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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia     października 2008 r. 
 
LRZ – 41015-5-08 
P/08/001 

 

 

Pan 

Józef śydownik 
 

Wójt Gminy Bircza 
 

 
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 Birczy 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy, 

gospodarującego gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminnym. 

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

podpisanym w dniu 30 września 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 nieprawidłowościami ocenia działania Wójta 

Gminy Bircza, w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. 

do 30 września 2008 r. 

W kontroli ustalono, Ŝe Wójt Gminy nie otrzymał od Starosty Przemyskiego wykazu 

nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów 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 są przez osoby 

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

ustalony pierwotnie do dnia 19 maja 2008 r. – został zmieniony przez ustawę 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 roku. 

Według stanu na 9 września 2008 r. – w skład gminnego zasobu nieruchomości 

wchodziło 2.275 nieruchomości o powierzchni 1.527,48 ha, w tym 126 nieruchomości (5,5%) 

o powierzchni 88,79 ha nie posiadało uregulowanego stanu prawnego. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe w okresie 2007 – 2008 (do 30 września) Wójt 

nie podejmował działań w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób, polegających na kierowaniu do Sądu Rejonowego w Przemyślu wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy. 

W tym czasie – na wniosek Wójta – Wojewoda Podkarpacki 27 decyzjami administracyjnymi 

stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Bircza własności 126 działek o łącznej 

powierzchni 88,87 ha. Od daty uprawomocnienia się tych decyzji do dnia 15 września 2008 r. 

upłynęło od 128 do 613 dni. 

Według stanu na 31 grudnia 2007 r. ujawnienia w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości wymagało 85 działek o powierzchni 66,02 ha, będących w zasobie 

Gminy, a według stanu na 15 września 2008 r. – 126 działek o powierzchni 88,87 ha. 

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.), właściciel nieruchomości 

jest obowiązany do niezwłocznego złoŜenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze 

wieczystej. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia niekierowanie przez Wójta wniosków do 

właściwego sądu rejonowego w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości stanowiących gminny zasób. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe rejestr nieruchomości Gminy prowadzony 

w Urzędzie w oparciu o przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.), 

nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 23 ust. 1c tej ustawy. Zgodnie z treścią tego 

przepisu, od dnia 22 października 2007 r. ewidencja powinna zawierać – między innymi – 

takie dane jak: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
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nieruchomości; wskazanie dokumentu potwierdzającego prawo Gminy do nieruchomości, 

w przypadku braku księgi wieczystej; wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej 

z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości Gminy; informacje o zgłoszonych 

roszczeniach do nieruchomości oraz informacje o toczących się postępowaniach 

administracyjnych i sądowych. 

 W kontroli ustalono, Ŝe ewidencja Urzędu nie obejmowała tych danych, a w rejestrze 

nieruchomości podano jedynie: liczbę porządkową, numer i powierzchnię działki oraz 

miejscowość, w której jest połoŜona. 

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej 50 nieruchomości Gminy o łącznej 

powierzchni 48,87 ha (3,2% ogółu) - NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe dane zawarte 

w ww. rejestrze nieruchomości zbieŜne były z informacją otrzymaną od Starosty oraz stanem 

faktycznym, dot. tych nieruchomości. 

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

31 grudnia 2005 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 przeprowadzonej 

inwentaryzacji nie stwierdzono róŜnic pomiędzy stanem faktycznym, a ewidencyjnym 

nieruchomości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe Wójt nie przekazywał Wojewodzie 

Podkarpackiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku składania wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy. Wymóg 

składania takich sprawozdań wynikał z przepisu 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: 

− systematycznego ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

stanowiących gminny zasób, stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 

− doprowadzenia rejestru nieruchomości Gminy do zgodności z wymogami art. 23 ust. 1 pkt 

1 i ust. 1c w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 
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− zapewnienie przekazywania Wojewodzie Podkarpackiemu miesięcznych sprawozdań 

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Gminy, zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 7 września 

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

Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

 

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

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

uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków 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 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

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

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

liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 

 


