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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 kontrolę w Urzędzie Gminy Pokrzywnica (zwanym 

dalej „Urzędem”) w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 do 30 

października 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 4 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Wójta Gminy Pokrzywnica w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne. Pozytywna ocena NIK dotyczy spełnienia wymogu 

przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokrzywnica 

oraz działań podjętych w trakcie kontroli, zmierzających do uporządkowania stanu prawnego 

nieruchomości. 



 

1. NIK negatywnie ocenia fakt, Ŝe w prowadzonej przez Wójta Gminy ewidencji działek stanowiących 

gminny zasób nieruchomości pn. „Wykaz gruntów i budynków stanowiących własność Gminy 

Pokrzywnica” (zwanej dalej Wykazem Urzędu), nie były ewidencjonowane działki stanowiące, wg 

informacji Starosty Pułtuskiego, nieruchomości gminne o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Na podstawie danych zawartych w Wykazie Urzędu, do gruntów gminnych, zaliczono 221 

działek o pow. 79 ha, w tym 17 o nieuregulowanym stanie prawnym o pow. 0,3 ha, natomiast na 

podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku do grup 

rejestrowych 4 i 5 zaliczono ogółem 625 działek o pow. 196 ha, w tym 401 o nieuregulowanym stanie 

prawnym o pow. 118 ha (wg stanu na dzień 1 stycznia 2008). 

Główna przyczyna róŜnic pomiędzy danymi wynikającymi z informacji Starosty Pułtuskiego a 

danymi Urzędu związana jest z faktem, Ŝe program EWOPIS, w ramach którego prowadzona jest 

ewidencja gruntów i budynków, do gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym zaliczył działki, które 

wpisane są w ewidencji gruntów jako własność lub władanie (na zasadach posiadania samoistnego) na 

Gminę Pokrzywnica, dla których w kolumnie p.t.: „Nr KW lub inny dokument własności” brak jest 

wpisu dotyczącego tytułu prawnego własności danej działki. W Wykazie Urzędu działki te nie zostały 

ujęte. 

Wg Wykazu Urzędu jako grunty gminne o nieuregulowanym stanie prawnym wykazano 

działki, w stosunku do których, pomimo istnienia dokumentu własności, nie ujawniono w księdze 

wieczystej prawa własności Gminy Pokrzywnica - wg informacji Starosty są to działki o 

uregulowanym stanie prawnym z uwagi na wpisanie w ewidencji gruntów dokumentu własności, np. 

decyzji komunalizacyjnej Wojewody. 

Ponadto stwierdzono, Ŝe w Wykazie Urzędu nie ujęto 3 działek z obrębu DzierŜenin (nr 141, nr 

205/1, i nr 223), w stosunku do których, wg ewidencji gruntów i budynków, Gmina Pokrzywnica 

posiada dokument własności, a tym samym moŜe wystąpić do Sądu o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności. 

Uwagi NIK dotyczą równieŜ staranności prowadzonego Wykazu Urzędu. Analiza 

dokumentacji źródłowej dotyczącej 50 działek wykazała, Ŝe w 10 przypadkach w Wykazie Urzędu 

podano powierzchnię działek niezgodną ze stanem wynikającym z dokumentów źródłowych (np. 

decyzji komunalizacyjnych) oraz ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie 

Powiatowym w Pułtusku. 

2. W ocenie NTK, nie ewidencjonowanie w Urzędzie działek o nieuregulowanym stanie prawnym ma 

wpływ na opieszałe działania zmierzające do uporządkowania stanu faktycznego i prawnego mienia 

gminnego. 



 

Wg informacji Starosty Pułtuskiego, Gmina Pokrzywnica na dzień 1 stycznia 2007 r. była 

właścicielem lub władającym 402 działek o nieuregulowanym stanie prawnym o łącznej powierzchni 

118 ha, z czego 101 ha stanowiły drogi. 

Wójt Gminy wszczął procedurę komunalizacyjną, prowadzoną 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.), której ostatnim etapem jest wniosek 

do Sądu Rejonowego o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy Pokrzywnica, 

jedynie w stosunku do 8 z ww. działek (drogi) o łącznej powierzchni 6,4 ha.  

3. Wójt Gminy realizując obowiązek określony w art. 2 ust.3 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 dniu 8 października 2008 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Pułtusku z wnioskiem o 

ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy Pokrzywnica w stosunku do 3 działek (nr 

29/4, nr 353/4 i nr 353/5). 

