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I. Dane identyfikacyjne 

Starostwo Powiatowe w Gryficach1,  
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.  

Ryszard Chmielowicz - Starosta Powiatu Gryfickiego2 od dnia 23.11.2018 r., 
w poprzednim okresie funkcję tę pełnił Kazimierz Sać.  

 (akta kontroli str. 2-3) 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, w tym nieruchomości 
Skarbu Państwa3, z uwzględnieniem ewidencji księgowej.  
2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości, w tym nieruchomości SP.  

Od 1.01.2017 r. do 30.06.2020 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
i po tym okresie. 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie5 

 

Marta Górska-Jaś, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/77/2020 z 4.05.2020 r. 

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Prowadzone w Starostwie ewidencje zasobu nieruchomości SP7 oraz powiatowego 
zasobu nieruchomości8 były aktualne, ale niekompletne. Nie ujęto w nich części 
danych, o których mowa w art. w art. 23 ust. 1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami9, w szczególności dotyczących przeznaczenia 
nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego10 lub 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego11. 
Informację o prowadzeniu powyższych ewidencji na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa12 zamieszczono dopiero w trakcie kontroli NIK. 

Wykazane w bilansie Starostwa za lata 2017-2019 wartości gruntów, budynków 
i lokali wynikały z ewidencji księgowej Starostwa. 

Zarówno inwentaryzacje gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2017, 2018 
i 2019 r., jak i inwentaryzacja budynków według stanu na dzień 31.12.2019 r. były 
przeprowadzane nieterminowo. 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej. Starosta. 
3 Dalej: nieruchomości SP. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
5 Dalej: NIK. 
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej. 
7 Dalej: ewidencja zasobu SP. 
8 Dalej: ewidencja powiatowego zasobu. 
9 Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.; dalej: ustawa ogn. 
10 Dalej: mpzp. 
11 Dalej: Studium.  
12 Dalej: BIP Starostwa. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 

OCENA OGÓLNA  

   



 

3 

 

W latach 2017-2018 Powiat Gryficki13 nie posiadał planu wykorzystania 
powiatowego zasobu nieruchomości, do którego opracowania zobowiązany był 
Zarząd Powiatu. Przyjęty w sierpniu 2018 r. Plan wykorzystania powiatowego 
zasobu nieruchomości na lata 2019-2021 zawierał wszystkie wymagane elementy.   

Ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, 
tj. odroczenie terminu spłaty należności oraz rozłożenie spłaty należności na raty, 
udzielone zostały zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych14.  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę, 
najem były wywieszane w Starostwie oraz zamieszczane na stronie internetowej 
BIP Starostwa. Nie w każdym przypadku Powiat publikował wykazy w prasie 
lokalnej, a wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie zawierały 
wszystkich wymaganych informacji. Ceny wywoławcze przyjęte w wykazach 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie były niższe od wartości ustalonych 
dla poszczególnych nieruchomości na podstawie aktualnych operatów 
szacunkowych. Stawki czynszu dzierżawnego, przyjęte w wykazach nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, były ustalane zgodnie z uregulowaniami 
wewnętrznymi.  

Postępowania poprzedzające zawarcie umów sprzedaży, umów oddania 
nieruchomości w dzierżawę lub najem oraz umów użyczenia nieruchomości 
z zasobu nieruchomości SP15 oraz z zasobu powiatowego16, w tym 
w miejscowościach o charakterze turystycznym, na ogół zostały przeprowadzone 
prawidłowo i rzetelnie udokumentowane. Dwie umowy dotyczące nieruchomości 
z  zasobu SP (jedna dzierżawy i jedna najmu) zostały zawarte, pomimo, że 
wcześniej nie zostały one ujęte w żadnym z wykazów, w których przedstawiano 
nieruchomości przeznaczone do zbycia lub udostępnienia. Informacje o wynikach 
postępowań były prawidłowo publikowane. Zbycie lub udostępnienie 
poszczególnych nieruchomości SP na okres powyżej 3 lat odbywało się za zgodą 
Wojewody Zachodniopomorskiego. 

We wszystkich umowach dzierżawy lub najmu nieruchomości zawierano zapisy 
zabezpieczające interes prawny i ekonomiczny Skarbu Państwa lub Powiatu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe17 kontrolowanej działalności 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, w tym 
nieruchomości SP, z uwzględnieniem ewidencji księgowej 

1.1. Ewidencja zasobu SP prowadzona była elektronicznie w programie Geo-Info 
Sigma przez Wydział Nieruchomości i Inwestycji18. Program umożliwiał 
wprowadzenie wszystkich informacji wynikających z art. 23 ust. 1c ustawy ogn, tj.: 
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej; powierzchnię nieruchomości; 

                                                      
13 Dalej: Powiat. 
14 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., dalej: ustawa ofp. 
15 Badaniem kontrolnym objęto 13 postępowań, w tym sześć poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży 
nieruchomości, pięć – oddania nieruchomości w dzierżawę, jedno – oddania nieruchomości w najem, jedno – 
oddania nieruchomości w użyczenie.  
16 Badaniem kontrolnym objęto 13 postępowań, w tym siedem poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży 
nieruchomości, cztery – oddania nieruchomości w dzierżawę, dwa – oddania nieruchomości w użyczenie. 
17 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może 
być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
18 Dalej: WNiI. 
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przeznaczenie nieruchomości w mpzp, a w przypadku braku planu - w Studium; 
wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji 
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości SP; informacje 
o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz o toczących się postępowaniach 
administracyjnych i sądowych. 
Program umożliwiał dodatkowo m.in.: wprowadzenie wartości wyceny działki; 
naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie; naliczanie czynszów dzierżawnych; 
obliczanie wartości szacunkowej działki na podstawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych. Ewidencja zasobu SP umożliwiała przeprowadzenie inwentaryzacji mienia 
polegającej na porównaniu zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami. 

(akta kontroli str. 195-201) 

Na stronach internetowych BIP Starostwa brak było informacji o prowadzeniu przez 
Starostwo ewidencji zasobu SP. 

                (akta kontroli str. 196) 

1.2. Według stanu na 30.04.2020 r., ewidencja zasobu SP zawierała 3 695 działek 
SP o łącznej powierzchni 3 089,89 ha, w tym 497,78 ha oddanych w użytkowanie 
wieczyste.    

                          (akta kontroli str. 195) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: Program Geo-Info Sigma, w którym prowadzona jest 
ewidencja majątku Skarbu Państwa i Powiatu Gryfickiego posiada możliwość 
generowania różnych rejestrów. W zależności od potrzeb można wygenerować: 
zasób nieruchomości SP zgodnie z art. 21 ustawy ogn, do którego należą 
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały 
oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, lub ewidencję Skarbu Państwa, która 
obejmuje więcej nieruchomości i zawiera, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 1b 
ustawy ogn również nieruchomości SP oddane w użytkowanie wieczyste. 
Analogicznie można postąpić w przypadku zasobu Powiatu Gryfickiego. (…) 
program GEO-Info Sigma zawiera zbiory danych o nieruchomościach SP i Powiatu 
Gryfickiego. 

(akta kontroli str. 258) 

Analiza danych zawartych w ewidencji zasobu SP wykazała, że dla 33 działek19 nie 
wskazano numeru księgi wieczystej.  

(akta kontroli str. 196) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: w przypadku 33 działek (…) nie założono dotychczas ksiąg 
wieczystych z powodu nieuregulowanego stanu prawnego, w tym, w przypadku 
dwóch nieruchomości trwa proces zakładania ksiąg wieczystych, w przypadku 
jednej nieruchomości 423 obr. Mrzeżyno 3 założono księgę wieczystą 
nr SZ1G/00048482/1 (…). W systemie ewidencji mienia nie widać jeszcze tej 
informacji. System GEO–INFO Sigma nie wskazuje na nr księgi wieczystej, 
ponieważ ewidencja gruntów PODGiK20 nie wprowadziła dotychczas tej zmiany. 

(akta kontroli str. 230-243) 

                                                      
19 Tj.: nr 244/1 (obręb Gryfice), nr 78, 97 (obręb Zacisze), nr 224 (obręb Otok), nr 225/3 (obręb Kukań), nr 90 

(obręb Jasiel), nr 131 (obręb Baszewice), nr 90 (obręb Czaplin Mały), nr 177/1 (obręb Trzeszyn, nr 346, 349, 
413/1 (obręb Płoty 3), nr 31, 178/1 (obręb Natolewice), nr 70/4 (obręb Mechewo), nr 387/1 (obręb Sowno), 
nr 29/27 (obręb Wyszogóra), nr 5/10 (obręb Lisowo), nr 749 (obręb Rewal-1), nr 162, 975 (obręb Niechorze), 
nr 199/2, 276 (obręb Pogorzelica), nr 130, 182, 353, 423 (obręb Chomętowo), nr 234/4 (obręb Bieczyno), nr 84/2 
(obręb Gosław), nr 62/2 (obręb Siemidarżno), nr 46, 47 (obręb Mrzeżyno-2), nr 423 (obręb Mrzeżyno-3). 
20 Tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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Analiza danych zawartych w ewidencji zasobu SP dla 25 wybranych działek 
wykazała, że znajdowały się w niej m. in. informacje dotyczące: numeru powierzchni 
i wartości działki, nr księgi wieczystej, charakteru użytku, przeznaczenia w mpzp lub 
w studium. W żadnym przypadku nie było adnotacji o roszczeniach zgłoszonych do 
nieruchomości lub o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 
Na podstawie dostępnej dokumentacji ustalono, że wobec tych nieruchomości nie 
były zgłoszone jakiekolwiek roszczenia ani nie toczyły się jakiekolwiek postępowania 
administracyjne bądź sądowe. 

(akta kontroli 191-192) 

1.3. Analiza danych dotyczących pięciu działek ujętych w ewidencji zasobu SP21 pod 
względem ich zgodności z dokumentacją źródłową dostępną w Starostwie oraz 
danymi ujawnionymi w księgach wieczystych nie wykazała rozbieżności.  

            (akta kontroli str. 191-192) 

Badanie aktualności ewidencji zasobu SP na przykładzie łącznie 17 działek ujętych 
w 10 wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub udostępnienia22 oraz 
objętych 13 postępowaniami zbycia lub udostępnienia23, wykazała, że:  
-  działki, które zostały sprzedane w latach 2017-2020 nie figurują w ewidencji 

zasobu SP; 
-  działki, które zostały oddane w dzierżawę, najem, użyczenie figurują w ewidencji 

zasobu SP. 
(akta kontroli str. 196) 

1.4. Ewidencja powiatowego zasobu prowadzona była elektronicznie przez WNiI 
w takim samym programie co ewidencja zasobu SP, tj. Geo-Info Sigma. Program 
zintegrowany był z powiatową ewidencją gruntów i budynków, co umożliwiało 
aktualizację ewidencji na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. 
Pracownicy Starostwa mieli dostęp do powiatowej ewidencji gruntów i budynków 
poprzez system Geo-Info oraz możliwość wyszukiwania i przeglądania podmiotów 
ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków.   

