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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 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła kontrolę w Starostwie 

Powiatowym w Pułtusku (zwanym dalej ,,Starostwem”) w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa 

od 1 stycznia 2007 do 12 grudnia 2008.  

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

podpisanym w dniu 12 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60  ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób prowadzenia przez Pana Starostę 

ewidencji gruntów i budynków stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa, stopień 

zaawansowania jej aktualizacji, realizację obowiązku składania wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz występujące 

rozbieŜności pomiędzy ewidencją a księgami wieczystymi i dokumentami źródłowymi. 

Pozytywna ocena NIK dotyczy natomiast działań podjętych w trakcie kontroli, zmierzających 

do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. 
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1. Stwierdzono Ŝe, sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie 

Powiatowym w Pułtusku, uniemoŜliwiał ustalenie stanu prawnego i faktycznego 

nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje 

Starosta Pułtuski. W ewidencji gruntów i budynków działki ewidencyjne, których 

właścicielem lub władającym jest Skarb Państwa ujęte są w podgrupach rejestrowych 1.3. 

(grunty Skarbu Państwa znajdujące się w trwałym zarządzie państwowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) i 1.7. (pozostałe, niezaliczone do 

podgrup 1.1-1.6, grunty Skarbu Państwa spośród gruntów zaliczonych do 1 grupy 

rejestrowej). W ewidencji w podgrupie rejestrowej 1.4 (grunty wchodzące w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa) nie wykazano Ŝadnej działki. Wg stanu na dzień 30.06.2008 

r. ww. podgrupach ujętych było 1089 działek ewidencyjnych, w tym 735 o nieuregulowanym 

stanie prawnym. W ocenie NIK fakt, iŜ na podstawie ewidencji nie moŜna ustalić działek 

Skarbu Państwa, którymi gospodaruje wyłącznie Starosta Pułtuski moŜe skutkować 

niedotrzymaniem terminu (19 listopada 2009 r.) wykonania obowiązku określonego w art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 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.), zwanej dalej ustawą z dnia 7 września 2007 r., w zakresie złoŜenia do 

Sądu Rejonowego w Pułtusku wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu 

tego prawa.   

Uwagi NIK dotyczą równieŜ błędnej kwalifikacji nieruchomości w podgrupach 

rejestrowych. Starosta Pułtuski w złoŜonych wyjaśnieniach stwierdził, Ŝe gospodaruje 

nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności Skarbu Państwa, które tworzą 3 działki 

nr 47/2, 242/10 i 59/2. Ustalono, Ŝe działki te w ewidencji ujęte były błędnie w podgrupie 

rejestrowej 1.7 (pozostałe grunty), a nie jak powinny być, zgodnie z zał. nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w podgrupie 1.4 – do 

której zalicza się grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.  

Analiza danych ewidencyjnych dotyczących 30 działek wykazała rozbieŜności 

pomiędzy zapisami w ewidencji, a dokumentacją źródłową. RozbieŜności dotyczyły m.in. 

danych właściciela 3 działek (nr 66 z obrębu Kacice, nr 142/1 z obrębu Łubienica i nr 154 

z obrębu Olszak).  
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Ponadto, wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica wykazały, 

Ŝe w przypadku 31 działek o uregulowanym stanie prawnym, w ewidencji gruntów 

prowadzonej przez Pana Starostę nie dokonano  wpisów numerów ksiąg wieczystych 

w stosunku do 26 działek, a w kaŜdym przypadku Sąd Rejonowy w Pułtusku zawiadamiał 

Starostwo o stosownych wpisach w istniejących księgach wieczystych lub o załoŜeniu nowej 

księgi wieczystej.  

 Prowadzona przez Pana Starostę ewidencja gruntów i budynków i występujące w niej 

rozbieŜności nie spełniała wymogów określonych w § 44 pkt 2 powołanego wyŜej 

rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w zakresie 

utrzymania operatu ewidencyjnego w aktualnym stanie tj. zgodnie z dostępnymi dla organu 

dokumentami i materiałami źródłowymi. 

