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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 Miasta i Gminy Witnica 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 11 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu  

w kontrolowanym zakresie.  

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

• nieprowadzeniu rejestru nieruchomości gminnych; 

• nieweryfikowaniu danych dotyczących nieruchomości gminnych wykazywanych  

w rejestrze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.; 

• zaniechaniu inwentaryzacji gruntów gminnych. 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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1. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 25 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2, w Urzędzie nie 

prowadzono ewidencji nieruchomości gminnych. Zdaniem Pana Burmistrza, dokumentacja 

zgromadzona w Urzędzie wraz z udostępnioną komputerową bazą gruntów i budynków 

Starostwa Gorzowskiego, a takŜe przekazanym w maju 2008 r. przez Starostę wykazem 

nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność gminy, stanowiły 

wiarygodny zbiór informacji o gminnym zasobie nieruchomości. Jednak w ocenie NIK, zbiór 

informacji o gminnym zasobie nieruchomości nie moŜe zastąpić ewidencji nieruchomości 

gminnych, o której mowa w przywołanych wyŜej przepisach ustawy, tym bardziej, Ŝe dane 

zawarte w bazie danych Starostwa obciąŜone były błędami. Porównanie danych dotyczących 

próby 58 działek gminnych ujętych w rejestrze prowadzonym przez Starostwo z danymi 

wynikającymi z dokumentów Urzędu wykazało, Ŝe:  

� w rejestrze Starostwa 8 działek o powierzchni 10 ha zaliczono nieprawidłowo do 

podgrupy rejestrowej 4.2, czyli do gruntów gminy przekazanych w trwały zarząd 

gminnym jednostkom organizacyjnym, podczas gdy działki te powinno być zaliczone do 

trzech innych podgrup: 4.1 (grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości), 

podgrupy 5.1 (grunty przekazane w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym) oraz do 

podgrupy 5.2 (grunty przekazane w uŜytkowanie wieczyste gminnym osobom prawnym);  

� w odniesieniu do 8 kolejnych działek, dane ujęte w rejestrze Starostwa w zakresie  

powierzchni i nazw uŜytkowników wieczystych, były niezgodne z dokumentacją źródłową 

znajdującą się w Urzędzie.    

2. Z wykazu nieruchomości przekazanego Urzędowi w maju 2008 r. przez Starostwo 

wynikało m.in., Ŝe Gmina posiada 2.508 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 

960,1ha, z których 1.700 działek o powierzchni 876,9ha nie posiada uregulowanego stanu 

prawnego.  

W okresie od 1.01.2007 r. do 2.12.2008 r. Pan Burmistrz złoŜył w sądzie 153 wnioski 

o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych. Wnioskami 

tymi objęto 176 działek o powierzchni 14,5 ha, co stanowiło nieco ponad 10% liczby 

wszystkich działek o nieuregulowanym stanie prawnym. ZłoŜono równieŜ 7 wniosków  

o załoŜenie ksiąg wieczystych. Nie wszystkie złoŜone wnioski zostały rozpoznane przez Sąd 

                                                           
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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w terminie ustawowym, poniewaŜ pracownicy Urzędu nie dołoŜyli naleŜytej staranności  

w dokonaniu odpowiedniego oznaczenia na tych wnioskach, tj. Ŝe są one składane w trybie 

cytowanej ustawy.  

W ocenie NIK, intensywność działań słuŜb Pana Burmistrza w zakresie składania 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych 

oraz o załoŜenie 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.  

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy, począwszy od grudnia 2007 r. Pan 

Burmistrz przesyłał Wojewodzie Lubuskiemu miesięczne sprawozdania z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości, przy czym  

w 6 przypadkach sprawozdanie przesłano z opóźnieniem 3 dni.   

3. W Urzędzie nie inwentaryzowano nieruchomości, mimo Ŝe sposób tej 

inwentaryzacji określony został w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

 o rachunkowości4 (porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami). 

Na 31.12.2007 r. wartość niezinwentaryzowanych gruntów Gminy wyniosła 25.739,7 tys. zł. 

Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji, w świetle art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych5, stanowi 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

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

1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych.  

2. Rzetelną weryfikację danych nieruchomości gminnych ujętych w rejestrze Starostwa. 

3. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów gminnych.  

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

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

                                                           
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. 
4 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
5 Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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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. 

 

 

 

 