                     (akta kontroli str. 202-203) 

Na stronach internetowych BIP Starostwa brak było informacji o prowadzeniu przez 
Starostwo ewidencji powiatowego zasobu. 

      (akta kontroli str. 203) 

1.5. Na dzień 30.04.2020 r. ewidencja powiatowego zasobu obejmowała 492 działki 
o łącznej powierzchni 348,14 ha, położonych w 60 obrębach ewidencyjnych oraz 83 
budynki o łącznej powierzchni zabudowy 28 864 m2.  

 (akta kontroli str. 202) 

Analiza danych zawartych w ewidencji powiatowego zasobu wykazała, że dla 18 
(z 492) działek24 nie wskazano numeru księgi wieczystej.  

(akta kontroli str. 203) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła, że: w przypadku 18 działek nie założono dotychczas ksiąg 
wieczystych z powodu nieuregulowanego stanu prawnego. 

(akta kontroli str. 230) 

                                                      
21 Tj. działki nr 718 z obrębu Niechorze, nr 190/2 z obrębu Rotnowo, nr 53/1 z obrębu Wilczyniec, nr 286 z obrębu 
Wicimice, nr 226/2 z obrębu Karnice. 
22 Wykazy objęte badaniem w pkt 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
23 Postępowania objęte badaniem w pkt 2.25. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
24 Nr 162, 188/2 (obręb Gryfice 5), nr 220, 245, 1, 449, 453, 28/4 (obręb Niedźwiedziska), nr 5, 135 (Czaplin Mały) 
nr 5/1 (obręb Węgorzyn), nr 435/1 (Rewal-1), 564/2, 747 (obręb Niechorze), nr 75/2 (obręb Zapolice), nr 422/2, 
425/1 (obręb Sadlno), nr 407/6 (obręb Bieczyno). 



 

6 

 

Analiza danych zawartych w ewidencji powiatowego zasobu dla wybranych 25 
działek wykazała, że dla każdej działki zawarto zapisy określające: numery 
nieruchomości, powierzchnię działek, oznaczenia użytków składających się na 
działki, numerów ksiąg wieczystych, wartości działek, jednostkę ewidencyjną oraz 
obrębu. W przypadku siedmiu działek zawarto zapisy o przeznaczeniu w mpzp lub 
w studium.   
W żadnym przypadku nie było adnotacji o roszczeniach zgłoszonych do 
nieruchomości lub o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 
Na podstawie dostępnej dokumentacji ustalono, że wobec tych nieruchomości nie 
były zgłoszone jakiekolwiek roszczenia ani nie toczyły się jakiekolwiek postępowania 
administracyjne bądź sądowe.   

(akta kontroli str. 193-194) 

1.6. Według stanu na 30.04.2020 r. liczba działek i budynków zaewidencjonowanych 
w ewidencji powiatowego zasobu (stanowiących mienie powiatu) była zgodna 
z liczbą i powierzchnią nieruchomości wykazanych w prowadzonej przez Starostwo 
ewidencji gruntów i budynków. Porównanie danych zawartych w ww. nie wykazało 
rozbieżności.  

(akta kontroli str. 203-227) 

Weryfikacja danych dotyczących pięciu nieruchomości (stanowiących mienie 
powiatu) wykazała, że w czterech przypadkach dane zawarte w ewidencji zasobu 
powiatu były aktualne i zgodne z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz 
danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej dostępnej w Starostwie. W jednym 
przypadku25 w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości wpisany był Skarb 
Państwa.  

(akta kontroli str. 194) 

Analiza aktualności ewidencji powiatowego zasobu na przykładzie łącznie 21 działek 
ujętych w 10 wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub 
udostępnienia26 oraz objętych 13 postępowaniami zbycia lub udostępnienia27, 
wykazała, że:  
-  działki, które zostały sprzedane w latach 2017-2020 nie figurują w ewidencji 

zasobu powiatu; 
-  działki, które zostały oddane w dzierżawę, najem, użyczenie figurują w ewidencji 

zasobu powiatu. 
(akta kontroli str. 203) 

1.7. W latach objętych kontrolą wartość nieruchomości28 wynosiła odpowiednio: 
20 931,1 tys. zł na 1.01.2017 r. (w tym: grunty29 - 7 348,0 tys. zł, budynki30 - 
13 583,1 tys. zł); 17 902,9 tys. zł na 31.12.2017 r. (odpowiednio: 4 509,5 tys. zł 
i 13 393,4 tys. zł); 17 550,5 tys. zł na 31.12.2018 r. (odpowiednio: 3 918,9 tys. zł 
i 13 631,6 tys. zł); 18 377,4 tys. zł na 31.12.2019 r. (odpowiednio: 4 745,8 tys. zł 
i 13 631,6 tys. zł) oraz 18 345,9 tys. zł na 30.04.2020 (odpowiednio: 4 714,3 tys. zł 
i 13 631,6 tys. zł). Dane z ewidencji księgowej były zgodne z wartością gruntów oraz 
budynków i lokali wykazaną w bilansach sporządzonych za lata: 2017, 2018 i 2019 r.  
Zmiany w wartości nieruchomości w okresie objętym kontrolą wynikały przede 
wszystkim z wyksięgowania sprzedanych nieruchomości albo zaewidencjonowania 
nowych pozycji31. 

                                                      
25 Działka nr 152 w Trzebiatowie, dla której prowadzona była księga wieczysta SZ1G/00037831/3. 
26 Wykazy objęte badaniem w pkt 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
27 Postępowania objęte badaniem w pkt 2.25. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
28 Według danych wynikających z ewidencji księgowej Starostwa. 
29 Ewidencja na koncie 011-00. 
30 Ewidencja na koncie 011-01. 
31 M.in. ujęcia w ewidencji działek wydzielonych z dróg. 
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Łączna wartość gruntów z ewidencji księgowej Starostwa oraz ewidencji księgowej 
jednostek organizacyjnych Powiatu na koniec 2017, 2018 i 2019 r. była zgodna 
z wartością gruntów wykazaną w informacji o stanie mienia komunalnego za 2017, 
2018 i 2019 r. i wyniosła odpowiednio: 13 291,1 tys. zł, 12 623,9 tys. zł oraz 
13 445,9 tys. zł.       

 (akta kontroli str. 142-144) 

1.8. W dniach od 1 do 31 stycznia 2018 r. oraz od 1 do 31 stycznia 2019 r. 
w Starostwie przeprowadzono inwentaryzację weryfikującą wszystkie składniki 
majątku trwałego, w tym gruntów i budynków w drodze weryfikacji, czyli porównania 
danych ksiąg rachunkowych z dokumentacją źródłową oraz ewidencją powiatowego 
zasobu, według stanu na 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r. W dniach od 1 do 31 
stycznia 2020 r. Starostwo przeprowadziło inwentaryzację gruntów w drodze 
weryfikacji oraz od 31.12.2019 do 19.02.2020 r. inwentaryzację budynków w drodze 
spisu z natury, według stanu na 31.12.2019 r. W wyniku inwentaryzacji nie 
stwierdzono różnic pomiędzy ewidencją powiatowego zasobu a stanem wykazanym 
w księgach rachunkowych.  
Zespół weryfikujący, w którego skład wchodziła m.in. kierownik WNiI, każdorazowo 
stwierdzał, że salda kont ewidencji księgowej „011-00 Grunty” i „011-01” Budynki są 
zgodne z ewidencją powiatowego zasobu.  

 (akta kontroli str. 118-128)       

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na stronach internetowych BIP Starostwa brak było informacji dotyczącej 
prowadzenia przez Starostwo ewidencji zasobu SP i ewidencji powiatowego zasobu 
oraz zasad udostępniania zawartych w nich danych. 

 (akta kontroli str. 196, 203) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej32 udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności 
o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym 
o: prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach 
udostępniania danych w nich zawartych. 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: na stronach BIP brak było informacji o prowadzeniu przez 
Starostwo ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości oraz ewidencji zasobu 
nieruchomości SP do dnia 26 lipca 2020 r., z powodu niedopatrzenia. W dniu 
27.07.2020 r. informacja została umieszczona na stronie 
http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=874. 

(akta kontroli str.  230) 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na stronie BIP Starostwa została 
zamieszczona informacja o prowadzonej przez WNiI ewidencji zasobu 
nieruchomości SP oraz ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu Gryfickiego. 
Umieszczono także informacje o sposobie i zasadach udostępniania takich danych.  

(akta kontroli str. 244-245) 

2. Do ewidencji powiatowego zasobu, wbrew treści przepisu art. 23 ust. 1c pkt 4 
ustawy ogn, nie były wprowadzane dane w zakresie: przeznaczenia nieruchomości 
w mpzp, a w przypadku jego braku w studium (dotyczyło to 18 działek z 25 
poddanych badaniu). 

 (akta kontroli str. 191-194) 

                                                      
32 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=874
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Dyrektor WNiI wyjaśniła: dane dotyczące informacji ujętych w ewidencji zasobu 
nieruchomości są zbierane i uzupełniane, a proces wprowadzania danych do 
programu GEO-Info SIGMA jeszcze się nie zakończył. W przypadkach takich danych 
jak (…) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku 
planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy - wymaga wyszukania i analizy udostępnianych informacji na stronach 
samorządów, lub uzyskania informacji w postaci wypisu z urzędów (…) Proces 
wprowadzania danych wymaga wykonania wielu czynności i jest długotrwały. 

(akta kontroli str. 259) 

3. W przypadku jednej działki, tj. nr 152 położonej w Trzebiatowie (z pięciu 
poddanych badaniu z ewidencji powiatowego zasobu), dla której prowadzona była 
księga wieczysta nr SZ1G/00037831/3 - jako właściciel ww. działki wpisany był 
w księdze wieczystej Skarb Państwa zamiast Powiatu.  

(akta kontroli str. 194) 

Zgodnie z art. 35 ustawy  dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece33, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku 
o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Gdy na skutek nieujawnienia 
prawa własności w księdze wieczystej osoba trzecia doznała szkody, właściciel 
ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania tego 
obowiązku bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.  

