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Wrocław, dnia 7.10.2008 r. 
P/08/001      
LWR-41014-4/2008      
 
 
  

Pan 
Jacek Włodyga 
Starosta 
Powiatu Jeleniogórskiego 

 
 

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 Jeleniej Górze, zwane dalej „Starostwem”, w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na obszarze Powiatu 

Jeleniogórskiego w okresie od 1 stycznia 2007r. do zakończenia kontroli we wrześniu 2008 r.  

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

w dniu 19 września 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 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 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 Jeleniogórskiego. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w badanym okresie 2007 - 

wrzesień 2008 r. w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie nierzetelnego sporządzenia wykazu nieruchomości przekazanego w 2008 r. 

Wojewodzie Dolnośląskiemu, niezgodności części danych uwidocznionych w ewidencji 

gruntów i budynków z dokumentacją źródłową oraz nieterminowej aktualizacji danych w tej 

ewidencji, niepełnej realizacji działań zmierzających do poinformowania mieszkańców 

Powiatu Jeleniogórskiego 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 oraz 

nie wypełnienia w pełnym zakresie obowiązków sprawozdawczych z realizacji zadań 

związanych z ujawnianiem nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych. 

1. Według stanu na koniec czerwca 2008 r. z 842 nieruchomości Skarbu Państwa 

połoŜonych na obszarze Starostwa o powierzchni 5074 ha nieuporządkowany stan prawny 

posiadało 314 nieruchomości o powierzchni 305,3 ha, co stanowiło 37,3% w stosunku do 

ilości i 6,0% w odniesieniu do powierzchni. Znaczący postęp w tym zakresie odnotowano w I 

półroczu 2008 r., bowiem na koniec 2007 r. wskaźniki te kształtowały się jeszcze 

odpowiednio na poziomie 85,8% i 11,3% (na 1373 nieruchomości o powierzchni 5129,3 ha 

nieuporządkowany stan prawny posiadało 1181 o powierzchni 579,7 ha). Dalszy postęp 

odnotowano w okresie lipiec –wrzesień 2008 r. (do zakończenia czynności kontrolnych NIK), 

bowiem wskaźnik powierzchni nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obniŜono 

z 37,3% do 6%. W ocenie NIK taka dynamika procesu ujawniania nieruchomości Skarbu 

Państwa w księgach wieczystych, umoŜliwia wypełnienie tego obowiązku przed upływem 

ustawowego terminu do 19 listopada 2009 r. 

2. Kontrola potwierdziła wypełnienie w okresie maj-czerwiec 2008 r. obowiązku określonego 

przepisem art. 1 ust.1 ustawy o ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

przekazania Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz 

wójtom i burmistrzom 9 jednostek samorządu gminnego z terenu Powiatu Jeleniogórskiego 

wykazu nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność 
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albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a takŜe niestanowiących własności Skarbu 

Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu 

ich właścicieli. Przedmiotowe wykazy zostały sporządzone i przekazane w okresie maj-

czerwiec 2008 r. z zachowaniem wymogów formalnych określonych rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru 

wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek 

samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz 

nieruchomości zabudowanych nie będących w posiadaniu ich właścicieli4. 

Badania kontrolne danych odnoszących się do 41 wybranych losowo nieruchomości ujętych w 

wykazie przekazanym Wojewodzie Dolnośląskiemu, tylko w stosunku do 9 (22%) 

potwierdziły zgodność wykazu z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. W 

pozostałych 32 przypadkach rozbieŜności zapisów dotyczyły: 

- ujęcia w wykazie nieruchomości Skarbu Państwa 4 działek o powierzchni 6,5 ha, choć 

stanowiły one własność gmin, 

- pominięcia 173 działek o łącznej powierzchni 4217,8 ha, na których zlokalizowany był 

Karkonoski Park Narodowy, 

- nie wykazania w stosunku do 23 nieruchomości o powierzchni 38,7 ha pełnych danych 

dotyczących tytułu prawnego i formy władania, 

- nie ujawnienia w stosunku do 11 nieruchomości o powierzchni 4,6 ha prawa własności 

Skarbu Państwa do ułamkowej części tych nieruchomości przy jednoczesnym wskazaniu 

prawa własności do całości przez osoby fizyczne, 

- nieuprawnionego ujęcia w wykazie zawierającym nieruchomości o ustalonym prawie 

własności 2 nieruchomości o powierzchni 6 ha pozostających w uŜytkowaniu wieczystym 

oraz 2 nieruchomości o powierzchni 18,8 ha, wobec których powiernictwo Skarbu Państwa 

realizowały inne osoby prawne niŜ Wojewoda Dolnośląski. 

PowyŜsze świadczy o nierzetelnym przygotowaniu tego wykazu przez słuŜby podległe Panu 

Staroście i moŜliwości wystąpienia podobnych błędów w pozostałych niekontrolowanych 

wykazach. W ocenie NIK dla wyeliminowania tych nieprawidłowości niezbędna jest 

weryfikacja danych zawartych we wszystkich 11 wykazach przekazanych odpowiednim 

podmiotom w okresie maj-czerwiec 2008 r. 

                                                           
4 Dz.U. Nr 23, poz.143 
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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 Jeleniej Górze. Badanie losowo wybranych 48 

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 stosunku do 6 nieruchomości (12,5%) w ewidencji nie wpisano numeru księgi wieczystej 

gruntu pomimo posiadania tej danej w dokumentacji, 

- w odniesieniu do 11 nieruchomości (22,9%) w wykazie nieprawidłowo wskazano grupę 

rejestrową nieruchomości,  

- w 5 przypadkach (10,4%) nieprawidłowo określono formę prawną władania nieruchomością, 

- w stosunku do 7 nieruchomości (14,6%) ujęto je w jednej jednostce rejestrowej, choć 

posiadały odrębne księgi wieczyste, co naruszało zasady tworzenia jednostek rejestrowych 

ustalone przepisem § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków6. 

