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P/08/001      Wrocław, dnia 26 sierpnia 2008 r. 
LWR-41014-2/2008 

 
 
       Pan 
       Ryszard Niebieszczański 

Wójt 
Gminy Kłodzko 

 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała 

Urząd Gminy Kłodzko, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie aktualizacji stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz mienie Gminy 

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

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

dniu 18 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli - na podstawie art. 60 ustawy o NIK - przekazuje Panu 

Wójtowi 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 2007r. o ujawnieniach 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 Wójt, jako organ 

właściwy w sprawach gospodarowania mieniem Gminy Kłodzko. 

                                                           
1 j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
2  Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w badanym okresie 2007 - 

sierpień 2008 r. w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości oraz mienie Gminy Kłodzko w związku z nie podjęciem 

działań, w tym przewidzianych ustawą dnia 7 września 2007r. o ujawnieniach w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, w stopniu pozwalającym na terminowe uporządkowanie stanu prawnego tych 

nieruchomości, niewłaściwym realizowaniem obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie 

oraz nierzetelnym prowadzeniem ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Podstawę do 

takiej oceny stanowią przedstawione poniŜej ustalenia i oceny jednostkowe. 

 

1. Kontrola wykazała, Ŝe w okresie 2007 - sierpień 2008 r. w niewielkim stopniu podjęto 

działania dla realizacji zadań związanych z uporządkowaniem stanu prawnego poprzez ujawnienie 

w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz mienie 

Gminy Kłodzko. Według stanu na 1 stycznia 2008 r. nieuregulowany stan prawny posiadało  

3 589 działek (84,8%) o powierzchni 937,8 ha spośród ogólnej liczby 4 231 o łącznym 

obszarze 1 027,7 ha . W ciągu roku, tj. od 1 stycznia 2007 r. uregulowano stan prawny 557 

działek o łącznej powierzchni 2,7 ha, co pozwoliło zmniejszyć ich liczbę o 13,4%, a 

powierzchnię tylko o 0,3%. W okresie od stycznia do sierpnia 2008r. wystąpiono do Wydziału 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku o uregulowanie stanu prawnego dalszych 76 

działek o powierzchni 31,0 ha, co zmniejszy ich liczbę o 2,2% i powierzchnię o 3,3%. Dodatkowo, 

nie podjęto interwencji, pomimo nie rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Kłodzku w terminie 

jednomiesięcznym wynikającym z art. 5 ustawy dnia 7 września 2007r. o ujawnieniach w 

księgach wieczystych…. 3 wniosków o załoŜenie ksiąg wieczystych z wpisem praw 

właścicielskich Gminy Kłodzko (działki nr 600/4 w obrębie Krosnowice, 175/4 w obrębie 

Szalejów Górny oraz 200 i 56/2 w obrębie Ścinawica). W ocenie NIK tak niewielki postęp nie 

gwarantuje wypełnienia tych obowiązków, takŜe w przedłuŜonym o rok terminie do 19 listopada 

2009 r. Dodatkowo ocena taka znajduje potwierdzenie w analizie zaawansowania prac związanych 

z przygotowaniem dalszych wniosków do sądu. Do sierpnia 2008 r. Urząd zlecił Starostwu 

Powiatowemu w Kłodzku wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i 

budynków dla 1 112 działek gruntowych, spośród 3 513 posiadających nieuporządkowany 

stan prawny, co stanowiło 35,3% potrzeb. Wypisy i wyrysy te obejmowały nieruchomości 

                                                                                                                                                                                     
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. Nr 116, poz. 733 
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połoŜone w 15 spośród 35 obrębów geodezyjnych utworzonych na terenie Gminy Kłodzko. 

Biorąc pod uwagę ewentualne sankcje obwarowane przepisem art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o Księgach wieczystych i hipotece4 w postaci przyznania osobie trzeciej roszczenia o naprawienie 

szkody poniesionej wskutek nieujawnieni prawa własności w księdze wieczystej, konieczność 

zaangaŜowania środków finansowych na uporządkowanie stanu prawnego dla 3.589 działek 

szacowanych na około 100 tys. zł. moŜe być niewspółmiernie niska. 