Dyrektor WNiI wyjaśniła: działka nr 152 (…) stała się własnością Powiatu, na 
podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego GN-III.MG.7532.4.24.2013 
z dnia 30.07.2013 r. Nieruchomość stanowi drogę powiatową i znajduje się we 
władaniu Zarządu Dróg Powiatowych. WNiI podejmie działania w celu wpisania 
prawa własności Powiatu Gryfickiego do księgi wieczystej. 

(akta kontroli str. 258, 260-262) 

4. Inwentaryzacje gruntów za rok 2017, 2018 i 2019 oraz inwentaryzacja budynków 
za rok 2019 rozstały przeprowadzone nieterminowo. 

Inwentaryzacje gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019, drogą 
weryfikacji sald konta 011, były przeprowadzane w dniach od 1 do 31 stycznia 2018, 
2019 i 2020 r. Ponadto od 31.12.2019 do 19.02.2020 r. w drodze spisu z natury 
przeprowadzono inwentaryzację budynków (według stanu na 31.12.2019 r.).  

 (akta kontroli str. 118-128) 

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości34 termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, 
jeżeli inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku.  

Główna Księgowa Starostwa wyjaśniła: art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości 
stanowi, że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli 
inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś 
nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu 
z natury lub potwierdzenia salda. W odniesieniu do inwentaryzacji dokonanej innymi 
metodami nie ma bezpośredniego odniesienia w tej ustawie do terminów. (…) 
W artykule „Finanse publiczne”, art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości przyjęto, że 
różnice inwentaryzacyjne należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego 
roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji. Komentując zapis tej 

                                                      
33 Dz. U. z 2019 r. poz. 2204. 
34 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.; dalej: ustawa o rachunkowości. 
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ustawy Ministerstwo Finansów stwierdziło, że rozliczenie inwentaryzacji powinno 
nastąpić nie później niż do dnia zamknięcia ksiąg za rok obrotowy. W związku z tym 
jednostki mogą weryfikować saldo i przeprowadzić rozliczenie przed sporządzeniem 
sprawozdania finansowego. Analogiczne stanowisko prezentowane jest na 
szkoleniach z zakresu inwentaryzacji - w tym (…) organizowanych przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Szczecinie35 oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w Szczecinie. Weryfikacja sald była dokonana w styczniu, więc mieściła się 
w ustawowym terminie. Z kolei termin wskazany na arkuszu spisu z natury (19.02) 
nie jest terminem zakończenia spisu z natury, ale terminem zakończenia całej 
inwentaryzacji, wraz z jej rozliczeniem i ewentualnym ujęciem w księgach różnic 
inwentaryzacyjnych. Spisy z natury zostały zakończone w ustawowym terminie 
(15.01). Zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną Starostwa arkusze spisu z natury 
drukowane są już po rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych, stąd ta data na 
wydruku. Jeśli chodzi o inwentaryzację nieruchomości - raz w ciągu 4 lat – termin 
wynikający z ustawy o rachunkowości jest minimalnym wymogiem, rozumianym jako 
„co najmniej raz w ciągu 4 lat”, częstsza inwentaryzacja jest sprzeczna z tym 
zapisem. Inwentaryzację coroczną praktycznie całego majątku Starostwa 
przeprowadzamy przede wszystkim z troski o mienie i właściwa jego ewidencję - 
zmiany w stanie m.in. nieruchomości są w ostatnich latach dość częste i trudno 
byłoby (…) w ustawowym terminie ustalić i wyjaśnić ewentualne rozbieżności 
mogące powstać w ciągu roku. 

(akta kontroli str. 131)   

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Z przedstawionej w trakcie kontroli 
dokumentacji wynika, że weryfikacje sald konta 011 w kolejnych latach 
przeprowadzane były w dniach 1-31 stycznia. Natomiast inwentaryzacja budynków 
wymienionych w arkuszu spisu z natury nr 84 została zakończona 19.02.2020 r.  

Ewidencja zasobu SP, obejmująca 3 695 działek, oraz ewidencja powiatowego 
zasobu, obejmująca 492 działki, były aktualne. Wykazana w ewidencji powiatowego 
zasobu liczba działek była tożsama z danymi zawartymi w prowadzonej przez 
Starostwo ewidencji gruntów i budynków. Jednakże ewidencje te nie zawierały 
wszystkich danych, o których mowa w art. 23 ust. 1c ustawy ogn, w szczególności 
dotyczących przeznaczenia nieruchomości w mpzp lub studium. W odniesieniu do 
jednej działki, będącej własnością Powiatu od 2013 r., Powiat nie ujawnił swojego 
prawa w księdze wieczystej. Informację o prowadzeniu powyższych ewidencji 
i możliwości pozyskania zawartych w nich danych na stronach internetowych BIP 
Starostwa zamieszczono dopiero w trakcie kontroli NIK. 

Wykazane w bilansie Starostwa wartości gruntów, budynków i lokali wynikały 
z ewidencji księgowej Starostwa. 

Zarówno inwentaryzacje gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2017, 2018 
i 2019 r., jak i inwentaryzacja budynków według stanu na dzień 31.12.2019 r. były 
przeprowadzane nieterminowo. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości, w tym 
nieruchomości SP 

2.1. Starosta nie sporządził i nie posiadał aktualnego planu realizacji polityki 
gospodarowania nieruchomościami SP. 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: (…) Plan wykorzystania zasobu przyjęty dla nieruchomości 
SP na podstawie dotychczas obowiązującego brzmienia ustawy ogn obowiązywał 
w okresie od 2014 do 2016 r. W wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy ogn, 

                                                      
35 Dalej: RIO. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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powstał obowiązek sporządzenia Planu realizacji polityki gospodarowania 
nieruchomościami SP, jednakże dopiero po ogłoszeniu, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyjętej przez 
Radę Ministrów polityki gospodarowania nieruchomościami SP. Do dnia 
dzisiejszego polityka gospodarowania nieruchomościami SP nie została przyjęta 
przez Radę Ministrów. W związku z powyższym nie ma podstawy prawnej 
umożliwiającej sporządzenie przez Starostę Planu realizacji polityki gospodarowania 
nieruchomościami SP, która następnie powinna zostać zaakceptowana przez 
Wojewodę. Powyższe potwierdziło pismo z Urzędu Wojewódzkiego z 28.06.2018 r. 

(akta kontroli str. 4-6) 

2.2. W latach 2018-2020 Starosta, zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy ogn, składał 
Wojewodzie coroczne sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami SP za 
lata 2017-2019, w których przedstawiał dane dotyczące m.in.: powierzchni 
nieruchomości zasobu oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste; 
sposobu udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 
zasobu nieruchomości SP ze wskazaniem sposobu udostępnienia; wydatków 
związanych z udostępnieniem nieruchomości z zasobu SP oraz nabywaniem 
nieruchomości do zasobu; wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości SP; aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości SP oraz informacji w zakresie realizacji 
zadań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości zasobu.       

 (akta kontroli str. 26, 264-279) 

2.3. W okresie objętym kontrolą Starostwo uzyskało 20 zgód Wojewody 
Zachodniopomorskiego na zbycie lub udostępnienie36 23 nieruchomości SP, w tym 
pięć zgód w 2017 r., cztery w 2018 r., dziewięć w 2019 r. oraz dwie w 2020 r. (do 
30.04). Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego obejmowały zgody na 
sprzedaż nieruchomości37, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste38,  
dzierżawę39, najem40 oraz użyczenie41.         

(akta kontroli str. 12) 

2.4. W latach 2017-2020 (do 30.04) dochody Powiatu związane z gospodarką 
gruntami i pozostałymi nieruchomościami SP wyniosły ogółem 21 430,4 tys. zł42, 
w tym:  
-  ze sprzedaży nieruchomości - 4 512,1 tys. zł (w tym 1 450 tys. zł - w 2017 r., 

1 733,6 tys. zł - w 2018 r., 1 328,5 tys. zł - w 2019 r.);  
-  z tytułu oddania nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste - 21 tys. zł w 2020 r. 

(do 30.04.); 
-  z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości SP - 11 407,1 tys. zł  

(w tym  3 414 tys. zł - 2017 r., 3 444 tys. zł - w 2018 r., 3 337 tys. zł - w 2019 r. 
oraz 1 212,1 tys. zł - w 2020 r. (do 30.04).; 

-  z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości SP - 378,3 tys. zł (w tym 102 tys. zł – 
w 2017 r., 90,4 tys. zł - w 2018 r., 159,7 tys. zł - w 2019 r., 26,2 tys. zł - w 2020 r. 
(do 30.04.); 

                                                      
36 Z wyłączeniem zgody na najem lokalu mieszkalnego. 
37 Tj. jedna w 2017 r. oraz po dwie w 2018, 2019 i 2020 r. (do 30.04.).  
38 Tj. jedna w 2019 r. 
39 Tj. cztery w 2017 r. i sześć w 2019 r.  
40 Tj. jedna w 2018 r.  
41 Tj. jedna w 2018 r. 
42 Z tego: 6 744,5 tys. zł w 2017 r.; 6 966,1 tys. zł w 2018 r.; 6 074,7 tys. zł w 2019 r. oraz 1 645,1 tys. zł w 2020 r. 
(do 30.04.). 
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-  pozostałe dochody - 5 111,9 tys. zł (w tym 1 778,5 tys. zł w 2017 r. z tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za trwały 
zarząd, służebności gruntowej, sprzedaży składników majątkowych 
i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; 
1 698,1 tys. zł w 2018 r. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 
w prawo własności, opłat za trwały zarząd, odszkodowania za bezumowne 
korzystanie z gruntu i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 
celu publicznego; 1 249,5 tys. zł w 2019 r. z tytułu przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności, opłat za trwały zarząd, służebności gruntowej, 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu i odszkodowania za przejęte 
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz 385,8 tys. zł w 2020 r. (do 
30.04.) z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności gruntowej, odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z gruntu i przekształcenia użytkowania wieczystego 
w prawo własności. 

W 2016 r. dochody Powiatu z gospodarowania gruntami i pozostałymi nieruchomościami 
wyniosły 6 577,4 tys. zł W kolejnych latach dochody z tego tytułu były: 
-  wyższe o 167,1 tys. zł w 2017 r., na co główny wpływ miały wyższe o 200,3 tys. zł 

dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego; 

-  wyższe o 388,7 tys. zł, na co główny wpływ miały wyższe o 123,3 tys. zł dochody 
z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego oraz o 110 tys. zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości; 

-  niższe o 502,7 tys. zł, na co główny wpływ miały niższe o 295,1 tys. zł dochody 
z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz o 239,8 tys. zł z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Dochody z tytułu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości w stosunku 
do planu dochodów (Rb-27ZZ) wykonane zostały w 260% (2 600 tys. zł) w 2017 r., 
268% (2 600 tys. zł) w 2018 r. i 234% (2 600 tys. zł) w 2019 r. 

