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WYSTAPIENIE 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 

przeprowadziła kontrolę Starostwa Powiatowym w Gryfinie w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Pan Starosta. 

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

podpisanym w dniu 16 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzoną aktualizację stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Pan Starosta, mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

 Zakres uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa był 

niezadowalający – nie osiągnął nawet 50%. Na koniec czerwca 2008 r. Pan Starosta 

gospodarował 6.604 działkami Skarbu Państwa (o łącznej powierzchni 12.646,6 ha), w tym 

dla 3.869 działek (6.519,3 ha) nie załoŜono jeszcze ksiąg wieczystych.   

 Pan Starosta nie prowadził przy tym - wymaganej art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami2 - ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.   

 Pan Starosta został zobowiązany art. 1 ustawy z 7.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego3 (zwanej dalej „ustawą z 7.09.2007 r.”) do sporządzania wykazu nieruchomości, 

które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego 

własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a takŜe nie stanowiących 

                                                   
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
3 Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
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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 21.06.2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego4. Do czasu 

kontroli NIK nie przystąpiono do sporządzania takiego wykazu. Jakkolwiek termin jego 

sporządzenia ustawą z 7.09.2007 r. przedłuŜono z 19.05.2008 r. na 19.05.2009 r., to zdaniem 

NIK dotrzymanie tego terminu w przypadku Starostwa w Gryfinie jest zagroŜone.  

Do czasu kontroli NIK Pan Starosta nie podjął działań - określonych art. 6 ustawy  

z 7.09.2007 r. - zmierzających do informowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia 

zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielania pomocy 

mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania 

tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach 

wieczystych, w tym nie utworzono punktu informacyjno-konsultacyjnego dostępnego dla 

mieszkańców.  

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

1. Przyspieszenie działań dla uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 

którymi gospodaruje Pan Starosta. 

2. Przystąpienie do sporządzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.  

3. Podjęcie działań zmierzających do informowania mieszkańców Powiatu Gryfińskiego o 

potrzebie sprawdzenia zapisów ksiąg wieczystych. 

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

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 21 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i 

wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia, ma Pan prawo zgłosić do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie 

umotywowane zastrzeŜenia 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

                                                   
4 Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. 


