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P/08/001     Wrocław, dnia 30 października 2008 r. 
LWR-41014-3/2008      
 
 
  

Pan 
Bolesław Kędzierewicz 
Wójt 
Gminy Lewin Kłodzki 

 
 

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 

Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz 

mienie Gminy Lewin Kłodzki 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 22 października 2008 roku, 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 

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 Wójt, 

jako organ właściwy w sprawach gospodarowania mieniem Gminy Lewin Kłodzki. 

                                                           
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 – 

październik 2008 r. w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz mienie Gminy Lewin Kłodzki, w związku z 

nie podjęciem działań, w tym przewidzianych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, w stopniu adekwatnym do potrzeb w tym zakresie, pozwalającym 

na terminowe uporządkowanie stanu prawnego tych nieruchomości, nie wykonywaniem 

obowiązków sprawozdawczych z realizacji tych zadań, nie prowadzeniem ewidencji gminnego 

zasobu nieruchomości oraz brakiem bieŜącej aktualizacji ksiąg rachunkowych stosownie do zmian w 

zasobie nieruchomości gminnych. Podstawę do takiej oceny stanowią przedstawione poniŜej 

ustalenia i oceny jednostkowe. 

 

1. W badanym okresie 2007 – październik 2008 r. Urząd w stopniu niewystarczającym w 

stosunku do zakresu zadań pozostających do wykonania, podejmował działania związane z 

uporządkowaniem stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości oraz mienie Gminy Lewin Kłodzki poprzez ich ujawnienie w księgach 

wieczystych. Według stanu na 1 stycznia 2008 r. spośród 1 114 działek o łącznej powierzchni 

604,4 ha stanowiących zasób Gminy, nieuregulowany stan prawny posiadało 800 działek o 

powierzchni 357,8 ha, co stanowiło 71,8% w odniesieniu do ilości nieruchomości i 59,2% w 

stosunku do powierzchni. Łącznie w badanym okresie 2007-wrzesień 2008 r. Urząd zlecił 

Starostwu Powiatowemu w Kłodzku wykonanie wypisów i wyrysów z operatów ewidencji 

gruntów i budynków dla 167 działek gruntowych, spośród 800 posiadających 

nieuporządkowany stan prawny, co stanowiło 20,9% potrzeb. Wypisy i wyrysy te obejmowały 

73 nieruchomości połoŜone na powierzchni 149,9 ha w 17 obrębach geodezyjnych. W okresie 

całego 2007 roku ujawniono w księgach wieczystych 55 działek ewidencyjnych o łącznej 

powierzchni 116,0 ha, co pozwoliło zmniejszyć liczbę działek o nieuregulowanym stanie 

prawnym o 4,9%, a powierzchnię o 19,1%. TakŜe niewystarczające zaangaŜowanie w tym 

zakresie odnotowano w 2008 r., gdzie do końca września wystąpiono do Wydziału Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku o uregulowanie stanu prawnego 40 działek o 

powierzchni 7,7 ha, co zmniejszy ich liczbę o 5,0%, a powierzchnię o 2,2%. Utrzymanie tak 

                                                                                                                                                                                     
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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niskiego tempa tych prac nie pozwoli na ich zakończenie, takŜe w przedłuŜonym o rok terminie 

ustawowym do 19 listopada 2009 r. Biorąc pod uwagę zasadność uporządkowania stanu prawnego 

tych nieruchomości, wynikającą m.in. z ewentualnych sankcji obwarowanych 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 nieujawnienia prawa własności w 

księdze wieczystej, konieczność zaangaŜowania środków finansowych na ten cel, szacowanych na 

ok. 100 tys. zł nie moŜe stanowić przeszkody w terminowej realizacji tych zadań. 

 

2. Kontrola wykazała nie realizowanie przez Pana Wójta obowiązku, co do przedkładania 

Wojewodzie Dolnośląskiemu comiesięcznych sprawozdań (pierwsze powinno być złoŜone w 

grudniu 2007 r.) w zakresie ilości wniosków składanych do Sądu Rejonowego w Kłodzku o 

ujawnienie prawa własności Gminy Lewin Kłodzki do nieruchomości gminnych, 

wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek w tym 

zakresie wypełniono dopiero w okresie wrzesień-październik 2008 r. w wyniku czynności 

kontrolnych NIK. 

 

3. Kontrola ujawniła brak realizacji obowiązku w zakresie gospodarowania gminnym 

zasobem nieruchomości w części dotyczącej prowadzenia ewidencji tych nieruchomości 

wynikającego z zapisów art. 25 ust. 1 w związku art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami5. Brak realizacji tego zadania nie znajdował 

uzasadnienia w dostępności informatycznej do danych Powiatowego Zasobu Geodezyjno-

Kartograficznego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Dodatkowo Gmina 

Lewin Kłodzki korzystając z tego systemu danych ze względu na ograniczone moŜliwości 

sprzętu informatycznego nie mogła m.in. wygenerować informacji dotyczących działek 

ewidencyjnych z gminnego Zasobu, co do grup i podgrup rejestrowych. Analiza i pozyskane 

w czasie kontroli informacje ujawniły, Ŝe dane pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy 

Lewin Kłodzki wykazywały odmienne stany w stosunku do Powiatowego Zasobu 

Geodezyjno-Kartograficznego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. 