 (akta kontroli str. 140-141) 

Główna Księgowa Starostwa wyjaśniła: plan dochodów z tytułu gospodarowania 
mieniem SP jest zawsze ustalany zgodnie z zasadą ostrożności, w takiej wysokości, 
jaką raczej na pewno uda nam się uzyskać. Znaczna część nieruchomości, którymi 
zarządza Starosta na naszym terenie, to działki położone nad morzem, 
o jednostkowej dużej wartości. Wystarczy np. sprzedaż niewielkiej ich liczby, aby 
znacząco wzrosły kwoty dochodów z tytułu sprzedaży, a zmalały z tytułu opłaty za 
użytkowanie wieczyste. Trudno przewidzieć, który z wieczystych użytkowników 
zechce kupić w danym roku na własność swą nieruchomość i czy będzie płacił za 
nią jednorazowo, czy też w rocznych ratach (…) a także czy Wojewoda będzie 
wydawał na to zgodę. Nie zawsze jest jasne czy dzierżawca będzie chciał 
kontynuować swą dzierżawę, czy np. nie pojawią się nowe mieszkania 
przekazywane przez gminy, często wraz z dzierżawcami.  

(akta kontroli str. 131-132) 

2.5. W latach 2017-2020 (do 30.04.) rozłożono na raty oraz odroczono terminy 
spłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości SP 
odpowiednio: czterech należności w łącznej kwocie 318,8 tys. zł43 oraz 47 
należności w łącznej kwocie 777,3 tys. zł44.  
Na podstawie analizy pięciu spraw45 stwierdzono, że wszystkie decyzje w sprawie 
odroczenia terminu wniesienia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz 

                                                      
43 W tym po 100,4 tys. zł w 2017 i 2019 r. oraz 118,0 tys. zł w 2018 r.  
44 W tym 337,8 tys. zł w 2017 r., 278 tys. zł w 2018 r., 54,2 tys. zł w 2019 r. oraz 107,3 tys. zł w 2020 r. (do 30.04.).   
45 Tj. trzech należności z odroczonym terminem spłaty oraz dwóch należności rozłożonych na raty z tytułu opłat 
rocznych za wieczyste użytkowanie.  
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rozłożenia ich na raty podpisał uprawniony organ, tj. Starosta - na wnioski 
użytkowników wieczystych złożone nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
płatności. Każdy wniosek zawierał propozycję innego terminu zapłaty lub rozłożenia 
płatności na raty (wraz z propozycją rat i terminów ich opłacenia) oraz uzasadnienie 
trudnej sytuacji finansowej podmiotu występującego o ulgę. 
Cztery należności (z pięciu) zostały spłacone w terminach i wysokościach 
wynikających z decyzji o rozłożeniu spłaty należności na raty, bądź z decyzji 
o odroczeniu terminu płatności należności.  
Jedna należność z odroczonym terminem płatności (do końca listopada 2017 r.) na 
kwotę 40,6 tys. zł nie została do 30.04.2020 r. zapłacona. W przedmiotowej sprawie 
Starostwo w grudniu 2017 r. wysłało do dłużnika wezwanie do zapłaty na łączną 
kwotę 40 665,69 zł46. W styczniu 2018 r., wobec braku wpłaty należności do końca 
grudnia 2017 r., sprawę w celu wszczęcia wobec dłużnika postępowania sądowego 
przekazano radcy prawnemu Starostwa. Na skutek pozwu wniesionego do sądu 
w dniu 26.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach w dniu 5.09.2018 r. wydał 
dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 40 618,95 zł 
wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1.12.2017 r. do dnia 
zapłaty oraz kwotę 2 417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, a na 
rzecz Skarbu Państwa kwotę 2 031 zł. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych 
NIK powyższa należność była w egzekucji.  
W latach 2017-2020 (do 30.04.) Starosta nie umorzył żadnej należności z tytułu 
zbycia lub udostępnienia nieruchomości SP. 

(akta kontroli str. 134-135, 280-281) 

2.6. W okresie objętym kontrolą sporządzono 26 wykazów dotyczących 
nieruchomości SP47, w tym: siedem48 przeznaczonych do sprzedaży 15 
nieruchomości; jeden49 do oddania w użytkowanie wieczyste jednej nieruchomości; 
1750 do oddania w dzierżawę 19 nieruchomości oraz jeden51 do oddania 
w użyczenie jednej nieruchomości. 
Analiza dokumentacji w zakresie opublikowania 10 wykazów, w tym czterech 
dotyczących dzierżawy, pięciu – sprzedaży i jednego – użyczenia nieruchomości SP 
wykazała, że  stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy ogn wszystkie wykazy zostały 
wywieszone w siedzibie Starostwa przez okres co najmniej 21 dni, informacja o ich 
wywieszeniu została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa i stronie BIP 
Starostwa, przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, w celu jego 
zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody i publikacji w BIP.  
W trzech przypadkach, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, nie 
podano do publicznej wiadomości ogłoszenia z informacją o zamieszczeniu wykazu 
zawierającego informacje o przeznaczeniu nieruchomości sprzedaży lub dzierżawy. 

(akta kontroli str. 78) 

2.7. Badanie kontrolne ww. 10 wykazów w zakresie zawarcia w nich danych 
wymaganych przepisami art. 35 ust. 2 ustawy ogn wykazało, że: 

a) z pięciu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży52: wszystkie 
zawierały dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 11 i 12 ustawy ogn, 
tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis 
nieruchomości, przeznaczenie w mpzp, cenę sprzedaży, informacje 

                                                      
46 W tym 40 618,95 zł należności głównej oraz 46,74 zł odsetek. 
47 Bez wykazów obejmujących wyłącznie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży lub oddania w najem. 
48 Tj. po dwa w 2017 r. i 2018 r. oraz trzy w 2019 r. 
49 Tj. w 2019 r. 
50 Tj. dwa w 2017 r., siedem w 2018 r. oraz osiem w 2019 r. 
51 Tj. w 2018 r. 
52 Poszczególne wykazy obejmowały od jednej do pięciu nieruchomości. 
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o przeznaczeniu do zbycia, termin złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu;  

b)  z czterech wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę53: 
wszystkie zawierały dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 11 ustawy 
ogn, tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis 
nieruchomości, przeznaczenie w mpzp, termin zagospodarowania; wysokość 
opłat za dzierżawę, informacje o przeznaczeniu do zbycia; w żadnym z wykazów 
nie określono terminu wnoszenia opłat oraz zasad aktualizacji wysokości opłat, 
o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy ogn; 

c)  wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie zawierał dane 
określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ogn, tj. oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis nieruchomości oraz przeznaczenie 
w mpzp. 

 (akta kontroli str. 83-84) 

2.8. Zgodnie z art. 150 ust. 5 i art 156 ust. 3 ustawy ogn wartość rynkowa 
nieruchomości we wszystkich pięciu zbadanych wykazach została ustalona na 
podstawie aktualnych operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych 
rzeczoznawców majątkowych. Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości 
w I i II przetargu oraz w rokowaniach nie były niższe od jej wartości określonej 
w operacie szacunkowym. W przypadku dwóch wykazów cena wywoławcza dwóch 
nieruchomości ustalona była w wysokości określonej w operacie szacunkowym, 
a w trzech wykazach cena wywoławcza sześciu nieruchomości w kwocie wyższej od 
określonej w operacie.      

(akta kontroli str. 80) 

2.9. W okresie objętym kontrolą w Starostwie obowiązywało zarządzenie 
nr 7/GiGN/11 Starosty z 12.10.2011 r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu 
dzierżawnego oraz czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa obowiązujących na terenie Powiatu Gryfickiego54. W załączniku do 
zarządzenia określono stawki, których wysokość uzależniono od miasta lub gminy, 
w obrębie których położone były grunty lub nieruchomości55 oraz sposobu i celu 
wykorzystania gruntu56.  
Analiza wysokości opłat ujętych w czterech wykazach nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę wykazała, iż stawki czynszu określano co 
najmniej w wysokości minimalnej wynikającej z zarządzenia nr 7/GiGN/11 
z uwzględnieniem sfery położenia działki i jej wielkości. Dla tej samej kategorii 
potencjalnych dzierżawców oraz określonego sposobu wykorzystania 
wydzierżawionej nieruchomości - stawki były jednakowe oraz wynikały z przyjętych 
w tym zakresie zasad.      

(akta kontroli str. 74-77, 116) 

2.10. W latach 2017-2020 (do 30.04) zawartych zostało 28 umów zbycia lub 
udostępnienia nieruchomości z zasobu nieruchomości SP, w tym:  
a)  osiem umów sprzedaży57, z tego trzy bez przetargu58 oraz pięć w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego; 
b)  17 umów dzierżawy59 z tego 13 bez przetargu60 oraz cztery w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego; 

                                                      
53 Każdy z wykazów obejmowały po jednej nieruchomości. 
54 Dalej: zarządzenie nr 7/GiGN/11. 
55 Tj. grupa 1 – Gryfice, Trzebiatów, Płoty, grupa 2 – Brojce, Karnice, grupa 3 - Rewal. 
56 Tj. w zależności od: rodzaju działalności (handlowo-usługowej, przemysłowej, rekreacyjno-wypoczynkowej), 
innego przeznaczenia (kulturalno-rozrywkowego) oraz poprawy warunków nieruchomości przyległej.    
57 Tj. po dwie w 2017 r. i 2019 r. oraz cztery w 2018 r.    
58 Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy ogn. 
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c)  jedną umowę najmu61 bez przetargu; 
d)  dwie umowy użyczenia62 bez przetargu.  

 (akta kontroli str. 70-71) 

Ceny sprzedaży nieruchomości z zasobu zawierały się w przedziale: od 65 tys. zł do 
244,9 tys. zł w 2017 r.; od 30,7 tys. zł do 92,3 tys. zł w 2018 r.; od 30,7 tys. zł do 
36,8 tys. zł w 2019 r. 

Miesięczne stawki czynszu za oddanie w dzierżawę / najem nieruchomości 
z zasobu SP kształtowały się w przedziale: od 1 tys. zł do 9,5 tys. zł w 2017 r.; 
od 0,5 tys. zł do 50,5 tys. zł w 2018 r.; od 0,2 tys. zł do 25 tys. zł w 2019 r.; 
od 0,9 tys. zł do 3,3 tys. zł w 2020 r (do 30.04.). 

