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Wrocław, dnia 16.10.2008 r. 
P/08/001      
LWR-41014-1/2008      
 
 
  

Pan 
Krzysztof Baldy 
Starosta 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

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 we Wrocławiu skontrolowała 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, zwane dalej „Starostwem”, w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Kłodzkiego w 

okresie od 1 stycznia 2007r. do zakończenia kontroli w październiku 2008 r.  

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

w dniu 3 października 2008 roku, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie uporządkowania sytuacji prawnej nieruchomości 

Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju, szczególnie, co do 

ujawnienia prawa własności do tych nieruchomości w księgach wieczystych oraz nasilający 

się proces zgłaszania roszczeń w stosunku do nieruchomości połoŜonych na terytorium RP 

przez obywateli innych państw, szczególnie na ziemiach zachodnich, spowodował 

wprowadzenie uregulowań prawnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego2, nakładających obowiązek uporządkowania tych spraw w 

terminie do 19 listopada 2009 r., po przedłuŜeniu pierwotnego terminu o rok3. W świetle 

uregulowań tej ustawy, za prawidłowe wykonanie tych obowiązków odpowiadał Pan Starosta, 

                                                           
1 j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
2  Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 
733) 
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jako organ właściwy w sprawach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa połoŜonym na 

obszarze Starostwa Kłodzkiego. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia wywiązywanie się przez Starostwo w badanym 

okresie 2007 - październik 2008 r. z obowiązków w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i 

prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie 

gminne na obszarze Powiatu Kłodzkiego, w związku ze zbyt małym zaangaŜowaniem w 

realizację tych zadań, szczególnie w zakresie ujawniania prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz sporządzania i przekazania Wojewodzie 

Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz wójtom i burmistrzom 

samorządów gminnych z terenu Powiatu Kłodzkiego stosownych wykazów nieruchomości4. 

 

1. Według stanu na koniec czerwca 2008 r. z 908 nieruchomości Skarbu Państwa 

połoŜonych na obszarze Starostwa o powierzchni 8.498 ha nieuporządkowany stan prawny 

posiadało 566 nieruchomości o powierzchni 1.434 ha, co stanowiło 62,3% w stosunku do 

ilości i 16,9% w odniesieniu do powierzchni. Stan taki utrzymywał się od stycznia 2007 r. W 

trakcie czynności kontrolnych NIK, w sierpniu 2008 r., złoŜono 78 wniosków do Sądu 

Rejonowego w Kłodzku o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu 

Państwa do 154 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 77,1 ha. Załatwienie tych 

wniosków spowoduje obniŜenie wskaźnika nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym do 53,7% w ujęciu ilościowym i do 16,0% w przeliczeniu na powierzchnię. W 

ocenie NIK dla wypełnienia obowiązku ustalonego przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z 7 września 

2007 r. w zakresie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności wszystkich 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Kłodzki przed upływem 

wyznaczonego terminu do 19 listopada 2009 r. niezbędne jest wzmoŜenie tych działań. 

 

2. Badania kontrolne wykazały, iŜ do września 2008 r., po upływie ponad 10 miesięcy od 

wejścia w Ŝycie ustawy z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, nie 

                                                           
4 nieruchomości, które na mocy stosownych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego 
własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a takŜe nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
albo 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. 
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przekazano Ŝadnemu z ustalonych przepisami tej ustawy organów, tj. Wojewodzie Dolnośląskiemu, 

Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz burmistrzom i wójtom 14 samorządów gminnych, 

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 własności Skarbu Państwa albo 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. NaleŜy 

podkreślić, Ŝe pierwotny termin sporządzenia i przekazania takich wykazów upłynął 19 maja 

2008 r., a jego wydłuŜenie o 1 rok nie mogło stanowić podstawy do zaniechania i przełoŜenia 

realizacji tych zadań na okres późniejszy. Zakres wiadomości zawartych w takim wykazie, 

m.in. oznaczenie nieruchomości według danych katastru nieruchomości i informacja o 

prowadzonej księdze wieczystej jest potrzebny, szczególnie dla samorządów gminnych dla 

ustalenia stanu prawnego nieruchomości stanowiących ich własność i podjęcia działań w 

zakresie uporządkowania ich stanu faktycznego i prawnego. 