Ponadto w stosunku do 9 nieruchomości (18,7%) stwierdzono odległe terminy wprowadzenia 

danych do ewidencji gruntów i budynków, bo wynoszące od 44 do 126dni od daty wpływu, 

choć przepis § 47 przywołanego wyŜej rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków nakazywał niezwłoczną aktualizację. Stwierdzono takŜe przypadek znacznej 

zwłoki, bo wynoszącej blisko 1,5 roku, w realizacji przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze obowiązku określonego w § 49 tegoŜ 

rozporządzenia, co do przekazania wydziałowi merytorycznemu Starostwa prowadzącemu 

gospodarkę nieruchomościami zawiadomienia o zmianach stanu faktycznego w stosunku do 

14 nieruchomości Skarbu Państwa uwidocznionych w operacie geodezyjnym. 

4. Kontrola wykazała niepełną 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 Jeleniogórskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 

z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielenia pomocy tym mieszkańcom w zakresie 

                                                           
5 t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
6 Dz.U. Nr 38, poz. 454 
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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 

nie realizując innych działań wymaganych przepisem przywołanego wyŜej art. 6 ustawy o 

ujawnieniu w księgach wieczystych, m.in. nie opracowano szczegółowych informacji o 

czynnościach niezbędnych do ustalenia danych w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu 

prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach 

wieczystych oraz nie rozpowszechniono ich wśród mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego 

poprzez zamieszczenie w lokalnej prasie i na stronach internetowych Starostwa. Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg 

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym7 ustalił, Ŝe opracowanie to powinno zawierać 

adresy siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Centralnej 

Informacji Ksiąg Wieczystych oraz punktu informacyjno-konsultacyjnego z podaniem godzin 

pracy. Ponadto opracowanie to powinno określać rodzaje dokumentów, które mogą 

potwierdzać rzeczywisty stan prawny nieruchomości, zakres danych objętych działem II księgi 

wieczystej i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia oraz ewentualne działania, 

które mogą zostać podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie 

odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości. Biorąc pod uwagę niewielkie 

nakłady dla realizacji tych obowiązków, nie moŜna uznać argumentacji zaniechań w tym 

zakresie ze względu na brak środków finansowych. 

5. Kontrola potwierdziła realizację obowiązku w zakresie ewidencjonowania 

nieruchomości Skarbu Państwa ustalonego przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami8 po zmianie tej ustawy wprowadzonej z dniem 22 października 2007 r.9 

Badanie 45 wytypowanych losowo nieruchomości Skarbu Państwa ujętych w przedmiotowych 

rejestrach wykazało, iŜ wszystkie nieruchomości posiadały dane zgodne z dokumentacja 

źródłową tj. zapisami w operatach ewidencyjnych, aktach notarialnych i decyzjach 

administracyjnych. Wobec wszystkich zbadanych nieruchomości w rejestrze nie ujęto 

natomiast numeru jednostki rejestrowej gruntu, choć zobowiązywał do tego przepis art. 23 ust 

1c pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo nie realizowano obowiązku w 

                                                           
7 Dz.U. Nr 241, poz. 1770 
8 j.t. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
9 na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) 
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zakresie sporządzania planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

wymaganych przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 tejŜe ustawy. 

6. Czynności kontrolne wykazały niepełną realizację obowiązku określonego w art. 4 

ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie comiesięcznego przedkładania 

(począwszy od grudnia 2007 r.) Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawozdania z wykonania 

czynności związanych ze składaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o 

ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości. Do czerwca 2008 r. zamiast 

wymaganych 7 sprawozdań przedłoŜono 3. Stosownych uzupełnień dokonano w czasie 

kontroli NIK. 

7. Realizując obowiązek ustalony przepisem art. 26 ust. 1 pkt. 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 2 

ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości10 w zakresie przeprowadzania, co 

najmniej raz na 4 lata inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa połoŜonych na obszarze 

Starostwa, przekazywano do Ministerstwa Skarbu szczegółowy wykaz nieruchomości, 

zawierający połoŜenie, numer i powierzchnię działki, oznaczenie w księdze wieczystej oraz 

oznaczenie władającego działką. 

 

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

 

1. Weryfikację oraz uzupełnienie danych zawartych w wykazach przekazanych 

Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz wójtom i 

burmistrzom jednostek samorządu gminnego na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w ramach 

realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 1 z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego celem wyeliminowania danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz 

uwidocznionym w ewidencji gruntów i budynków. 

2. Wypełnienie obowiązków w zakresie opracowania szczegółowych informacji o 

czynnościach niezbędnych do ustalenia danych w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu 

prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach 

wieczystych w szczegółowości wymaganej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji 

                                                           
10 j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz 

ich rozpowszechnienie wśród mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego m.in. poprzez 

zamieszczenie w lokalnej prasie i na stronach internetowych Starostwa. 

3. Sporządzenie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

uzupełnienie rejestrów tych nieruchomości o numer jednostki rejestrowej gruntu wymaganych 

odpowiednio przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 i ust. 1c pkt 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

4. Spowodowanie wyeliminowania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji 

gruntów i budynków polegających na rozbieŜności danych wykazanych w ewidencji w 

stosunku do dokumentacji źródłowej, niewłaściwym określaniu jednostki rejestrowej oraz 

nieuzasadnionym wydłuŜaniu terminów wpisów aktualizujących ewidencję.  

 

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

oczekuje przedstawienia przez Pana Starosty w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

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. 

 

 

 