2. Kontrola ujawniła niewłaściwe realizowanie zadań wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

przedkładania Wojewodzie Dolnośląskiemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do 

nieruchomości stanowiących zasób Gminy Kłodzko. Do sierpnia 2008 r. złoŜono tylko 2 takie 

sprawozdania, zamiast 8 wymaganych przywołaną ustawą, przy czym pierwsze sprawozdanie 

złoŜono w czerwcu 2008 r. zamiast w grudniu 2007 r. Nie moŜna uznać braku formalnego 

ustalenia jednolitego sposobu składania tych sprawozdań za powód nie realizowania tego 

obowiązku, bowiem zakres danych, jakie naleŜało podać, wynikał wprost z uregulowań 

przywołanego art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 7 września 2007 r. 

 

3.  Kontrola potwierdziła realizację wniosku pokontrolnego NIK z 2007 r. w zakresie 

załoŜenia ewidencji nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Kłodzko, 

co pozwalało na ustalenie danych w tym zakresie według stanu na 1 stycznia 2008 r. Analiza 

wykazała jednak, Ŝe dane z tej ewidencji ujmowały odmienne stany w stosunku do 

Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Kłodzku (PZGK). Ewidencja wykazywała powierzchnię gruntów gminnych 

ogółem - 1 114,7 ha, a PZGK – 1.120,2 ha, tj. o 5,5 ha więcej, w odniesieniu do gruntów 

wchodzących do Zasobu Gminy Kłodzko odpowiednio – 1 027,7 ha i 1 033,9 ha, tj. o 6,2 ha 

więcej. RozbieŜności danych w stosunku do stanu faktycznego stwierdzono takŜe w ewidencji 

księgowej gruntów gminnych prowadzonej do konta 011. Odstępstwa te dotyczyły 314 

działek (7,2%) spośród 4 289 ujętych w grupie 4 i 5 i wynikały m.in. w 126 przypadkach z nie 

wystawienia dowodów likwidacji i przyjęcia środka trwałego (LT i OT) po dokonanych 

podziałach działek, w odniesieniu do 91 spraw z nie wyksięgowania z ewidencji analitycznej 

nieruchomości sprzedanych, w stosunku do 40 działek z nie ujęcia ich w wykazie 

stanowiącym podstawę wprowadzenia do ewidencji księgowej a w 13 przypadkach z 
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niedostarczania przez referat merytoryczny do słuŜb księgowych informacji o aktualizacji 

powierzchni. Brak wystawiania dowodów OT” i „LT” spowodowany był nie uwzględnieniem 

w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych” sposobu 

postępowania z tymi dowodami w odniesieniu do gruntów z gminnego zasobu nieruchomości.  

Ponadto w 6 przypadkach stwierdzono wykazanie tych samych działek w dwóch róŜnych 

grupach rejestrowych, tj. w grupie nr 4 ujmującej nieruchomości z gminnego zasobu 

nieruchomości i w grupie 5 zawierającej grunty gminne przekazane w uŜytkowanie wieczyste. 

Taki sposób ewidencjonowania naruszał przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami4, określający, Ŝe do gminnego zasobu nieruchomości (grupa 