3. Realizując obowiązek określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne5 dane dotyczące nieruchomości połoŜonych na obszarze 

Starostwa ujęto w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku. Badanie losowo wybranych 50 

nieruchomości pod kątem zgodności danych ujętych w tej ewidencji z dokumentacją źródłową 

wykazało m.in.: 

- we wszystkich przypadkach informacje dotyczące połoŜenia nieruchomości, numeru działek 

oraz powierzchni były zgodne ze stanem faktycznym, 

- w odniesieniu do 20 nieruchomości (40%) w ewidencji nieprawidłowo wskazano grupę 

rejestrową nieruchomości 1.7. - osoby i jednostki organizacyjne nie wymienione w pkt 1-6, 

zamiast 1.3. - państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z 

wyłączeniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz grunty, których 

właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu na zasadach samoistnego posiadania tych 

jednostek organizacyjnych, 

                                                           
5 t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
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- w odniesieniu do 20 nieruchomości (40%) brak było dokumentów potwierdzających prawo 

władania nieruchomością przez wskazane w wypisie z rejestru gruntów podmioty, tj. Zarząd 

Powiatu Kłodzko, [...]6 oraz [...]7. 

 

4. Kontrola wykazała pełną realizację zadań ustalonych przepisem art. 6 ustawy o 

ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań zmierzających do poinformowania 

mieszkańców Powiatu Kłodzkiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z 

rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia pomocy tym 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 

okresie 10 miesięcy obowiązywania przedmiotowej ustawy utworzono punkt konsultacyjny 

oraz realizowano inne działania wymagane przepisem przywołanego wyŜej art. 6 ustawy o 

ujawnieniu w księgach wieczystych, m.in. w zakresie opracowania szczegółowych informacji 

o czynnościach niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym 

oraz ich rozpowszechnienia wśród mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez zamieszczenie 

na stronach internetowych Starostwa i na tablicach informacyjnych urzędów gmin. 

 

5. Realizując obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, co miesiąc począwszy od grudnia 2007 r. przedkładano Wojewodzie 

Dolnośląskiemu sprawozdania z wykonania czynności związanych ze składaniem wniosków 

do Sądu Rejonowego w Kłodzku o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa do 

nieruchomości. Badania kontrolne wykazały rozbieŜności danych wykazanych w 

sprawozdaniu za okres 15 sierpnia - 15 września 2008 r. w stosunku do stanu faktycznego. W 

sprawozdaniu wykazano złoŜenie 70 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych dla 161 działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni 79,6287 ha, gdy w rzeczywistości w ciągu tego okresu 

złoŜono 78 wniosków obejmujących 154 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 77,0569 

ha. 

                                                           
6 wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze 
zm. (zwanej dalej: uodip) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji – Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. (zwanej dalej: uoznk). 
 
7 jak w przypisie 6 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

 

1. WzmoŜenie działań dla realizacji obowiązku określonego w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sporządzenia i 

przekazania Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz 

wójtom i burmistrzom jednostek samorządu gminnego na terenie Powiatu Kłodzkiego 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 własności Skarbu Państwa albo 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. 

2. Ustalenie harmonogramu działań związanych z uporządkowaniem stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Kłodzki, polegających na 

ujawnieniu prawa własności w księgach wieczystych, dla zapewnienia zakończenia tego 

procesu wobec wszystkich tych nieruchomości w terminie wyznaczonym ustawą z dnia 7 

września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. do 19 listopada 2009 r. 

 

3. Spowodowanie wyeliminowania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji 

gruntów i budynków polegających na niewłaściwym określaniu jednostki rejestrowej oraz 

braku dokumentów potwierdzających prawo władania nieruchomością. 

 

4. Dokonanie korekty i przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu poprawionego sprawozdania z 

wykonania czynności związanych ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku 

o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości za okres 15 sierpnia -15 

września 2008 r. celem ujawnienia danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
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wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o 

działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 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 NajwyŜszej Izby Kontroli we Wrocławiu 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. 

 

 

 
 