(akta kontroli str. 72-73) 

2.11. Na podstawie próby 10 umów oddania nieruchomości SP w dzierżawę (z 17 
zawartych w okresie objętym kontrolą) stwierdzono, że w dziewięciu przypadkach 
nieruchomości, których dotyczyły zawarte umowy dzierżawy zostały ujęte 
w  opublikowanych wykazach. Zawarcie jednej umowy na dzierżawę nieruchomości 
nie zostało poprzedzone opublikowaniem wykazu.   

 (akta kontroli str. 81-82) 

2.12. Dla przedmiotowej kontroli przyjęto, że miejscowości turystyczne, są to 
miejscowości, w których na podstawie uchwały właściwej rady gminy, pobierana jest 
opłata miejscowa:  
- w gminie Trzebiatów były to następujące miejscowości: Trzebiatów, Mrzeżyno, 
Rogowo, Roby, Włodarka, Rogozina, Nowielice, Trzebusz, Chomętowo, Gosław, 
Siemidarzno, Kłodkowo, Gorzysław, Mirosławice, Chełm Gryficki63; 
- w gminie Rewal: cała Gmina Rewal64; 
- w gminie Karnice: Skalno, Drozdowo, Konarzewo, Lędzin, Ninikowo, Karnice65. 

Badaniem kontrolnym objęto 13 postępowań, w tym:  
-  sześć dotyczących sprzedaży nieruchomości66, z tego cztery dotyczyły 

nieruchomości w miejscowości o charakterze turystycznym (Chełm Gryficki), 
dwóch w Gryficach; 

-  pięć oddania nieruchomości w dzierżawę67, wszystkie w miejscowościach 
o charakterze turystycznym (Rewal – dwa postępowania, Mrzeżyno – jedno, 
Niechorze – jedno, Pogorzelica – jedno); 

-  jedno oddania nieruchomości w najem68 (w Płotach); 
-  jedno oddania nieruchomości w użyczenie69 w miejscowości o charakterze 

turystycznym (Mrzeżyno). 
Analiza ww. postępowań wykazała m.in., że na ogół były one prowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy ogn, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

                                                                                                                                       
59 Tj. dwie w 2017 r., sześć w 2018 r., siedem w 2019 r. oraz dwie w 2020 r. (do 30.04.).   
60 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy ogn. 
61 W 2018 r. na dwa miesiące. 
62 Tj. po jednej w 2017 r. i 2018 r. 
63 Uchwała Nr XVIII/135/20 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie 
opłaty miejscowej. 
64 Uchwała Nr XLIV/245/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej. 
65 Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej. 
66 Rep. A 9329/2018 (Chełm Gryficki działka nr 374/16), Rep. 9337/2018  (Chełm Gryficki działka nr 374/15), Rep. A 
6288/2019 (Chełm Gryficki działka nr 374/20), Rep. A 6281/2019 (Chełm Gryficki działka nr 374/21), Rep. A 
9132/2018 (Gryfice działka nr 3/9 i nr 3/15), Rep. A 9161/2017  (Gryfice działka nr 3/16).   
67 18/SP/NiI/2018 (Niechorze, działka nr 911/20), 23/SP/GiGN/2017 (Pogorzelica działka nr 299/3), 11/SP/NiI/2019 
(Mrzeżyno, działka nr 10/10), 14/SP/NiI/2018 (Rewal, działka nr 585/6 i nr 438/7), 15/SP/NiI/2019, (Rewal, działka nr 
438/7). 
68 Tj. 11/SP/NiI/2018 (Płoty, działka nr 458/2). 
69 11/Biking South Baltic/2018 (Mrzeżyno, działka nr 358/20). 
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powiatowym70 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości71.  
W szczególności stwierdzono, że: 
a) w postępowaniach zakończonych podpisaniem sześciu umów sprzedaży 

nieruchomości (w tym czterech w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
oraz dwóch w trybie bezprzetargowym za zgodą Wojewody 
Zachodniopomorskiego) ceny poszczególnych nieruchomości określono na 
podstawie operatów szacunkowych, ogłoszenia o przetargach i jego wynikach 
były prawidłowo opublikowane, postępowania były prowadzone zgodnie 
z przepisami i zostały rzetelnie udokumentowane. 

(akta kontroli str. 85-100) 

b) w postępowaniach zakończonych podpisaniem pięciu umów oddania 
nieruchomości w dzierżawę (na okres od dwóch miesięcy do 10 lat): 
-  dwie zawarto po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego, 

w tym jedną72 na trzy lata oraz jedną73 na 10 lat za zgodą Wojewody 
Zachodniopomorskiego; 

-  trzy zawarto w trybie bezprzetargowym, w tym jedną na okres 2 miesięcy74, 
jedną na okres trzech lat75 oraz jedną na okres 5 lat76 za zgodą Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 

Dzierżawa nieruchomości w trybie przetargowym została poprzedzona publikacją 
ogłoszeń ze wskazaniem danych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 101, 103-109) 

c) postępowanie dotyczące umowy najmu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 
działkę nr 458/2 położonej w obrębie Płot, zawartej na okres pięciu lat za zgodą 
Wojewody Zachodniopomorskiego nie zostało poprzedzone sporządzeniem wykazu. 

(akta kontroli str. 102) 

d) postępowanie zakończone podpisaniem z Województwem Zachodniopomorskim  
umowy oddania nieruchomości w użyczenie działki nr 358/20, z przeznaczeniem na 
przygotowanie miejsca odpoczynku rowerzystów o podwyższonym standardzie, 
przeprowadzone zostało zgodnie z obowiązującą w Starostwie praktyką.  

 (akta kontroli str. 110) 

2.13. Powiat posiadał aktualny Plan wykorzystania powiatowego zasobu 
nieruchomości na lata 2019-202177, wprowadzony uchwałą nr 584/208/18 Zarządu 
Powiatu w Gryficach z dnia 31.08.2018 r.78 Plan ten sporządzono na podstawie 
m.in. danych z ewidencji gruntów i budynków, uchwał budżetowych79, oraz uchwały 
w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu.   
W latach 2017-2018 Powiat nie posiadał planu wykorzystania powiatowego zasobu 
nieruchomości.  

(akta kontroli str. 13-14) 

2.14. Plan na lata 2019-2021 zawierał wszystkie elementy wynikające z art. 25 ust. 
2a ustawy ogn, tj.: 

                                                      
70 Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm., dalej: ustawa osp. 
71 Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, dalej: rozporządzenie w sprawie przetargów. 
72 Część działki nr 585/6 z obrębu Rewal oraz część działki nr 438/7 z obrębu Rewal. 
73 Część działki nr 10/10 z obrębu Mrzeżyno. 
74 Część działki nr 438/7 z obrębu Rewal. 
75 Część działki nr 585/6 i część działki nr 438/7 z obrębu Rewal. 
76 Część działki nr 299/3 położonej w obrębie Pogorzelica. 
77 Dalej: Plan na lata 2019-2021. 
78 W sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Gryfickiego. 
79 Podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.  
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a)  powierzchnię zasobu nieruchomości Powiatu na 1.01.2018 r. – 325 ha, z tego 
tereny oddane w dzierżawę 0,0056 ha,  w trwały zarząd 26 ha, oraz 
w użytkowanie wieczyste 0,0340 ha; 

b)  wysokość prognoz dotyczących:  
-  wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, które zaplanowano na 
stałym poziomie, tj. odpowiednio: 0,2 tys. zł oraz 4,2 tys. zł;  

-  wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości oraz wydatków 
związanych z ewentualnymi odszkodowaniami, które zaplanowano na 
jednakowym poziomie, tj. odpowiednio: 35 tys. zł oraz 50 tys. zł (Powiat nie 
przewidywał nabywania nieruchomości w zamiarach inwestycyjnych, 
a jedynie z mocy prawa pod drogi publiczne); 

-  aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu (dochody z tytułu opłat 
pozostawiono na dotychczasowym poziomie); 

c)  program zagospodarowania nieruchomości zasobu, zgodnie z którym 
zagospodarowanie nieruchomości następowało na podstawie obowiązujących na 
terenie Powiatu planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich 
braku, po ustaleniu przeznaczenia gruntów w decyzji o warunkach zabudowy lub 
studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.   

(akta kontroli str. 13-23) 

Dyrektor WNiL wyjaśniła: W treści Planu na lata 2019-2021 niefortunnie zebrano 
i sformułowano informacje dotyczące zasobu i konieczności podania danych  
o nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste przez Powiat Gryficki. 
Jednocześnie informuję, że Powiat Gryficki oddał jedną nieruchomość  
w użytkowanie wieczyste o nr 495/1 obr. Płoty 3 o powierzchni 0,0340 ha, która 
zgodnie z definicją, z ustawy, nie stanowi zasobu nieruchomości Powiatu. 

(akta kontroli str. 280-281) 

2.15. W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała nr VI/34/07 Rady Powiatu 
w Gryficach80 z 28.03.2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Gryfickiego81, o których mowa w art. 12 pkt 8a 
ustawy osp. Uchwała określała zasady nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania albo 
użyczania oraz zasady oddawania ich w trwały zarząd na rzecz jednostek 
organizacyjnych Powiatu. Stosownie do zapisów uchwały, gospodarowanie 
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu należało do Zarządu Powiatu, 
który w tym zakresie zobowiązany był kierować się zasadami prawidłowej 
gospodarki oraz przepisami prawa. Zgodnie z §4 uchwały w celu zbycia, 
wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości zarząd powiatu zobowiązany został do 
przeprowadzania przetargów na zasadach określonych w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 42 ustawy ogn, chyba że ustawa ogn dopuszczała możliwość 
zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Cenę 
wywoławczą nieruchomości zbywanej w drodze przetargu lub w trybie 
bezprzetargowym można było ustalić  w wysokości nie niższej niż wartość 
nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przetarg ustny 
ograniczony, pisemny nieograniczony lub pisemny ograniczony mógł być 
przeprowadzony tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami Powiatu, 
w szczególności ze względu na sposób wykorzystania lub zabudowania 
nieruchomości. Zarząd Powiatu mógł nabywać nieruchomości do powiatowego 
                                                      
808080 Dalej: Rada Powiatu. 
81 Zm. uchwałami nr XXIII/180/12 z 20.09.2012 r. i nr XLVIII/353/14 z 23.10.2014 r., dalej: uchwała w sprawie 
gospodarowania nieruchomościami. 
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zasobu nieruchomości w związku z koniecznością realizacji zadań własnych lub 
obowiązków wynikających z przepisów szczególnych do wysokości kwoty określonej 
na ten cel w uchwale budżetowej. 