4) naleŜą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w 

uŜytkowanie wieczyste. Nieprawidłowości te powstały w wyniku ustanowienia na tej samej 

działce pozostającej w uŜytkowaniu kilku współuŜytkowników posiadających prawo 

uŜytkowania wieczystego do ułamkowej części, prawa własności w momencie zbywania 

jednej z tych części. Wytworzyło to stan prawny, w którym współuŜytkownicy danej działki, 

najczęściej zabudowanej, posiadali prawo własności wyodrębnionych lokali, oraz róŜne prawa 

do przysługującej im części ułamkowej gruntu – jedni prawo własności, inni prawo 

uŜytkowania wieczystego. Niedopuszczalność takich działań potwierdził Sąd NajwyŜszy w 

uchwale nr 127/95 podjętej w dniu 28 września 1995 r. Ustanowienie róŜnych, 

niedopuszczalnych form władania gruntem stwierdzono w stosunku do działek nr 46/2 

w obrębie Ścinawica, 259/2 w obrębie Wojbórz, 560 w obrębie Wojbórz, 72/1 w obrębie 

Wojciechowice oraz 230/5 i 230/6 w obrębie Szalejów Górny.  

Analiza dokumentacji źródłowej dotyczącej 50 działek wybranych metodą celową (26) i 

losową (24) potwierdziła w zasadzie zgodność danych zawartych w ewidencji gruntów gminnych 

ze stanem faktycznym. W jednym przypadku zapisy ewidencji dotyczące ułamkowego udziału 

współuŜytkowników w prawie wieczystym do działki (nr 259/2, obręb Wojbórz) róŜniły się od 

ustalonych w akcie notarialnym. 

 

4. Badania potwierdziły terminową i rzetelną realizację obowiązku wynikającego z przepisu 

art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości5 w zakresie inwentaryzacji gruntów 

gminnych raz na 4 lata. W ocenie NIK doprecyzowania wymaga ustalenie osoby odpowiedzialnej 

za przeprowadzenie inwentaryzacji, bowiem jednoczesne wskazanie dwóch takich osób (Skarbnik 

                                                           
4 Dz. U. z 2004r. nr 262, poz. 2603 ze zm. 
5 Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.  
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i Główna Księgowa) nie spełnia wymogów przepis art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz 

nie pozwoli ustalić osoby odpowiedzialnej w przypadku zaniedbań w tym zakresie. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o  

 

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu wykonanie obowiązku uregulowania 

prawnego nieruchomości gminnych w terminie ustalonym ustawą z dnia 7 września 2007r. o 

ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego, tj. do 19 listopada 2009r. 

 

2. Zaktualizowanie ewidencji geodezyjnej nieruchomości gminnych i doprowadzenie do 

likwidacji rozbieŜności pomiędzy tą ewidencją a Powiatowym Zasobem Geodezyjno-

Kartograficznym prowadzonym przez Starostę Powiatu Kłodzkiego. 

 

3. Podjęcie interwencji w Sądzie Rejonowym w Kłodzku w związku z nie załatwieniem 

w terminie jednomiesięcznym 3 wniosków dotyczących załoŜenia ksiąg wieczystych z 

wpisaniem Gminy Kłodzko jako właściciela. 

 

4. Doprowadzenie do wyeliminowanie braku jednoznaczności we władaniu działkami o 

nr 46/2 w obrębie Ścinawica, 259/2 i 560 w obrębie Wojbórz, 72/1 w obrębie Wojciechowice 

oraz 230/5 i 230/6 w obrębie Szalejów Górny w związku z jednoczesnym ustaleniem na tej 

samej działce prawa własności i prawa uŜytkowania wieczystego. 

 

5. Wyeliminowanie róŜnic pomiędzy geodezyjną ewidencją nieruchomości gminnych a 

księgową ewidencją analityczną do konta 011 oraz niezgodności między ewidencją a 

dokumentami źródłowymi dla działki nr 259/2 w obrębie Wojbórz. 

 

6. Ustalenie jednej osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wynikających z 

ustawy o rachunkowości, w tym za przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości gminnych 

oraz znowelizowanie „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych” 

w części dotyczącej postępowania z dowodami „OT”, „LT’ w odniesieniu do gruntów z 

gminnego zasobu nieruchomości. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK oczekuje przedstawienia 

przez Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych 

w celu realizacji wniosku 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 Pan Wójt ma prawo zgłosić na piśmie do dyrektora 

NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 
 


