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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia     października 2008 r. 
 
LRZ – 41015-4-08 
P/08/001 

 

 

Pan 

Władysław Pracoń 

Starosta 

Powiatu NiŜańskiego 

 

 

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 Nisku 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 5 września 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 2 października 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 ocenia pozytywnie – mimo stwierdzonych uchybień – 

skuteczność działań podejmowanych przez Starostę, mających na celu aktualizację stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. 

 W kontroli ustalono, Ŝe stosownie do przepisu art. 1 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), w dniu 19 

maja 2008 r. Starosta sporządził i przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu oraz właściwym 

organom innych jednostek samorządu terytorialnego wykazy nieruchomości leŜących na 
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terenie Powiatu NiŜańskiego, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność 

Skarbu Państwa. Wykazy te zostały opracowane wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia 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 nie pozostających w posiadaniu ich właścicieli (Dz. U. Nr 23, 

poz. 143). Wykaz przekazany Wojewodzie Podkarpackiemu zawierał 7.549 pozycji, którym 

odpowiadały poszczególne działki ewidencyjne składające się na nieruchomości Skarbu 

Państwa. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. Starosta NiŜański gospodarował 358 

nieruchomościami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1.201,6 ha, składającymi się 

z 1.892 działek ewidencyjnych, z czego 130 nieruchomości (718 działek ewidencyjnych) 

o powierzchni 360,7 ha nie posiadało uregulowanego stanu prawnego. 

Na podstawie szczegółowej analizy danych dotyczących 40 nieruchomości - 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe w przypadku 11 nieruchomości dane zawarte 

w wykazie róŜniły się od informacji wynikających z wypisów z ewidencji gruntów 

i budynków. RóŜnice polegały m. in. na nieprawidłowej nazwie obrębu ewidencyjnego, innej 

powierzchni nieruchomości, innej liczby działek ewidencyjnych wchodzących w skład 

nieruchomości, nieprawidłowych danych właściciela lub władającego nieruchomością. 

Wykaz ten był na bieŜąco aktualizowany, a stwierdzone w nim w trakcie kontroli błędy 

zostały poprawione. 

NajwyŜszej Izby Kontroli stwierdza, iŜ dane w ewidencji nieruchomości Skarbu 

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

aktach notarialnych i decyzjach administracyjnych. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli - Starosta realizował obowiązek, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 w/w ustawy z dnia 7 września 2007 r. i w okresie objętym kontrolą złoŜył do 

Sądu Rejonowego w Nisku 29 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa lub o załoŜenie księgi wieczystej. Wnioski te 

dotyczyły 29 nieruchomości składających się z 59 działek ewidencyjnych o łącznej 

powierzchni 82,1422 ha. W okresie tym Starosta złoŜył ponadto 22 wnioski o nabycie – 

w trybie zasiedzenia – prawa własności, które obejmowały 22 nieruchomości o powierzchni 

21,901 ha. 

W kontroli ustalono, Ŝe stosownie do obowiązku, wynikającego z treści art. 4 ust. 1 

w/w ustawy z 7 września 2007 r. – Starosta terminowo przekazywał Wojewodzie 
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Podkarpackiemu miesięczne sprawozdania z wykonania obowiązku składania wniosków 

o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 pkt 4 w/w 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. Starosta utworzył punkt informacyjno – konsultacyjny, 

w którym pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami udzielali osobom 

zainteresowanym informacji i wyjaśnień z zakresu 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. 

W kontroli ustalono, Ŝe wykaz nieruchomości naleŜących do wspólnot gruntowych na 

obszarze Powiatu, stanowiły wypisy z rejestru gruntów zebrane w teczce pt. Wykaz wspólnot 

gruntowych Powiatu NiŜańskiego. Wykaz obejmował 80 wspólnot gruntowych o łącznej 

powierzchni 3.266,4040 ha, z tego 26 rolnych – o powierzchni 850,5678 ha i 54 leśne – 

o powierzchni 2.415,8362 ha. Starosta nie dysponował wykazem uprawnionych do udziału 

we wspólnotach gruntowych, wykazem obszarów gospodarstw przez nich posiadanych oraz 

wielkością przysługujących im udziałów we wspólnocie, z powodu niewykonania przez 

zarządy spółek stosownych zgłoszeń w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz.169 ze zm.) oraz art. 22 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 

ze zm.). 

 

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 i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 


