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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 Deszcznie, 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 31 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu  

w kontrolowanym zakresie.  

Ocenę uzasadniają stwierdzone przez NIK nieprawidłowości, które polegały m.in. na: 

• nierzetelnym prowadzeniu rejestru nieruchomości gminnych; 

•  niepodejmowaniu działań w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości; 

• nieprzekazywaniu Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdań z wykonania obowiązku 

składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości; 

• nieprzeprowadzeniu prawidłowej inwentaryzacji gruntów. 

1. Rejestr nieruchomości gminnych nie był prowadzony zgodnie z art. 23 ust. 1c 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.2 Nie zawierał  

w szczególności: powierzchni nieruchomości, nazwy dokumentu potwierdzającego posiadanie 

praw do nieruchomości, wpisu o przeznaczenie nieruchomości, informacji o zgłoszonych 

roszczeniach do nieruchomości, daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 

                                                           
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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wieczystego nieruchomości lub trwałego zarządu. Rejestr ten, sporządzony według stanu na 

31.10.2007 r., nie był aktualizowany.  

W maju 2008 r. Urząd otrzymał od Starosty Gorzowskiego wykaz nieruchomości, 

które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Gminy. Porównanie m.in. liczby 

działek zaliczonych do grup rejestrowych 4 i 5, wykazało, Ŝe według stanu na 1.01. 2007 r.  

w powiatowym wykazie nieruchomości widniało 957 działek gminnych, a w rejestrze Urzędu 

1.026 działek; z kolei według stanu na 1.01.2008 r. w wykazie starostwa było 1.053 działek,  

a w rejestrze Urzędu 1.043 działki.  

2. Z wykazu nieruchomości przekazanego przez Starostwo Powiatowe wynika, Ŝe 

Gmina posiada 100 nieruchomości składających się z 990 działek ewidencyjnych  

o powierzchni 417,9 ha, z tego 51 nieruchomości (543 działki) o powierzchni 350,7 ha nie 

posiada uregulowanego stanu prawnego. W ocenie NIK intensywność działań Pana Wójta  

w zakresie zakładania ksiąg wieczystych moŜe być niewystarczająca 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 terytorialnego3.  

Na skutek błędnych danych uzyskanych od pracownika Urzędu, Pan Wójt 

poinformował 14 grudnia 2007 r. Wojewodę Lubuskiego, Ŝe na wszystkie grunty komunalne 

zostały załoŜone księgi wieczyste, w związku z czym odstąpił od podejmowania działań 

zmierzających do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

stanowiących gminny zasób lub do zakładania dla nich ksiąg wieczystych. Stanowiło to takŜe 

uzasadnienie do niestosowania przepisów art. 4 ust. 1 ww. ustawy, tj. nieprzekazywania 

Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych informacji o wykonaniu obowiązku złoŜenia we 

właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości gminnych. Przepis ten nakłada jednak obowiązek przekazywania 

miesięcznych informacji bez względu na zakres podjętych działań. 

3. Nieprawidłowości w zasobie nieruchomości Gminy potwierdziło takŜe badanie 

próby 376 działek (35 nieruchomości) o powierzchni 120,1502 ha. Stwierdzono m.in. Ŝe:  

                                                           
3 Dz.U. Nr 191, poz. 1365. W myśl 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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• dla 97 działek o powierzchni 17,7308 ha Urząd nie posiadał dokumentacji 

potwierdzającej prawo własności, załoŜenie ksiąg wieczystych lub ujawnienie w nich 

prawa własności; 

• w przypadku 3 działek, w których Gmina ma udział w ich własności, w rejestrze 

Urzędu ujęto całkowitą powierzchnię działek, tj. 2,4013 ha, zamiast tylko udział w tej 

powierzchni, tj. 1,6925 ha; 

• 28 działek, o powierzchni 6,0706 ha, zawartych w wykazie nieruchomości 

przekazanym przez Starostwo, nie było wykazanych w rejestrze Urzędu; 

• 7 działek zawartych w rejestrze Urzędu brakowało w wykazie gruntów Starostwa. 

Liczba działek wobec których stwierdzono nieprawidłowości, stanowiła 13,6% 

ogólnej liczby działek, będących w zasobie nieruchomości Gminy według wykazu Starostwa. 

4. W systemie finansowo-księgowym Urzędu nie prowadzono ewidencji analitycznej 

dla gruntów gminnego zasobu nieruchomości. Ewidencja taka dla części działek (36 pozycji) 

prowadzona była w księdze inwentarzowej. Podczas inwentaryzacji składników majątku 

Gminy, przeprowadzonej w grudniu 2007 r., nie dokonano pełnej inwentaryzacji gruntów 

metodą weryfikacji sald. Zinwentaryzowano jedynie salda powstałe w 2007 r. na kwotę 

238.662 zł. Wartość niezinwentaryzowanych gruntów według zbiorczej ewidencji księgowej 

Urzędu na 31.12.2007 r. wynosiła 4.393.416 zł. Naruszono w ten sposób przepis art. 26 ust. 1 

pkt 3 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.4 

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

1. Zapewnienie rzetelnych i kompletnych danych w ewidencji  nieruchomości gminnych. 

2.  Zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości gminnych, w tym urządzenia dla nich ksiąg wieczystych. 

3. Przekazywanie Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku złoŜenia w Sądzie Rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych. 

4. Prowadzenie inwentaryzacji gruntów gminnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

                                                           
4 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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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. 

 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. 

 

 


