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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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 Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Miasta Otwocka kontrolę aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości przez Prezydenta Miasta Otwocka gospodarującego 

gminnym zasobem nieruchomości i mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 

30 listopada 2008 r. 

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 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Prezydenta Miasta Otwocka 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości polegających na: 

- nieprawidłowym prowadzeniu w Urzędzie Miasta ewidencji gruntów stanowiących gminny zasób 

nieruchomości, 
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- nieterminowym przekazywaniu Wojewodzie Mazowieckiemu sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- braku informacji w zakresie funkcjonujących na terenie Miasta Otwocka wspólnot gruntowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pana Prezydenta polegające na 

utworzeniu w Urzędzie Miasta Zespołu ds. Komunalizacji Mienia, przeprowadzenie inwentaryzacji 

gruntów oraz działania zmierzające do przeniesienia ewidencji zasobu nieruchomości gminnych do 

baz programu komputerowego „MIENIE”. 

1. Prezydent Miasta Otwocka prowadził ewidencję gruntów w podziale na nieruchomości 

skomunalizowane, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz nieruchomości nabyte 

w trybie innym niŜ określony w art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) 

- m.in. nieruchomości nabyte aktami notarialnymi, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 

o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości oraz na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 

Otwocka zatwierdzających podział nieruchomości. 

Ewidencja nieruchomości nabytych w innym trybie niŜ określony w art. 5 powołanej wyŜej 

ustawy z dnia 10 maja 1990 r. nie zawierała danych dotyczących numeru księgi wieczystej, rodzaju 

uŜytku i wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę praw do nieruchomości, 

co było niezgodne z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). 

Ponadto, w wyniku szczegółowego badania dokumentacji dotyczącej 133 działek 

ewidencyjnych (o łącznej powierzchni 15,2895 ha) stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

– dwukrotnym wprowadzeniu do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości jednej działki 

(o powierzchni 0,0362 ha), 

– wprowadzeniu do ewidencji jednej działki (o powierzchni 0,0034 ha) na podstawie 

nieostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego, 

– braku danych dotyczących numeru księgi wieczystej, rodzaju uŜytku i wskazania dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przez Gminę praw do nieruchomości w odniesieniu do 22 działek 

(o łącznej powierzchni 1,5014 ha). 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. w ewidencji prowadzonej w Urzędzie wykazano 

4200 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 693 ha. Dane te były niezgodne z ewidencją 
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prowadzoną przez Starostę Otwockiego z której wynikało, iŜ w grupie rejestrowej 4 na terenie 

Miasta Otwocka znajduje się 3618 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 527 ha. 

Przyczyną róŜnic w ewidencji był m.in. brak ujawnienia w prowadzonych przez Urząd 

Miasta rejestrach udziałów w wieczystym uŜytkowaniu w odniesieniu do działek obejmujących 

grunty pod blokami mieszkalnymi, gdzie wykupiono lokale na własność i został ustanowiony udział 

w prawie uŜytkowania wieczystego do gruntu, które w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 

przez Starostę Otwockiego wykazywane były w grupach rejestrowych 4 i 5. Ponadto, w Urzędzie 

Miasta jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wykazywano nie tylko 

nieruchomości będące we władaniu Miasta Otwocka, ale takŜe grunty we władaniu Skarbu Państwa 

i stanowiące własność Skarbu Państwa, przewidziane do komunalizacji na rzecz Gminy. 

NIK pozytywnie ocenia działania Pana Prezydenta zmierzające do prowadzenia ewidencji 

zasobu nieruchomości gminnych w programie komputerowym „MIENIE”. Aplikacja ta stanowi 

nakładkę na program EWOPIS dla Windows, w którym Starosta Otwocki prowadzi ewidencję 

gruntów i budynków. 

2. Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości 

wchodziło 3100 nieruchomości o łącznej powierzchni 693 ha (4200 działek), w tym 1935 o łącznej 

powierzchni 450 ha (2558 działek) o nieuregulowanym stanie prawnym.  