 (akta kontroli str. 27-28) 

Rada Powiatu w badanym okresie nie podjęła żadnej uchwały82 dotyczącej zgody na 
bezprzetargowy najem lub dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata lub na czas nieoznaczony. Wszystkie cztery umowy dzierżawy nieruchomości 
z powiatowego zasobu nieruchomości zawarto na okres do 3 lat.    

 (akta kontroli str. 28) 

2.16. W latach 2017-2020 (do 30.04.) dochody Powiatu związane z gospodarką 
gruntami i pozostałymi nieruchomościami z powiatowego zasobu nieruchomości 
wyniosły ogółem 18 136,5 tys. zł83, w tym: :  
-  ze sprzedaży nieruchomości - 17 245 tys. zł, z tego 872,7 tys. zł w 2017 r., 

15 146,2 tys. zł w 2018 r., 1 162 tys. zł w 2019 r. oraz 64,1 tys. zł w 2020 r. 
(do 30.04.);  

-  z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 0,8 tys. zł (po 0,2 tys. zł 
każdym roku objętym kontrolą);  

-  z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 458 tys. zł, z tego 134,3 tys. zł w 2017 r., 
155,5 tys. zł w 2018 r., 138,3 tys. zł w 2019 r. oraz 29,9 tys. zł w 2020 r. 
(do 30.04.); 

-  pozostałe dochody - 432,7 tys. zł, z tego 358,2 tys. zł w 2017 r.  z tytułu opłat za 
trwały zarząd i odszkodowań za wywłaszczenie; 60,9 tys. zł  w 2018 r. z tytułu 
opłat za trwały zarząd i odszkodowań za wywłaszczenie; 9,4 tys. zł  w 2019 r. 
z tytułu opłat za trwały zarząd i odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania 
z gruntu oraz 4,2 tys. zł  w 2020 r. (do 30.04.) z tytułu opłat za trwały zarząd. 

W 2016 r. dochody Powiatu z gospodarowania gruntami i pozostałymi 
nieruchomościami wyniosły 515,3 tys. zł W kolejnych latach dochody z tego tytułu 
były wyższe o: 
-  850,1 tys. zł w 2017 r., na co główny wpływ miały wyższe o 628,7 tys. zł dochody 

z tytułu sprzedaży nieruchomości; 
-  14 847,5 tys. zł w 2018 r., na co główny wpływ miały wyższe o 14 902,2 tys. zł 

dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości; 
-  794,6 tys. zł w 2019 r., na co główny wpływ miały wyższe o 918 tys. zł dochody 

z tytułu sprzedaży nieruchomości. 

Dochody z tytułu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości w stosunku 
do planu dochodów (Rb-27S) wykonane zostały w 102,5% (1 319,2 tys. zł) w 2017 r., 
100,3% (15 315,7 tys. zł) w 2018 r. i 101,1% (1 295,8 tys. zł) w 2019 r. 

(akta kontroli str. 138-139) 

2.17. Zasady udzielania ulg w spłacie należności określone zostały w uchwale 
nr XLVI/283/18 Rady Powiatu z 20.06.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Gryfickiemu lub jego 
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie 
organów do tego uprawnionych84.  

(akta kontroli str. 136-137) 

                                                      
82 Z wyłączeniem dwóch uchwał, tj. nr XXXI/201/17 z dnia 31 maja 2017 r. i nr XLV/287/18 z dnia 20 czerwca 
2018 r. dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, kolejnych umów na najem lokalu 
mieszkalnego. 
83 W tym: 1 365,4 tys. zł w 2017 r.; 15 362,8 tys. zł w 2018 r.; 1 309,9 tys. zł w 2019 r. oraz 98,4 tys. zł w 2020 r. (do 
30.04). 
84 Która uchyliła uchwałę nr XLVIII/318/10 Rady Powiatu Gryfickiego z 27.08. 2010 r., dalej: uchwała w sprawie ulg. 
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W latach 2017-2020 (do 30.04) należności z tytułu zbycia lub udostępnienia 
nieruchomości z powiatowego zasobu nie były umarzane, rozkładane na raty, ani 
nie odraczano terminu ich spłaty. 

(akta kontroli str. 134) 

2.18. W sprawie braku udokumentowania potwierdzających przeprowadzanie analiz  
przed przeznaczeniem nieruchomości do zbycia lub udostępnienia, Dyrektor WNiI 
wyjaśniła: analiza (…) przeprowadzana jest w przypadku każdej nieruchomości 
oddawanej w najem, dzierżawę lub przeznaczanej do zbycia. Jako elementy tej 
analizy brane są pod uwagę: położenie nieruchomości, stan prawny nieruchomości, 
czy istnieją roszczenia do nieruchomości, czy gmina posiada uprawnienie do 
nabycia nieruchomości z mocy prawa, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania przestrzennego lub studium, sąsiedztwo, komunikacja, 
czy konieczny jest podział nieruchomości, popyt na rynku nieruchomości poprzez 
obserwację ofert portali nieruchomości, własna wiedza o rynku nieruchomości, 
zadanie pytania dla trybu przetargowego: czy znajdzie się klient, analiza wniosku 
podmiotu w przypadku trybu bezprzetargowego w zakresie zgodności z przepisami 
ustawy ogn, opinie innych urzędów, organów lub instytucji, jak np. Urzędu 
Morskiego, wnioski podmiotów składane w formie pisemnej, telefonicznej lub e mail, 
wskazujące na zainteresowanie nieruchomościami na terenie powiatu gryfickiego. 
Analiza jest elementem nieodzownym do prawidłowego gospodarowania zasobem 
nieruchomości Powiatu Gryfickiego i SP. Analiza nie jest tworzona jako dokument. 
Podstawą do zakwalifikowania nieruchomości do zbycia lub udostępnienia jest 
zakończenie powyższej analizy i uznanie, że zbycie lub udostępnienie zakończy się 
wynikiem pozytywnym, oczekiwanym, czyli zawarciem umowy. Zakończenie tego 
etapu, rozpoczyna procedury uzyskania zgody na zbycie lub udostępnienie 
nieruchomości od odpowiednich organów zgodnie z przepisami ustawy ogn.  

(akta kontroli str. 7) 

2.19. W okresie objętym kontrolą sporządzono 25 wykazów dotyczących 
nieruchomości Powiatu, w tym: 20 przeznaczonych do sprzedaży 40 
nieruchomości85; trzy do oddania w dzierżawę czterech nieruchomości86 oraz dwa 
do oddania w użyczenie dwóch nieruchomości87.  

(akta kontroli str. 29) 

Analiza dokumentacji w zakresie opublikowania 10 wykazów, w tym dwóch 
dotyczących dzierżawy, sześciu dotyczących sprzedaży i dwóch dotyczących 
użyczenia nieruchomości Powiatu wykazała, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy 
ogn wszystkie wykazy zostały wywieszone w siedzibie Starostwa przez okres co 
najmniej 21 dni, informacja o ich wywieszeniu została zamieszczona na stronie 
internetowej Starostwa i stronie BIP Starostwa. 
W jednym przypadku, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, nie 
podano do publicznej wiadomości ogłoszenia z informacją o zamieszczeniu wykazu 
zawierającego informacje o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. 

(akta kontroli str. 33-34) 

2.20. Badanie kontrolne ww. 10 wykazów w zakresie zawarcia w nich danych 
wymaganych przepisami art. 35 ust. 2 ustawy ogn wykazało, że: 
a) z sześciu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży88: wszystkie 

zawierały dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 11 i 12 ustawy ogn, 
tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis 

                                                      
85 Tj. sześć w 2017 r., siedem w 2018 r., pięć w 2019 oraz dwa w 2020 r. (do 30.04.). 
86 Tj. dwa w 2018 r., i jeden w 2019 r. 
87 Tj. po jednym w 2019 r. i 2020 r. (do 30.04.). 
88 Poszczególne wykazy obejmował od jednej do trzech nieruchomości. 
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nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 
cenę sprzedaży, informacje o przeznaczeniu do zbycia oraz termin złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu;   

b) z dwóch wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę89: 
wszystkie zawierały dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 11 ustawy 
ogn, tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis 
nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 
wysokość opłat za dzierżawę, informacje o przeznaczeniu do oddania 
w dzierżawę; żaden z wykazów nie zawierał terminu wnoszenia opłat oraz zasad 
aktualizacji opłat (art. 35 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy ogn); 

c) dwa wykazy nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie zawierały 
dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ogn, tj. oznaczenie 
nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis nieruchomości,  
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. 

 (akta kontroli str. 35-36) 

2.21. Zgodnie z art. 150 ust. 5 i art 156 ust. 3 ustawy ogn wartość rynkowa 
nieruchomości we wszystkich sześciu zbadanych wykazach została ustalona na 
podstawie aktualnych operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych 
rzeczoznawców majątkowych. 

(akta kontroli str. 37) 

2.22. Zarząd powiatu otrzymał kompetencję do ustalania wysokości opłaty za najem 
lub dzierżawę nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami. Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. uchwały Zarząd 
Powiatu określał wysokość czynszu biorąc pod uwagę lokalizację i przeznaczenie 
nieruchomości, stan techniczny budynków, rodzaj działalności, na jaką ma być 
oddana nieruchomość oraz wysokość stawek obowiązujących na terenie gmin, 
właściwych ze względu na położenie nieruchomości.  
We wszystkich trzech objętych kontrolą wykazach nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę, stawki czynszu dzierżawnego zostały określone co 
najmniej w wysokościach minimalnych wynikających z zarządzeń burmistrza90 lub 
uchwały rady gminy91. Dla tej samej kategorii potencjalnych dzierżawców oraz 
określonego sposobu wykorzystania wydzierżawionej nieruchomości - stawki były 
jednakowe. Nie stwierdzono, aby były one ustalane na zasadzie dowolności.       

 (akta kontroli str. 62) 

2.23. W latach 2017-2020 (do 30.04) zawartych zostało 31 umów zbycia lub 
udostępnienia nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości, w tym:  
a)  25 umów sprzedaży92, z tego pięć bez przetargu93, 14 w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego, cztery w wyniku rokowań oraz po jednej w wyniku 
zamiany i darowizny; 

b)  cztery umowy dzierżawy94 bez przetargu95;  
c)  dwie umowy użyczenia96.  

