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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Rewal1, ul. Adama Mickiewicza 19, 72-344 Rewal. 

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski, Wójt Gminy Rewal2 od 20.11.2018 r. W  okresie 
objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: Robert Skraburski, 
Wójt w okresie od 1.12.2006 r. do 20.06.2017r. (od 20.06.2017 r. zawieszony 
w czynnościach); Wioletta Brzezińska zastępca Wójta od 14.06.2017 r. do 
31.10.2017 r.; Maciej Bejnarowicz, pełniący obowiązki Wójta od 13.11.2017 r. do 
19.11.2018 r. 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, z uwzględnieniem 
ewidencji księgowej. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości.  

Od 1.01.2017 r. do 30.06.2020 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
lub po tym terminie. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

1. Radosław Kropiowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/81/2020 z 6.05.2020 r. 

2. Agata Prochotta-Miłek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
nr LSZ/93/2020 z 14.05.2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli5 ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w  zakresie sporządzania i prowadzenia ewidencji nieruchomości, z uwzględnieniem 
ewidencji księgowej oraz zbywania lub udostępniania nieruchomości. 

Wójt nie opracował, wbrew przepisowi art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami6 planu wykorzystania zasobu nieruchomości7, 
tj. dokumentu stanowiącego podstawę gospodarowania zasobem. Prowadzona 
przez Wójta ewidencja gminnego zasobu nieruchomości8 nie obejmowała, co 
stanowiło naruszenie przepisu art. 23 ust. 1c Ustawy, danych dotyczących m.in. 
przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Ponadto nie wskazano w niej dokumentu potwierdzającego prawo własności Gminy 
do nieruchomości, dla których nie założono księgi wieczystej. Natomiast 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Wójt.  
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w  formie opisowej. 
5 Dalej: NIK. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm. Dalej: Ustawa. 
7 Dalej: plan wykorzystania zasobu. 
8 Dalej: ewidencja GZN. 
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zaewidencjonowano grunty Gminy Rewal9 oddane w użytkowanie wieczyste, które 
wbrew przepisowi art. 24 ust. 1 Ustawy, traktowane były jako część gminnego zasobu 
nieruchomości.  

Ponad 34 mln zł wynosiła różnica wartości gruntów Gminy oddanych w użytkowanie 
wieczyste między zapisami bilansów a informacjami o stanie mienia komunalnego 
za lata 2018-2019. Wykazane w informacji o stanie mienia komunalnego na koniec 
2019 r. powierzchnie gruntów będących własnością Gminy10 i gruntów 
przekazanych w użytkowanie wieczyste różniły się o ponad 61 ha od powierzchni 
wykazanej w ewidencji GZN. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w latach 
2017-2019 nie zapewnił porównania danych wynikających z ewidencji księgowej 
z ewidencją GZN, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.11. 

Żaden z 20 analizowanych wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
lub wydzierżawienia (z 57 upublicznionych) nie zawierał wszystkich wymaganych 
danych określonych w art. 35 ust. 2 Ustawy. W dwóch przypadkach (z 12 
analizowanych) sprzedaż nieruchomości nastąpiła w oparciu o  nieaktualne operaty 
szacunkowe. W dwóch postępowaniach przetargowych (na osiem badanych) 
sprzedaż nieruchomości, wbrew art. 39 Ustawy nastąpiła po dwukrotnych 
rokowaniach. W kolejnym, po terminie wpłaty wadium dokonano zmiany zapisów 
umowy, na korzyść przyszłego nabywcy, w zakresie okoliczności skutkujących 
obowiązkiem zapłaty kar umownych. Natomiast zgodnie z ogłoszeniem o przetargu 
wpłata wadium oznaczała zgodę na zawarcie umowy o treści załączonej do 
ogłoszenia.  

