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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

skontrolowała w trzecim kwartale 2008 r. Urząd Gminy Świdwin, zwany dalej „UG”, w 

zakresie działań dotyczących aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne. 

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

podpisanym w dniu 14 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli stosownie do postanowień 

art. 60 ustawy o NIK przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami aktualizację stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób i mienie gminne.  

W UG prowadzony był rejestr nieruchomości i mienia gminy, który był zgodnych  

z dokumentacją źródłową. Przeprowadzone badania dokumentacji znajdującej się w UG, 

dotyczącej 50 nieruchomości wykazały, Ŝe ewidencja działek gruntu prowadzona była rzetelnie. 

Ewidencja ta róŜniła się od ewidencji gruntów i budynków Starostwa, pod względem ilości 

działek i łącznej powierzchni gruntów. Przykładowo w 4 grupie rejestrowej w ewidencji UG 

wykazano o 64 działki mniej. Łączna powierzchnia tych działek wynosiła ponad 11 ha. 

Wymienione rozbieŜności stwierdzono po przeprowadzonym, dopiero w czasie kontroli NIK, 

porównaniu danych z obu ewidencji. Wcześniej Pan Wójt, po otrzymaniu w maju 2008 r. 

informacji o zasobie nieruchomości gminy od Starosty Świdwińskiego2, do czasu kontroli 

NIK, nie skonfrontował jej z ewidencją prowadzoną w UG celem sprawdzenia ich zgodności.  

                                                             
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2 realizującego postanowienia zawarte w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 
Nr 191, poz. 1365) 
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NIK negatywnie ocenia działania Pana Wójta w zakresie regulacji stanu prawnego 

nieruchomości gminnych. Wg stanu na 15.07.2008 r. spośród 840 działek gminnych, tylko 

226 miało uregulowany stan prawny. Z tego w okresie styczeń 2007 r. – czerwiec 2008 r. 

uregulowano stan prawny 73 działek. W czerwcu 2008 r. zostały złoŜone do sądu wnioski  

o załoŜenie ksiąg wieczystych dla 11 działek, a od lipca zaprzestano składania kolejnych 

wniosków uzasadniając to brakiem środków w budŜecie gminy na sfinansowanie kosztów 

sporządzenia wypisów i wyrysów geodezyjnych. W lipcu 2008 r. wśród nieruchomości 

gminnych o nieustalonym stanie prawnym znajdowały się m.in. działki skomunalizowane 

jeszcze w 1991 r.  

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

1. Ustalenie przyczyn i wyeliminowanie występujących rozbieŜności pomiędzy danymi 

zawartymi w rejestrze gminy Świdwin, a danymi zawartymi w ewidencji gruntów  

i budynków prowadzonej przez Starostę. 

2. Uregulowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości wchodzących w skład 

gminnego zasobu nieruchomości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub  

przyczyn 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 Wójtowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Delegatury 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. 


