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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 Starostwo Powiatowe w śaganiu w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 

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 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w zakresie 

spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które nie miały 

jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.  

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w szczególności polegały na: 

• niezałoŜeniu księgi wieczystej dla 60,3% ogólnej liczby nieruchomości, stanowiących 

zasób nieruchomości Skarbu Państwa; 

• nierzetelnym ujęciu w rejestrze niektórych nieruchomości; 

• zaniechaniu realizacji obowiązku rozpowszechnienia informacji dla mieszkańców 

Powiatu dotyczącej konieczności weryfikacji stanu prawnego nieruchomości. 

1. W Starostwie prowadzono ewidencję gruntów i budynków, o której mowa w art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne2, w postaci 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701  
2 Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
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elektronicznego sytemu Oskar3. Z danych tego systemu wynikało m.in., Ŝe na 30 czerwca 

2008 r. w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa było 2.297 nieruchomości (działek 

ewidencyjnych) o łącznej powierzchni 2.974,4891 ha, z tego 1.385 nieruchomości (działek 

ewidencyjnych) o łącznej powierzchni 986,11 ha posiadało nieuregulowany stan prawny. 

Badanie próby 50 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 355,4997 ha  

w zakresie zgodności danych zawartych w ewidencji z dokumentacją źródłową potwierdziło, 

Ŝe w ewidencji prawidłowo wykazywano powierzchnię działki i jej numer, a w zakresie 

nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, takŜe numer księgi wieczystej. Jednak  

w ewidencji stwierdzono równieŜ następujące nieprawidłowości: 

• ujęto 4 działki o łącznej powierzchni 27,74 ha, które znajdowały się w uŜytkowaniu 

wieczystym osoby prawnej, a tym samym nie powinny znajdować się w ewidencji 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa3; 

• w przypadku 14 działek o łącznej powierzchni 59,13 ha, w kolumnie „zarządca” 

wpisano „zasób gruntów państwowych”, zamiast wykazać dane dotyczące jednostek 

organizacyjnych sprawujących zarząd nieruchomościami, stosownie do przepisu  

§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków4; 

• dla jednej działki o powierzchni 3,23 ha nie zaktualizowano danych dotyczących 

zarządcy nieruchomości, gdyŜ wykazano podmiot, który juŜ nie istnieje; 

• 18 działek o łącznej powierzchni 86,87 ha ujęto w niewłaściwych podgrupach 

rejestrowych. 

2. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2008 r. złoŜono w Sądzie 

Rejonowym w śaganiu 74 wnioski dotyczące załoŜenia księgi wieczystej oraz 3 wnioski 

dotyczące ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa. Wnioski  

te Sąd rozpatrzył pozytywnie i postanowił o załoŜeniu zgodnie z wnioskami ksiąg 

wieczystych dla 514 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 220,0716 ha oraz  

                                                           
3 Stosownie do przepisu art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa naleŜą nieruchomości, które stanowią 
przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w uŜytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 
przedmiotem uŜytkowania wieczystego Skarbu Państwa. 
4 Dz.U. Nr 38, poz. 454 



 3 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności w stosunku do 6 działek 

ewidencyjnych o łącznej powierzchni 5,1445 ha. 

W ocenie NIK, dotychczasowa intensywność prac w tym zakresie 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 terytorialnego5. 

3. Wojewodzie Lubuskiemu nie przekazano 7 z 12 miesięcznych sprawozdań  

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa, co było niezgodne z art. 4 cyt. ustawy. W jednym przypadku sprawozdanie 

złoŜono 20 dni po wymaganym terminie. Ponadto w jeszcze innym sprawozdaniu jego treść 

nie odpowiadała wymogom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Nie zamieszczono w nim 

bowiem informacji dotyczącej liczby złoŜonych wniosków w okresie sprawozdawczym,  

a jedynie informację dotyczącą liczby załoŜonych w tym okresie ksiąg wieczystych.  

W okresie kontroli NIK przekazano Wojewodzie Lubuskiemu skorygowane sprawozdania za 

poszczególne miesiące w okresie od listopada 2007 r. do października 2008 r.  

 4. W Starostwie nie realizowano obowiązków zawartych w art. 6 ust. 1 ww. ustawy  

o ujawnieniu w księgach wieczystych… Do końca listopada 2008 r. nie opracowano dla 

mieszkańców Powiatu szczegółowych informacji o czynnościach niezbędnych do 

sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, nie 

rozpowszechniono tych informacji na terenie powiatu oraz nie zamieszczono ich w lokalnej 

prasie, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych Starostwa. W strukturze Starostwa nie 

utworzono takŜe punktu informacyjno-konsultacyjnego, dostępnego dla mieszkańców  

w godzinach pracy Starostwa, udzielającego szczegółowych informacji i wyjaśnień 

problematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie sposobu działań niezbędnych do uzyskania 

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

wieczystych czynności.  

 Dopiero w czasie kontroli NIK słuŜby Pana Starosty podjęły odpowiednie działania, tj. 

opracowano i zamieszczono na stronie internetowej Starostwa oraz w prasie lokalnej 

ogłoszenie zawierające informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 

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

                                                           
5 Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 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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informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 

prawnym6. Pan Starosta zadeklarował ponadto rozpowszechnienie w najbliŜszym czasie tych 

informacji poprzez przekazanie ogłoszeń samorządom gminnym w celu rozpowszechnienia 

ich treści wśród mieszkańców poszczególnych gmin, a takŜe wyodrębnienie w strukturze 

Starostwa odpowiedniego punktu informacyjno-konsultacyjnego. 

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

1. Zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa.  

2. Zapewnienie rzetelności danych zawartych w rejestrze gruntów oraz ich zgodności ze 

stanem faktycznym.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę 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 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. 

 
 

                                                           
6 Dz.U. Nr 241 poz. 1770 


