prawnego. 
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W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli dane, zawarte w ewidencji nieruchomości Skarbu 

Państwa były zgodne z dokumentacją źródłową, tj. z zapisami w operatach ewidencyjnych, 

aktach notarialnych i decyzjach administracyjnych. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe Starosta realizował obowiązek, o którym mowa 

w 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.). 

W okresie od objętym kontrolą Starosta złoŜył do Sądu Rejonowego w Przemyślu 84 

wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu 

państwa lub o załoŜenie księgi wieczystej. Wnioski te dotyczyły 384 działek ewidencyjnych 

o łącznej powierzchni 93,53 ha. 

Stosownie do wymogu, wynikającego z treści art. 4 ust. 1 w/w ustawy z 7 września 

2007 r., Starosta przekazywał Wojewodzie Podkarpackiemu miesięczne sprawozdania 

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa. Sprawozdania te składane były terminowo, do 15 - go dnia kaŜdego 

miesiąca. 

W okresie grudzień 2007 r. – czerwiec 2008 r. Starosta czterokrotnie informował 

Wojewodę Podkarpackiego o konieczności przyznania dodatkowych środków na realizację 

zadania, wskazując m. in. na konieczność zatrudnienia 2 osób oraz wyposaŜenie stanowisk 

pracy. Potrzebne na to zadanie środki zostały określone na poziomie 1.394 tys. zł.

 Pomimo braku środków z budŜetu państwa na to zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, Starostwa realizował obowiązek sporządzania wykazów 

nieruchomości. Wykazy sporządzone zostały w około 30%. Termin sporządzenia wykazów 

i przekazania ich właściwym organom innych jednostek samorządu terytorialnego ustalony 

został przepisem art. 1 ust. 1 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 r. - na 19 maja 2009 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe w związku z brakiem środków finansowych, 

Starosta nie utworzył punktu informacyjno – konsultacyjnego, udzielającego informacji 

i wyjaśnień problematyki prawnej i geodezyjnej o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do 

uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw 

w księgach wieczystych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy z dnia 7 września 

2007 r. Informacje te przekazywane były osobom zainteresowanym przez pracowników 

obsługujących bazę danych ewidencji gruntów i budynków. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe na terenie Powiatu Przemyskiego znajdowała 

się jedna wspólnota gruntowa w gminie Krzywcza. Do wspólnoty tej naleŜały grunty 
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stanowiące las, grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zalesione o łącznej powierzchni 29,23 

ha. Stosownie do wymogów art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) Starosta 

dysponował wykazem nieruchomości naleŜących do wspólny gruntowej, wykazem 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazem obszarów gospodarstw 

przez nich posiadanych i wielkością przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu. 

 