Według danych z Urzędu ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosiła 604,4 ha, a 

według Powiatowego Zasobu – 580,6 ha. RozbieŜności wystąpiły takŜe, co do ilości 

                                                           
4 Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. 
5j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. - po zmianie wprowadzonej z dniem 22 października 2007 r. 
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nieruchomości i liczby działek ewidencyjnych – odpowiednio 263 i 290 nieruchomości oraz 

1 057 i 1 114 działek. RóŜnice te znalazły odzwierciedlenie w wykazie przekazanym Gminie 

Lewin Kłodzki przez Starostę Powiatu w ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykaz ten 

w stosunku do działki nr 16, obręb Dańczów wykazywał Gminę Lewin Kłodzki jako 

właściciela całości, gdy dokumenty źródłowe wykazywały w ½ własność Skarbu Państwa. 

RozbieŜność danych w stosunku do stanu faktycznego i prawnego stwierdzono takŜe w 

ewidencji księgowej gruntów gminnych prowadzonej przez Urząd. Dotyczyły one 8 działek 

ewidencyjnych, których pomimo zbycia w latach 2007- 2008 za łączną kwotę 428,2 tys. zł, 

nie wyksięgowano z ewidencji analitycznej nieruchomości i ujmowano je w dalszym ciągu w 

ewidencji środków trwałych. Takie postępowanie wskazuje na nierzetelne prowadzenie ksiąg 

rachunkowych, co stanowi naruszanie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości6. W ocenie NIK nieprawidłowości te powstały w wyniku niewłaściwego 

przepływu informacji pomiędzy komórką merytoryczna zajmującą się gospodarką 

nieruchomościami a komórką finansową Urzędu. Zasad tej współpracy nie ustalono w 

„Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli wewnętrznej”. 

 

4. Badania potwierdziły terminową realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 26 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie 

inwentaryzacji gruntów gminnych raz na 4 lata. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe 

inwentaryzację przeprowadzono drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z 

odpowiednimi dokumentami opierając się na danych przedstawionych przez wydział 

merytoryczny Urzędu, który nie prowadził ewidencji tych nieruchomości. Taki sposób 

postępowania nie gwarantował rzetelnego wypełnienia obowiązku określonego w art. 27 ust. 1 i 

2 ustawy o rachunkowości w zakresie powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg 

rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia róŜnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem 

wykazanym w tychŜe księgach. Zasad przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów i nieruchomości 

gminnych nie określała ustalona przez Pana Wójta instrukcja inwentaryzacyjna, nie wskazano 

równieŜ osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie. Zgodnie z uregulowaniami 

art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie 

inwentaryzacji przypisana została Panu Wójtowi, jako kierownikowi Urzędu. 

                                                           
6) Dz. U, z 2002 r. Nr 96, poz. 694 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu wykonanie obowiązku w zakresie 

uregulowania stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości oraz mienie Gminy Lewin Kłodzki 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. ZałoŜenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych, stosownie do obowiązku 

wynikającego z art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz doprowadzenie do zgodności zapisów tej ewidencji i wykazu 

nieruchomości przekazanego przez Starostę Kłodzkiego do stanu zgodnego ze stanem 

faktycznym.  

3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących 

nieruchomości gminne według stanu na koniec 2008 r. z zachowaniem wymogów art. 

26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla ustalenia w sposób 

rzetelny rzeczywistego stanu nieruchomości gminnych i powiązania z zapisami ksiąg 

rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia róŜnic między stanem rzeczywistym a 

stanem wykazywanym w księgach rachunkowych.  

4. Uzupełnienie zapisów instrukcji określających obieg dokumentów i zasady 

przeprowadzania inwentaryzacji o wymogi dotyczące sposobu postępowania z 

nieruchomościami gminnymi dla wyeliminowania przypadków niewłaściwego 

przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w tym zakresie i 

zapewnienia przeprowadzania inwentaryzacji tych składników majątkowych w sposób 

zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości. 

5. RozwaŜenie zasadności ustalenia osoby bezpośrednio odpowiedzialnej w Urzędzie 

Gminy w Lewinie Kłodzkim za przeprowadzenie inwentaryzacji, w tym 

nieruchomości gruntowych, w ramach uprawnień kierownika jednostki wynikających z 

art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.  

 

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. 
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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. 

 