 (akta kontroli str. 30-31) 

                                                      
89 Poszczególne wykazy obejmowały po jednej nieruchomości. 
90 Tj. zarządzenie nr 4.2018 Burmistrza Trzebiatowa z 27.11.2018 r. 
91 Tj. uchwała nr LIV/298/17 Rady Gminy Rewal z 26.10.2018 r. 
92 Tj. po siedem w 2017 r. i 2018 r., dziewięć w 2019 r. oraz dwie w 2020 r. (do 30.04.).   
93 Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy ogn. 
94 Tj. trzy w 2018 r. oraz jedna w 2019 r.   
95 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy ogn. 
96 Tj. po jednej w 2019 r. i 2020 r. 
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Ceny sprzedaży nieruchomości z powiatowego zasobu zawierały się w przedziale: 
od 6,5 tys. zł do 2 447,7 tys. zł w 2017 r.; od 33 tys. zł do 13 500 tys. zł w 2018 r.; 
od 22 tys. zł do 121,7 tys. zł w 2019 r.  

(akta kontroli str. 68) 

2.24. W trzech (z czterech badanych) postępowaniach zakończonych zawarciem 
umowy dzierżawy stwierdzono, że nieruchomości, których dotyczyły przedmiotowe 
umowy, zostały ujęte w opublikowanych wykazach, o których mowa w art. 35 ust. 1 
ustawy ogn. W jednym przypadku97, zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1b ustawy ogn, 
nie było to wymagane, gdyż działki zostały wydzierżawione na okres do trzech 
miesięcy.   

(akta kontroli str. 61) 

2.25. Badaniem kontrolnym objęto 13 postępowań, w tym:  
- siedem dotyczących sprzedaży nieruchomości98, z tego dwa dotyczyły 

nieruchomości w miejscowości o charakterze turystycznym (Rewal – jedno 
postępowanie, Niechorze - jedno), pięć w pozostałych miejscowościach 
(Rzęskowo – trzy postępowania, Gryfice – jedno, Grębocin – jedno); 

-  cztery oddania nieruchomości w dzierżawę99, wszystkie w miejscowościach 
o charakterze turystycznym (trzy w Rewalu, jedno w Trzebiatowie); 

-  dwóch oddania nieruchomości w użyczenie100, jedno w miejscowości 
o charakterze turystycznym (Trzebiatów), jedno w Gryficach. 

Analiza ww. postępowań wykazała m.in., że były one prowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy ogn, ustawy osp i rozporządzenia w sprawie przetargów.  
W szczególności stwierdzono, że: 
a) w postępowaniach zakończonych podpisaniem siedmiu umów sprzedaży 

nieruchomości (w tym czterech w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 
jednego w drodze rokowań oraz dwóch w trybie bezprzetargowym za zgodą 
Zarządu Powiatu) ceny poszczególnych nieruchomości określono na podstawie 
operatów szacunkowych, ogłoszenia o przetargach i jego wynikach zostały 
prawidłowo opublikowane; postępowania były prowadzone zgodnie z przepisami 
i zostały rzetelnie udokumentowane; 

(akta kontroli str. 38-53) 

b) w postępowaniach zakończonych podpisaniem czterech umów oddania 
nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (na okres od 86 dni do 
trzech lat): jedną101 zawarto na trzy miesiące, jedną na 86 dni102 oraz dwie na 
okres trzech lat103; postępowania były prowadzone zgodnie z przepisami i zostały 
rzetelnie udokumentowane; 

 (akta kontroli str. 54-58) 

c) w dwóch postępowaniach oddania nieruchomości w użyczenie: jedną umowę        
zawarto z Gminą Trzebiatów na okres trzech lat, na realizację celu publicznego 
związanego z obsługą budynków, urządzeń melioracyjnych i obsługą trafostacji 
oraz jedną z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Gryficach104 

                                                      
97 Dotyczy działki nr 125/8 i nr 128/3, gm. Rewal.  
98 Rep. A 4559/2018 (Niechorze dz. nr 708/11), Rep. A 7777/2017  (Grębocin dz. nr 19/1 i 19/2), Rep. A 3537/2019 
(Gryfice dz. nr 155/2), Rep. A 1523/2019 (Rzęskowo dz. nr 424/130, 424/131, 436/5), Rep. A 1428/2020 (Rzęskowo 
dz. nr 424/265), Rep. A 2649/2018  (Rewal dz. nr 438/17), Rep. A 7769/2017 (Rzęskowo dz. nr 424/270).   
99 20/ZP/NiI/2019 (Mrzeżyno, dz. nr 349/1), 26/ZP/NiI/2018 (Rewal, dz. 438/168), 09/ZP/NiI/2018 (Rewal, dz. nr 
125/8 i 128/3), 01/ZP/NiI/2018 (Rewal, dz. nr 125/8 i 128/3). 
100 16/NiI/2019 (Trzebiatów, dz. nr 349/1) i 01/ZP/NiI/2020 (Gryfice, dz. 278/4). 
101 Działka nr 125/8 i nr 128/3 z obrębu Rewal. 
102 Działka nr 125/8 i nr 128/3 z obrębu Rewal. 
103 Działka nr 438/16 z obrębu Rewal, działka nr 349/1 z obrębu Mrzeżyno. 
104 Dalej: PINB. 
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na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na wykonywanie zadań PINB. Obie 
umowy zostały zawarte za zgodą Zarządu Powiatu.  

(akta kontroli str. 59-60) 

2.26. Badanie kontrolne 26 umów zbycia lub udostępnienia nieruchomości, 
o których mowa w pkt 2.12. oraz 2.25. wystąpienia, w zakresie zabezpieczenia 
w umowach interesu prawnego i ekonomicznego Powiatu wykazało m.in., że: 
a) w każdej z 12 skontrolowanych umów sprzedaży nieruchomości nabywcy wnieśli 

całą cenę nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego; w jednej nabywca 
przed zawarciem aktu notarialnego uregulował jedną z pięciu rat (11,87 tys. zł), 
a pozostałą należność105 zobowiązał się spłacić w czterech ratach rocznych 
płatnych do 30 września każdego roku, w tym przypadku należność 
zabezpieczono poprzez ustanowienie hipoteki na kwotę 35 tys. zł na rzecz 
Powiatu oraz zastrzeżenie, że w przypadku nieuiszczenia raty nabywca podda 
się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego106; 

b)  we wszystkich dziewięciu skontrolowanych umowach dzierżawy oraz jednej 
umowie najmu zawarto zapisy określające: 
-  zasady i terminy płatności czynszu oraz innych opłat; 
-    odsetki ustawowe w przypadku wpłaty czynszu po terminie; 
-  możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia: rozpoczęcia 

prowadzenia przez dzierżawcę innej działalności niż określona w umowie,    
poddzierżawiania nieruchomości bez zgody Powiatu lub za jego zgodą, ale na 
innych warunkach, uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli 
wydzierżawianej nieruchomości oraz gdy nieruchomość jest niezbędna na 
cele szczególnie ważne dla gospodarki narodowej, których nie można było 
przewidzieć lub cele ustawowe, statutowe Powiatu; 

-  zasady aktualizacji opłat, tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku 
poprzedniego publikowany przez GUS; 

-  kary umowne za: wykorzystanie nieruchomości niezgodnie 
z przeznaczeniem, oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez zgody 
Powiatu;  

-  usunięcie przed zwrotem przedmiotu dzierżawy wszelkich zmian dokonanych 
przez dzierżawcę bez zgody Powiatu i przywrócenia stanu poprzedniego; 

-  zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 
w wysokości 150% stawki czynszu za każdy dzień bezumownego korzystania 
w przypadku: nie zwrócenia przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym 
i wolnym od osób i rzeczy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, nie 
usunięcia wad, usterek i uszkodzeń przedmiotu dzierżawy; 

c) w żadnej z trzech umów użyczenia nieruchomości nie było zapisu, 
o natychmiastowym zwrocie nieruchomości w przypadku wykorzystywania jej 
niezgodnie z przeznaczeniem.  

(akta kontroli str. 63-67, 111-115) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: w przypadku ww. umów użyczenia nie ustanowiono kar 
i konsekwencji za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem, gdyż 
stronami umów są organy zaufania publicznego i mają obowiązek działania zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

(akta kontroli str. 263) 

2.27. W jednym przypadku sprzedaży nieruchomości (umowa z 25.06.2018 r. 107), 
z 13 objętych badaniem108, w której zapłatę ceny rozłożono na pięć rat, kwota 

                                                      
105 Z oprocentowaniem wg aktualnej stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym ustalonych przez NBP. 
106 Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm., dalej: KPC. 
107 Zakończonych zawarciem umów wskazanych w pkt 2.12 i 2.25 wystąpienia. 
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11,87 tys. zł przypadająca do zapłaty w 2019 r. (do 30.09.109) została zapłacona 
w terminie.  

 (akta kontroli str. 63-64, 112-114) 

We wszystkich objętych kontrolą 10 umowach dzierżawy110 Powiat określił 
wysokość czynszu, terminy płatności oraz w przypadku umów wieloletnich sposób 
jego waloryzacji. Wszyscy dzierżawcy w określonym terminie oraz wysokości 
regulowali swoje należności. 

 (akta kontroli str. 65-66, 111-115) 

2.28. W badanym okresie Starostwo nie prowadziło udokumentowanych kontroli 
w zakresie wykorzystania udostępnionych nieruchomości na cele określone 
w umowach.                                                                               (akta kontroli str. 117) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: WNiI nie przeprowadzał w okresie od 1.01.2017 do 30.04.2020 
r. kontroli prawidłowości wykorzystania nieruchomości w dzierżawę lub najem ze 
względu na posiadaną wiedzę pracowników o prawidłowym, zgodnym z umową 
korzystaniu z udostępnionych nieruchomości. Prawidłowe korzystanie z umów 
potwierdzają protokoły sporządzone podczas kontroli w dniach 17 i 24 lipca 2020 r.  

(akta kontroli str. 231, 246-254) 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi na działania Starosty lub 
pracowników Starostwa w zakresie zbywania i udostępniania nieruchomości. 

 (akta kontroli str. 150) 

Przeprowadzone 17 i 24 lipca 2020 r. oględziny111 realizacji dziewięciu czynnych 
dzierżaw, z próby 10 umów dzierżaw objętych badaniami kontrolnymi wg próby 
określonej w pkt 2.12. i 2.25. wystąpienia, wykazały, że dzierżawcy wykorzystywali 
te nieruchomości do celów określonych w umowach.  

(akta kontroli str. 151-172) 

2.29. W okresie 1.01.2017 - 30.04.2020 r. gospodarowanie nieruchomościami SP 
oraz powiatowym zasobem nieruchomości było przedmiotem audytu 
wewnętrznego112 oraz kontroli przeprowadzonej przez RIO113. Audyt nie wykazał 
nieprawidłowości. W kontroli przeprowadzonej przez RIO stwierdzono m.in. że: 
Starosta nie opracował planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości; 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie były wydawane w formie 
uchwały zarządu powiatu; w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości 
oraz protokołach z przeprowadzanych przetargów nie zamieszczano informacji 
o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach lub ich braku; nie sporządzano i nie 
podawano do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych najemców i dzierżawców.   