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2007 r. do 28 listopada 2008 r. do Sądu 

Rejonowego w Otwocku zostały złoŜone 52 wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości o łącznej powierzchni 7,8100 ha. Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2007 r. 

do 19 listopada 2008 r. Prezydent Miasta Otwocka zwrócił się do Starosty Otwockiego o podjęcie 

działań mających na celu załoŜenie ksiąg wieczystych lub sprostowanie zapisów w księgach 

wieczystych dla 249 działek Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 48,1904 ha, przewidzianych do 

późniejszej komunalizacji.  

NIK pozytywnie ocenia powołanie przez Pana Prezydenta w dniu 28 kwietnia 2008 r. 

Zespołu ds. Komunalizacji Mienia m.in. w celu prowadzenia spraw dotyczących komunalizacji 

mienia Skarbu Państwa, w tym przygotowywania wniosków do ksiąg wieczystych w celu 

ujawnienia praw własności Gminy. JednakŜe liczba działek będących w zasobie gminnym, których 

stan prawny nadal wymaga uregulowania, w ocenie NIK, wskazuje na konieczność 

zintensyfikowania działań przez Pana Prezydenta w tym zakresie. 

3. Inwentaryzację gruntów przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu 

nr 194/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
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rachunkowości w Urzędzie Miasta Otwocka, tj. poprzez uzgodnienie ewidencji wartościowej 

gruntów z ewidencją środków trwałych. Inwentaryzacja nie wykazała róŜnic w powyŜszych 

ewidencjach. 

4. Spośród 8 sprawozdań z wykonania obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych prawa 

własności przekazanych Wojewodzie Mazowieckiemu, 4 sprawozdania zostały przekazane po 

terminie określonym w 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 (Dz. U. Nr 191 poz. 1365 ze zm.). 

Sprawozdania składane były za okresy sprawozdawcze obejmujące okres od połowy 

miesiąca do połowy miesiąca następnego. Pierwsze sprawozdanie za okres od grudnia 2007 r. do 

15 marca 2008 r. przekazane zostało dopiero w dniu 17 marca 2008 r., a sprawozdanie za okres 

maj-czerwiec 2008 r. przekazane zostało 29 dni po terminie określonym w cyt. przepisie. Natomiast 

2 sprawozdania (obejmujące okresy od 16 kwietnia do 15 maja i od 16 czerwca do 15 lipca 2008 r.) 

wysłano przed zakończeniem okresu sprawozdawczego określonego przez Urząd, tj. 14 maja 

i 14 lipca 2008 r. 

NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe sprawozdanie za miesiąc październik 2008 r. sporządzone 

zostało za okres obejmujący miesiąc kalendarzowy i zostało terminowo przekazane do MUW. 

5. Na terenie Miasta Otwocka, zgodnie z ewidencją Starosty Otwockiego i wiedzą 

Prezydenta Miasta znajdowało się 5 wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 23 ha. 

Prezydent Miasta Otwocka nie sporządził wykazu nieruchomości wchodzących w ich skład, 

wykazu osób uprawnionych do udziału w tych wspólnotach oraz wykazu obszarów gospodarstw 

przez nich posiadanych i wielkości udziałów we wspólnocie, co stanowiło naruszenie art. 8 ust. 2 

ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 

169 ze zm.). Działania w celu ustalenia i skompletowania dokumentacji dotyczącej wspólnot 

gruntowych na terenie Miasta Otwocka podejmowane były przez Prezydenta Miasta Otwocka 

w latach 1995, 2000 i 2004 i były nieskuteczne. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, powyŜszy stan uniemoŜliwiał Prezydentowi Miasta 

Otwocka realizację obowiązku określonego w art. 23 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych, tj. sprawowanie nadzoru nad spółkami zarządzającymi wspólnotami gruntowymi. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
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1. Dokonanie analizy rozbieŜności danych zawartych w rejestrze gminnym prowadzonym 

przez Pana Prezydenta a danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków oraz 

podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia zgodnych ze stanem faktycznym danych w 

ww. ewidencjach. 

2. Zintensyfikowanie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

wchodzących w skład gminnego zasobu. 

3. Prawidłowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewody Mazowieckiego 

dotyczących składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminy. 

4. Podjecie skutecznych działań w celu ustalenia i skompletowania dokumentacji dotyczącej 

wspólnot gruntowych na terenie Miasta Otwocka. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta 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 przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury 

NIK w Warszawie 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK.  

 

 


