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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 Starostwo Powiatowe w Świdwinie, zwane dalej „Starostwem”, w zakresie 

działań dotyczących aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

zasób nieruchomości Skarbu Państwa (SP), którymi gospodaruje Starosta. 

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

podpisanym w dniu 17 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie aktualizację stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta.  

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którym pan Starosta gospodarował w 2008 r.,  

to 334 nieruchomości o powierzchni 700,4 ha, z tego na dzień 17 września 2008 r.  

o nieuregulowanym stanie prawnym były 54 nieruchomości o powierzchni 51,7 ha.  

NIK pozytywnie ocenia działania prowadzone w celu uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa. W 2008 r. do Sądu Rejonowego  

w Świdwinie złoŜono 51 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. Dla  

54 działek gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym wnioski nie zostały jeszcze złoŜone.  

Dla zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodarował Pan Starosta, 

prowadzono rejestr, do czego zobowiązywał art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami2.  

                                                             
 
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2  Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 



 
 

- 2 -

Do czasu kontroli NIK Starostwo nie zakończyło jeszcze opracowania wykazu 

nieruchomości3, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa  

i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a takŜe nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego  

i nie pozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których 

lokale zajmowane są 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.). Do czasu kontroli NIK wykaz nie zawierał jeszcze 

– poza numerem księgi wieczystej kaŜdej nieruchomości – pozostałych informacji z tej 

księgi, a takŜe tytułu prawnego, daty ostatniej zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz 

daty sprawdzenia danych w ewidencji gruntów i budynków. Dane, które umieszczono  

w wykazie, były rzetelne – zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o 

przyspieszenie działań dla uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 

którymi gospodaruje Pan Starosta. 

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

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach 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 Staroście prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Delegatury umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosku 

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. 

                                                             
 
3 Termin opracowania i przekazania wykazu upływa 18.05.2009 r. 