Wg Wykazu Urzędu (stan na dzień 18 września 2008 r.), w księgach wieczystych nie zostało 

ujawnione prawo własności nieruchomości Gminy Pokrzywnica do 19 działek ewidencyjnych (w tym 

ww. 3) o pow. 0,4 ha, do których Gmina posiada tytuł własności, tj. ostateczne decyzje stanowiące 

podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Gminy Pokrzywnica, które zostały 

wydane w marcu 2005 r. (dotyczą 16 działek), w grudniu 2007 r. (1 działka), i marcu 2008 r. 

(2 działki). 

Zdaniem NIK powyŜszy stan wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań Wójta 

Gminy Pokrzywnica w celu terminowego wywiązania się z obowiązku określonego w art. 2 ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

4. Wójt Gminy Pokrzywnica nie wywiązywał się z obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 września 2007 r., zobowiązującego do przekładania Wojewodzie Mazowieckiemu miesięcznych 

sprawozdań z wykonania obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustalono, Ŝe od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 7 września 2007 r. Wojewoda Mazowiecki 

nie był pisemnie informowany, iŜ w danym miesiącu sprawozdawczym nie były składane wnioski 

o załoŜenie ksiąg wieczystych lub o wpisy w istniejących. 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia spełnienie wymogu w zakresie terminowości 

przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości, wynikającego z art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 

Inwentaryzacja środków trwałych, w tym gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości została 

przeprowadzona w okresie 2 - 1 0  stycznia 2006 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. (poprzednia 



 

inwentaryzacja została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2001 r.). Przeprowadzona metodą 

weryfikacji inwentaryzacja gruntów gminnych stanowiących własność Gminy Pokrzywnica nie 

wykazała róŜnic pomiędzy stanem faktycznym i ewidencyjnym. 

6. Na podstawie dokumentów znajdujących się w Urzędzie ustalono, Ŝe na terenie Gminy Pokrzywnica 

znajdowały się 3 wspólnoty gruntowe (Łubienica, Mory, Klaski) o łącznej powierzchni 88,9 ha. 

Wójt Gminy Pokrzywnica dysponuje wykazem nieruchomości naleŜących do wspólnoty 

gruntowej, wykazem uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych oraz wykazem obszarów 

gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, 

ustalonych dla wspólnoty wsi Łubienica decyzją Starosty Pułtuskiego z 1999 r., a dla wspólnot: wsi 

Mory i wsi Klaski - decyzjami Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku z 1964 r. 

Jedynie Wspólnota Gruntowa wsi Łubienica utworzyła Spółkę, jednak Wójt Gminy 

Pokrzywnica nie otrzymał i nie podjął działań w celu uzyskania od organów tej Spółki planu 

zagospodarowania uŜytków rolnych oraz regulaminu uŜytkowania gruntów i urządzeń Spółki, mimo 

Ŝe: 

- zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 

Nr 28, poz. 169 ze zm.) nadzór nad działalnością spółki sprawuje właściwy wójt, 

- od dnia ustanowienia wspólnoty gruntowej wsi Łubienica minęło 9 lat, 

- wg Statutu Spółki do zakresu działania Zarządu Spółki naleŜy m.in. przedstawienie organom gminy 

do zatwierdzenia uchwalonego przez ogólne zebranie członków spółki planu zagospodarowania 

uŜytków rolnych oraz regulaminu uŜytkowania gruntów i urządzeń spółki w terminie jednego miesiąca 

od dnia powzięcia uchwały. 

 

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

1. Podjęcie działań na rzecz uzupełnienia ewidencji nieruchomości gminnych o działki 

o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu zapewnienia zgodności ze stanem faktycznym i 

ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Pułtuskiego. 

2. Rzetelne prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych. 

3. Zintensyfikowanie działań mających na celu uregulowanie stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz niezwłoczne złoŜenie wniosków o 

ujawnienie prawa własności Gminy w księgach wieczystych. 

4. Przekazywanie do Wojewody Mazowieckiego sprawozdań, dotyczących składania wniosków 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy. 



 

5. Realizowanie nadzoru nad działalnością Spółki powołanej do zarządzania wspólnotą 

gruntową wsi Łubienica, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania oraz 

zagospodarowania nieruchomości. 
 

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

zwraca się do Pana Wójta 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 Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 

Delegatury N I K  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. 

 

 
 


