
Zielona Góra, 2008-12-22 

 

 

LZG-41009-8/2008, P/08/001 

 

Pan Józef Kruczkowski 

Starosta Gorzowski 

 

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 Gorzowie Wlkp. 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 2 grudnia 2008 r., a takŜe uwzględniając działania Pana Starosty przedstawione 

w dodatkowych wyjaśnieniach z 27 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań w Starostwie  

w zakresie objętym kontrol ą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które nie miały 

jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.  

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości polegały na: 

• niekompletnej dokumentacji gruntów stanowiącej podstawę wpisu do rejestru;  

• nierzetelnym ujęciu w rejestrze niektórych nieruchomości; 

• nieprzekazywaniu Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości; 

• niepełnej realizacji obowiązku rozpowszechnienia informacji dla mieszkańców powiatu, 

dotyczącej konieczności weryfikacji stanu prawnego nieruchomości. 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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1. W maju 2008 r. w Starostwie sporządzono wykazy nieruchomości, które z mocy 

odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego oraz prawidłowo przekazano je podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 1 

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

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego2. Wykazy te 

opracowano zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu...3. 

Badanie próby 50 nieruchomości ujętych w ww. wykazach potwierdziło, Ŝe informacje w nich 

zawarte były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków. Jednak część 

wykazów dotycząca danych ujawnionych w księgach wieczystych nie zawierała kompletnych 

informacji, gdyŜ według Pana Starosty, przeszkodą był brak odpowiednich zasobów 

kadrowych i finansowych na realizację zadania w okresie 6 miesięcy. W toku kontroli NIK 

podjął Pan Starosta działania zmierzające do uzupełnienia wykazów  

i przekazania ich właściwym podmiotom. 

2. Według stanu na 30.06.2008 r. w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa było 425 

nieruchomości (2.614 działek) o powierzchni 1.455,7293 ha. Do czasu zakończenia kontroli, 

w trybie ww. ustawy, załoŜono księgi wieczyste lub ujawniono w nich prawo własności 

Skarbu Państwa tylko dla 11 nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny dotyczył 397 

nieruchomości. Pan Starosta w toku kontroli NIK wystąpił do Wojewody Lubuskiego  

o przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadania. Z uzyskanej odpowiedzi 

wynikało, Ŝe moŜliwość ich pozyskania pojawić się moŜe w 2009 r. W ocenie NIK, 

dotychczasowe zaawansowanie prac w tym zakresie moŜe być niewystarczające do 

zrealizowania w wymaganym terminie obowiązku określonego w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o 

ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości...4.   

3. W styczniu, marcu i kwietniu 2008 r. Starostwo nie przekazało Wojewodzie 

Lubuskiemu sprawozdań z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa, co było niezgodne z art. 4 cyt. ustawy. Ponadto 

                                                           
2 Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru 
wykazu oraz wzoru zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych nie pozostających w 
posiadaniu ich właścicieli (Dz.U. Nr 23, poz. 143) 
4 W myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy, wnioski o załoŜenie ksiąg wieczystych powinny być złoŜone w sądzie w 
terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do 18 listopada 2009 r. 
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sprawozdania w grudniu 2007 r. i lutym 2008 r. złoŜono z kilkudniowym opóźnieniem,  

w stosunku do terminu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy. 

4. W Starostwie tylko częściowo zrealizowano obowiązek zawarty w art. 6 ust. 1 ww. 

ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych… Dla mieszkańców powiatu opracowano 

stosowną informację i utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny zgodnie z wymogami  

§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu informacji...5. JednakŜe działań tych nie rozpowszechniono 

w miejscach publicznych na terenie powiatu oraz w radio i telewizji lokalnej, do czego 

zobowiązywał art. 6 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy. Według Pana Starosty, powyŜsze zaniedbania 

wynikały głównie z braku środków finansowych na ten cel. 

5. Badanie prawidłowości ewidencji próby 50 nieruchomości Skarbu Państwa (11,7% 

ogólnej liczby tych nieruchomości), w skład których wchodziło 90 działek o łącznej 

powierzchni 138,1168 ha, wykazało, Ŝe nieprawidłowości wystąpiły w zakresie ewidencji 81 

działek (90,0% próby). Polegały one na tym, Ŝe:  

• dla 29 działek o powierzchni 64,0039 ha Starostwo nie posiadało Ŝadnych 

dokumentów potwierdzających wpisanie ich do ewidencji gruntów; 

• 5 działek (0,6736 ha) nie powinno znajdować się w zasobie Skarbu Państwa, gdyŜ 

były to nieruchomości stanowiące własność gmin i osób fizycznych; 

• dla 12 działek (59,67 ha) brak było dokumentów potwierdzających ich powierzchnię 

lub numerację; 

• dla 4 działek (9,2443 ha) brak było danych o osobie władającej nieruchomością; 

• w przypadku 18 działek (59,1535 ha) nie zaktualizowano danych dotyczących 

władającego nieruchomością (dotyczy to podmiotów juŜ nie istniejących); 

• dla 53 działek (129,5551 ha) będących w uŜytkowaniu osób fizycznych lub prawnych 

na podstawie art. 252-284 Kodeksu cywilnego, Starostwo nie posiadało dokumentacji 

potwierdzającej uprawnienie do dalszego uŜytkowania tych nieruchomości, w tym 

określającej prawa i obowiązki uŜytkowników; 

• 15 działek (56,3198 ha) ujęto w niewłaściwych podgrupach rejestrowych. 

                                                           
5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 
prawnym (Dz.U. Nr 241, poz. 1770) 
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Zgodnie z przepisem § 44 ust. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków6, do zadań 

starosty naleŜy m.in. utrzymanie aktualnego operatu ewidencyjnego oraz jego okresowa 

weryfikacja. 

Według naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

nieprawidłowości powyŜsze były głównie wynikiem błędnie działającego systemu ewidencji 

gruntów i budynków EWOPIS.  

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

1. Zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

Skarbu Państwa, w tym załoŜenia ksiąg wieczystych. 

2. Podjęcie działań w celu uaktualnienia danych zawartych w rejestrze gruntów oraz 

zapewnienie skuteczności i wiarygodności systemu ewidencji gruntów i budynków. 

3. Terminowe przekazywanie Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości. 

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 Staroście 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 38, poz. 454 