2. NIK pozytywnie ocenia, podjęte działania przez Pana Starostę dotycące sporządzenia 

wykazów, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. W miesiącu 

lutym i październiku 2008 r. Starosta zwrócił się do jednostek samorządu terytorialnego 

o przekazanie stosownych danych, niezbędnych do sporządzenia przedmiotowych wykazów – 

do czasu zakończenia kontroli NIK niezbędne dane przekazały 3 gminy spośród 7 jednostek 

samorządu terytorialnego, a pozostałe gminy takie dane przygotowują. NIK podziela pogląd 

Starosty Pułtuskiego o konieczności współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

w zakresie sporządzenia przedmiotowych wykazów w celu dotrzymania ustawowego terminu 

ich sporządzenia, tj. do 19 maja 2009 r. 

W trakcie kontroli Starosta Pułtuski, w celu wykonania obowiązku określonego w art. 

1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r., zwrócił się równieŜ do Sądu Rejonowego w 

Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (1 pismo z dnia 10 października 2008 r., ostatnie z 6 

listopada 2008 r.), o wydanie odpisów z ogółem 12 ksiąg wieczystych, w celu doprowadzenia 

zgodności zapisów w ewidencji gruntów z niniejszymi księgami wieczystymi. 

W ocenie NIK, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe w celu opracowania wykazów naleŜy 

sprawdzić około 3 tysiące ksiąg wieczystych, co umoŜliwi doprowadzenie do zgodności 

zapisów w ewidencji gruntów z niniejszymi księgami wieczystymi, Starosta Pułtuski zbyt 

późno rozpoczął współpracę z Sądem Rejonowym w Pułtusku, co moŜe skutkować 

niedotrzymaniem ustawowego terminu sporządzenia przedmiotowych wykazów. 

3. Od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 7 września 2007 r. Starosta Pułtuski nie złoŜył do 

Sądu Rejonowego w Pułtusku Ŝadnego wniosku o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 
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własności nieruchomości Skarbu Państwa, tj. nie realizował obowiązku określonego w art. 2 

ust. 1 ww. ustawy.    

Stwierdzono, Ŝe złoŜone wnioski o wpisanie w księdze wieczystej Skarbu Państwa jako 

właściciela danej działki ewidencyjnej (w okresie 19 listopada 2007 – 31 sierpnia 2008 

złoŜono 7 wniosków obejmujących 177 działek ewidencyjnych) nie były związane z realizacją 

postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. Stanowiły jeden z niezbędnych 

elementów procesu komunalizacji, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), w wyniku którego działki 

będące przedmiotem wniosków przejdą (lub juŜ przeszły) na własność jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru Powiatu Pułtuskiego. 

4. W okresie od marca 2008 r. Starosta Pułtuski terminowo (do 15 dnia kaŜdego miesiąca) 

przekazywał Wojewodzie Mazowieckiemu miesięczne sprawozdania z wykonania obowiązku 

składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, poza 

pierwszym sprawozdaniem, które przekazano dnia 14 marca 2008 r., tj. z naruszeniem 

terminu określonego w art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

5. NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się Pana Starosty Pułtuskiego z obowiązku 

określonego w art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r., tj. w październiku 2008 r. 

poinformowania mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości będących ich własnością.   

 

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

1. Niezwłoczne podjęcie działań w celu ustalenia stanu nieruchomości wchodzących do 

zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Pułtuski, w tym nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

2. Uporządkowanie ewidencji gruntów i budynków, tj. doprowadzenie do zgodności danych 

ewidencyjnych z dokumentacją źródłową oraz ujecie w podgrupie rejestrowej 1.4 gruntów 

wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Systematyczne i bieŜące aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów 

i budynków. 
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4. Uzupełnienie w ewidencji zbioru danymi dotyczącymi tytułu prawnego do nieruchomości 

i niezwłoczne złoŜenie wniosków o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa w księgach 

wieczystych. 

5. Zintensyfikowanie działań na rzecz terminowego sporządzenia wykazów, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 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 Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, zwraca się do Pana Starosty o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 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 Staroście 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 
 

 


