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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 w Zielonej 

Górze skontrolowała Urząd Gminy w śaganiu, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do zakończenia 

czynności kontrolnych. 

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

podpisanym 12 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie objętym 

kontrol ą, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, które nie miały jednak zasadniczego 

wpływu na kontrolowaną działalność.  

1. W Urzędzie prowadzono rejestr gminnego zasobu nieruchomości w formie 

pisemnego wykazu oraz wyodrębnionych dla kaŜdej nieruchomości tzw. akt sprawy, 

zawierających dokumenty źródłowe. Rejestr zawierał dane wymagane przepisem art. 23 ust. 

1c ustawy z dnia ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2 oraz 

umoŜliwiał prezentowanie poszczególnych nieruchomości. na dany dzień. Ponadto Urząd 

miał zapewniony nieodpłatny, bezpośredni dostęp w trybie on-line do bazy danych ewidencji 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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gruntów i budynków prowadzonych w Starostwie Powiatowym w śaganiu, co umoŜliwiało 

dokonywanie bieŜącej weryfikacji danych dotyczących nieruchomości gminnych. 

Badanie próby 50 nieruchomości w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze 

z dokumentacją źródłową potwierdziło, Ŝe wszystkie nieruchomości zostały ujęte w rejestrze 

prawidłowo, oznaczano numer i powierzchnię nieruchomości, a takŜe tytuł prawny do 

nieruchomości oraz prawną podstawę jej nabycia.  

Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w zakresie dokonywania zmian w rejestrze. 

W przypadku 29 nieruchomości (tj. 58% próby) dane dotyczące posiadanej księgi wieczystej 

były odnotowywane jedynie w aktach sprawy, natomiast nie odnotowywano tego faktu w 

rejestrze. Zmiany w wykazie dotyczące załoŜenia księgi wieczystej, sprzedaŜy 

nieruchomości, nabycia nieruchomości, podziału nieruchomości były dokonywane ołówkiem, 

bez określenia daty dokonania wpisu.  

Dane dotyczące gminnego zasobu nieruchomości (grupy rejestrowe 4 i 5) zawarte  

w rejestrze Urzędu były okresowo niezgodne z ewidencją Starostwa w zakresie:  

- liczby działek zaliczonych do podgrupy rejestrowej 4.1. – według danych Urzędu 

liczba ta była wyŜsza o 42 działki w stosunku do ewidencji Starostwa (stan na 1 stycznia 

2007), przy czym niezgodność ta wynikała ze zmian w zasobie nieruchomości gminnych 

dokonywanych pod koniec 2006 r. i uwzględnionych w rejestrze Urzędu, a odnotowanych  

w ewidencji Starostwa po 1 stycznia 2007 r.; 

- powierzchni gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym – w rejestrze Urzędu 

powierzchnia tych gruntów była o 179 ha niŜsza niŜ wykazano w ewidencji Starostwa (stan 

na 1 stycznia 2008 r.), przy czym niezgodność ta wynikała m.in. z błędnego zaliczenia do 

gminnego zasobu nieruchomości w ewidencji Starostwa nieruchomości niewchodzących  

w skład zasobu, jak i z braku bieŜącego odnotowywania przez pracowników Urzędu faktu 

załoŜenia księgi wieczystej w rejestrze zasobu nieruchomości gminnych. Zmian tych 

dokonywano dopiero na koniec roku. 

Prawidłowo zapewniono władanie nieruchomościami przez gminne jednostki 

organizacyjne. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz kaŜdej 

z tych jednostek, na ich wniosek, ustanowiono trwały zarząd, a fakt ten został zgłoszony 

Staroście i ujęty w jego ewidencji. Natomiast, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 22 



 3 

ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne3, Staroście 

śagańskiemu dopiero w 2008 r. zgłoszono fakt likwidacji w 1990 r. Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego. W rezultacie, według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. 

oraz 1 stycznia 2008 r. w ewidencji gruntów i budynków w podgrupie 4.2. – oprócz gruntów 

będących  

w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy – znajdowało się jeszcze 5 działek  

o łącznej powierzchni 2,01 ha, będących w trwałym zarządzie nieistniejącej jednostki.  

2. Od 1 stycznia 2007 r. do 22 października 2008 r. złoŜono w Sądzie Rejonowym w 

śaganiu 64 wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych, z tego 

52 wnioski dotyczące załoŜenia księgi wieczystej oraz 12 wniosków dotyczących ujawnienia 

w księgach wieczystych prawa własności. Wnioski te Sąd rozpatrzył pozytywnie i postanowił 

o załoŜeniu 52 ksiąg wieczystych dla 585 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 153,7 

ha oraz o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy w stosunku do 44 

działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 24,0 ha. 

Dotychczasowe działania Pana Wójta w zakresie zakładania ksiąg wieczystych mogą 

być jednak niewystarczające do zrealizowania w wymaganym terminie obowiązku 

określonego w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego4. Według 

stanu na 29 października 2008 r. nieregulowany stan prawny stanowił 56,6% ogólnej liczby 

nieruchomości (717 z 1.635 nieruchomości). 

 Wojewodzie Lubuskiemu przekazywano wprawdzie sprawozdania z wykonania 

obowiązku dotyczącego składania w sądzie rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości gminy, jednak ich treść nie odpowiadała 

wymogom określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy. I tak, obejmowały one okres od daty 

złoŜenia poprzedniego do daty złoŜenia kolejnego sprawozdania, nie zaś miesiąc 

poprzedzający złoŜenie sprawozdania. W ten sposób okres sprawozdawczy był róŜny 

 i wynosił od 24 do 39 dni. Nie zamieszczano równieŜ danych o liczbie złoŜonych wniosków 

w okresie sprawozdawczym, a jedynie informacje dotyczące liczby nieruchomości, dla 

których Urząd posiadał załoŜone księgi wieczyste. W trakcie kontroli NIK Urząd przekazał 

                                                           
3 Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
4 Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, wnioski takie powinny być 
złoŜone w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do 18 listopada 2009 r. 
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Wojewodzie Lubuskiemu skorygowane sprawozdania za poszczególne miesiące w okresie od 

listopada 2007 r. do sierpnia 2008 r. 

3. Do końca 2006 r. w Urzędzie nie była przeprowadzana inwentaryzacja gruntów. 

Zaniechanie ustawowych terminów inwentaryzacji gruntów stwierdziła Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Zielonej Górze w 2007 r. W wystąpieniu pokontrolnym zawarła m.in. 

wniosek o przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów gminnych w terminach oraz  

z częstotliwością wynikającą z art. 26 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy  

o rachunkowości. W związku z nieprzeprowadzaniem inwentaryzacji, RIO wszczęła równieŜ 

postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. za czyn określony w art. 18 

pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych5. 

Realizując wniosek RIO, inwentaryzację gruntów przeprowadzono w Urzędzie od 

 9 października 2007 r. do 15 stycznia 2008 r. metodą porównania danych ksiąg 

rachunkowych z dokumentacją źródłową. Wyniki inwentaryzacji uzgodniono z komputerową 

ewidencją księgową.  

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

1. Prowadzenie rejestru nieruchomości gminnych w sposób zapewniający trwałość, 

wiarygodność, rzetelność oraz aktualność zawartych w niej danych.  

2. Zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości gminnych, w tym załoŜenia ksiąg wieczystych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, 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 wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków, lub 

przyczynach 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 Wójtowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze, umotywowanych zastrzeŜeń  

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

                                                           
5 Dz.U. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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 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 w sprawie rozpatrzenia zastrzeŜeń. 

 
 
 