 (akta kontroli str. 8-9, 148-149) 

2.30. Struktura organizacyjna Starostwa została dostosowana do realizacji zadań 
z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
Starostwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 556/197/18 Zarządu Powiatu 

                                                                                                                                       
108 Badania kontrolne o których mowa w pkt 2.12 i 2.25 wystąpienia. 
109 Termin zapłaty kolejnej raty upływa w dniu 30.09.2020 r. 
110 Wymienionych w punkcie 2.12 i 2.25 wystąpienia.  
111 Na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
112 Audyt nt. „Zarządzanie mieniem, gospodarka nieruchomościami – realizacja wybranych zadań przeprowadzony 
w okresie od 19.10.2018 r. do 14.12.2018 r. w wydziale WNiI.  
113 Kompleksowa kontrola RIO w Szczecinie przeprowadzona w okresie od 24.05 do 7.09.2018 r. w zakresie 
gospodarki finansowej powiatu gryfickiego za lata 2014-2017, wybranych zagadnień za okres sprzed 2014 r. oraz 
występujących w 2018 r. 
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w Gryficach z 28.06.2018 r. sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa114, 
zadania związane m.in. z: ewidencją nieruchomości, organizacją postępowań 
dotyczących sprzedaży nieruchomości lub oddania nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste, najem, dzierżawę, przygotowaniem do zawarcia umów w tym zakresie, 
egzekwowaniem należności wynikających z zawartych umów przypisano dwóm 
komórkom organizacyjnym w Starostwie (tj. WNiI115 i Wydziałowi Budżetu 
i Finansów116) oraz radcy prawnemu Starostwa. Powyższe zadania pracownicy mieli 
przypisane w zakresach swoich czynności. Przedmiotowe zadania były realizowane  
odpowiednio przez siedmiu pracowników w WNiI oraz trzech w WBiF.  

(akta kontroli str. 10-11) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Powiat w latach 2017-2018 nie miał obowiązującego planu wykorzystania 
powiatowego zasobu nieruchomości, co stanowiło naruszenie przepisu art. 25b 
w zw. z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy ogn.                                          (akta kontroli str. 14) 

Starostwa wyjaśnił: Powiat nie posiadał planu wykorzystania powiatowego zasobu 
nieruchomości w latach 2017-2018 z powodu niedopatrzenia.   

 (akta kontroli str. 25) 

2. W żadnym z sześciu (czterech dotyczących nieruchomości SP i dwóch 
dotyczących nieruchomości Powiatu) zbadanych wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do oddania nieruchomości w dzierżawę nie zamieszczono 
informacji o terminie wnoszenia opłat i zasadach aktualizacji opłat, co stanowiło 
naruszenie przepisu art. 35 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy ogn.  

(akta kontroli str. 36, 83-84) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawodawca wskazał, że właściwy 
organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub 
użyczenie, oraz zgodnie z ustępem 2 wskazał, że należy odpowiednio określić dane 
w wykazie. (…) analizując treść ustawy ogn wiemy, że niektóre sformułowania 
dotyczą konkretnych przypadków dysponowania nieruchomościami. W rozdziale 7 
zatytułowanym „Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości 
gruntowych”, jednoznacznie ustawa wskazuje (art. 62 ust. 1), że w umowie 
o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób 
i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który 
nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Przepisy 
rozdziału 7 stosuje się odpowiednio do trwałego zarządu. Zgodnie z powyższym 
sformułowanie „termin zagospodarowania nieruchomości” pojawia się w ustawie 
wyłącznie przy udostępnianiu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. (…) 
Ustalenia dotyczące aktualizacji opłat odnoszą się również do użytkowania 
wieczystego i zostały opisane, poczynając od art. 78 ust. 1 ustawy ogn. (…) 
w wykazach dotyczących przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę nie 
wpisano informacji o terminie wnoszenia opłat i zasad aktualizacji opłat ze względu 
na „odpowiednie„ zastosowanie przepisów ustawy i uznanie, że terminy wnoszenia 
opłat i zasady aktualizacji opłat dotyczą wyłącznie udostępniania nieruchomości                            
w użytkowanie wieczyste. (…)  

(akta kontroli str. 174-175) 

                                                      
114 Dalej: regulamin. 
115 Funkcjonującym w Starostwie od 1.01.2018 r., wcześniej realizacją takich zadań zajmowało się Biuro Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
116 Dalej: WBiF. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. Zawarcie dwóch umów, w tym jednej na dzierżawę nieruchomości117 z zasobu 
nieruchomości SP (z pięciu poddanych badaniu) oraz jednej na najem 
nieruchomości118 z zasobu nieruchomości SP, nie zostało poprzedzone ujęciem ich 
w wykazach, co stanowiło naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 81, 103) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: W przypadku zawierania kolejnych umów 
z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami w drodze bezprzetargowej, których 
przedmiotem były te same nieruchomości, nie były przygotowywane wykazy 
nieruchomości przeznaczonych ponownie do najmu lub dzierżawy. Wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy były sporządzane i podawane 
do publicznej wiadomości w przypadku zawierania umów po raz pierwszy. (…) 
W roku 2018 przyjęto praktykę sporządzania i podawania do publicznej wiadomości 
wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy na rzecz 
dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 

(akta kontroli str. 175-176) 

4. W przypadku czterech wykazów, w tym w trzech dotyczących przeznaczenia 
nieruchomości z zasobu nieruchomości SP119 do sprzedaży lub dzierżawy (z 10 
poddanych badaniu) oraz jednego dotyczącego przeznaczenia nieruchomości 
z powiatowego zasobu nieruchomości120 do sprzedaży (z 10 poddanych badaniu), 
w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, nie podano do publicznej 
wiadomości ogłoszenia z informacją o zamieszczeniu wykazu zawierającego 
informacje o przeznaczeniu nieruchomości zbycia lub oddania w dzierżawę, co 
stanowiło naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 33, 78) 

Dyrektor WNiI wyjaśniła: We wszystkich czterech wymienionych przypadkach nie 
opublikowano informacji o wywieszeniu wykazu, w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat, ze względu na niedopatrzenie, nieuwagę osoby 
prowadzącej merytorycznie daną sprawę. Jednocześnie należy podkreślić, że 
została zachowana zasada podania do publicznej wiadomości wykazów przez 
wywieszenie ich na okres 21 dni w siedzibie urzędu. Wykazy dotyczące terenów SP 
zostały zamieszczone na stronach internetowych urzędu, a także zostały 
przekazane wojewodzie i zamieszczone na stronie podmiotowej wojewody w BIP na 
okres 21 dni. 

(akta kontroli str. 174)   

W latach 2017-2018 Powiat nie miał planu wykorzystania powiatowego zasobu 
nieruchomości, do którego opracowania zobowiązany był Zarząd Powiatu. 
Opracowany w 2018 r. Plan na lata 2019-2021, spełniał wymagania określone 
w usg.   

W Powiecie określono zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.   
Ulgi w spłacie należności z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości SP, tj. odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie płatności na raty, 
udzielone zostały zgodnie z art. 55-58 ustawy ofp.  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę były 
wywieszane w Starostwie przez okres 21 dni, zamieszczane na stronach 

                                                      
117 Tj. nr 23/SP/GiGN/2017 z 27.07.2017 r. na pięć lat, część działki nr 299/3 położona w Pogorzelicy.    
118 Tj. nr 11/SP/NiI/2018 z 29.01.2018 r. na pięć lat, działka nr 458/2 położona w Płotach. 
119 Tj. jeden wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GiGN.6845.29.2016 z 14.03.2017 r. oraz dwa 
wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: nr GiGN.6842.1.2017 z 30.08.2017 r. oraz 
nr GiGN.6842.2.2018 z 10.08.2018 r.  
120 Tj. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr GiGN.6840.46.2017 z 23.01.2017 r.  
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internetowych BIP Starostwa oraz dodatkowo w przypadku nieruchomości SP 
przekazywane Wojewodzie. W przypadku czterech wykazów (z 20 podanych 
badaniu) ogłoszeń o zamieszczeniu wykazów nie opublikowano w prasie o zasięgu 
lokalnym  obejmującym co najmniej powiat. Ceny wywoławcze nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży nie były niższe od wartości ustalonych dla 
poszczególnych nieruchomości na podstawie aktualnych operatów szacunkowych. 
Stawki czynszu dzierżawnego, przyjęte w wykazach nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę, były ustalane zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 
Żaden z wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nie 
zawierał informacji o terminie wnoszenia opłat i zasadach ich aktualizacji. W 2017 r. 
nie sporządzano i nie podawano do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców.      

Postępowania poprzedzające zawarcie umów sprzedaży, umów oddania 
nieruchomości w dzierżawę lub najem oraz umów użyczenia nieruchomości 
z zasobu nieruchomości SP oraz z zasobu powiatowego, w tym w miejscowościach 
o charakterze turystycznym, na ogół zostały przeprowadzone prawidłowo i rzetelnie 
udokumentowane. Nieprawidłowości dotyczyły zawarcia dwóch umów na sprzedaż  
lub dzierżawę nieruchomości z zasobu SP bez wcześniejszego ujęcia ich 
w wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub udostępnienia. 
Informacje o wynikach postępowań były prawidłowo publikowane. Zbycie lub 
udostępnienie poszczególnych nieruchomości SP na okres powyżej 3 lat odbywało 
się za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego. 

We wszystkich umowach dzierżawy lub najmu nieruchomości zawierano zapisy 
zabezpieczające interes prawny i ekonomiczny Skarbu Państwa lub Powiatu. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Uzupełnienie ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości o brakujące dane 
w zakresie przeznaczenia nieruchomości w mpzp, a przypadku braku planu – 
w studium. 

2. Podjęcie działań w celu ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności 
Powiatu do działki nr 152 położonej w Trzebiatowie. 

3. Terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów oraz budynków. 

4. Zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę lub najem terminu wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy lub najmu oraz 
zasad aktualizacji tych opłat, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy ogn. 

5. Zamieszczanie informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
lub oddania w dzierżawę w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej 
powiat, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy ogn.     

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

V.  Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

Wnioski 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.  

Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, dnia   14     sierpnia 2020 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
Marta Górska-Jaś 

główny specjalista kontroli państwowej 
 
 

Dyrektor 

…………………………………… …………………………………… 
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