Z 12 badanych postępowań na dzierżawę nieruchomości w dwóch przypadkach nie 
upubliczniono wykazu nieruchomości, a w jednym został on podany do publicznej 
wiadomości po podpisaniu umowy, co stanowiło naruszenie przepisu art. 35 ust. 1 
Ustawy.  Trzy umowy dzierżawy zawarte zostały bez wymaganej uchwały Rady 
Gminy Rewal12.  

Nie zostały opracowane, wbrew przyjętym zarządzeniom Wójta, plany kontroli 
wykorzystania udostępnianych nieruchomości oraz nie przeprowadzono kontroli 
prawidłowości wykorzystania czterech nieruchomości (z 12 analizowanych). 
W dwóch sprawach (z analizowanych pięciu) nie była przestrzegana przyjęta 
w Urzędzie procedura windykacji należności m.in. w zakresie terminów wysyłania 
wezwań do zapłaty.  

Pracownicy referatu odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami nie 
posiadali aktualnych zakresów obowiązków, zadania z zakresu opracowania planu 
wykorzystania zasobu nie zostały przypisane żadnej komórce organizacyjnej 
Urzędu, a windykację należności prowadził pracownik innej komórki organizacyjnej 
niż określona w regulaminie organizacyjnym Urzędu.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości świadczą m.in. o braku jawności oraz 
przejrzystości w zbywaniu i udostępnianiu nieruchomości.  

 

                                                      
9 Dalej: Gmina. 
10 Gmina była właścicielem ponad 297 ha gruntów. 
11 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fundusz celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Dalej: 
rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planu kont. 
12 Dalej: Rada. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

 1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, 
z uwzględnieniem ewidencji księgowej 

1.1. W Urzędzie ewidencja GZN prowadzona była w formie elektronicznej. Urząd 
miał zapewniony wgląd do powiatowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 
przez Starostę Powiatu Gryfickiego13 (bez możliwości generowania raportów 
zbiorczych o  nieruchomościach). Na stronie internetowej Urzędu nie została 
zamieszczona informacja o prowadzeniu ewidencji GZN oraz o zasadach 
udostępniania zawartych w niej danych. 
                                             (akta kontroli str. 196, 421-428, 1592,1615, 1621-1681) 

Wójt wyjaśnił: ewidencja prowadzona przez Starostę wykorzystywana była m.in. 
w celu ustalenia właściciela nieruchomości, powierzchni nieruchomości, 
wybudowanych i oddanych do użytkowania naniesień, numeru księgi wieczystej, 
własności działek sąsiednich, klasyfikacji gruntu.    

                                                                               (akta kontroli str. 1591) 

1.2. W ewidencji GZN według stanu na 7.05.2020 r. ujęto 1 710 działek o  łącznej 
pow. 388,3835 ha14, w tym 244 nieruchomości o powierzchni 34,6754 ha 
przekazanych przez Gminę w użytkowanie wieczyste oraz 31 nieruchomości Skarbu 
Państwa przekazanych Gminie w użytkowanie wieczyste o powierzchni 56,9003 ha15.  
Dla nieruchomości tych w ewidencji GZN nie została wpisana data ostatniej 
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu ich użytkowania wieczystego. 

(akta kontroli str. 197-234, 228-229) 

Wójt wyjaśnił: nieruchomości stanowiły zabytkową linię kolei wąskotorowej i na tej 
podstawie Gmina nie wnosiła opłat. 

(akta kontroli str. 1592) 

Według ewidencji GZN dla 87 działek Gminy o pow. 13,325 ha nie została założona 
księga wieczysta16.  

(akta kontroli str. 197-234) 

Na podstawie losowo wybranych 50 nieruchomości17 stwierdzono, że w ich 
przypadku ewidencja GZN zawierała: oznaczenie nieruchomości; powierzchnię; 
numer księgi wieczystej; w dziewięciu przypadkach (wszystkich wylosowanych) 
wskazano datę ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego. Każda z 50 nieruchomości w ewidencji GZN nie miała określonego: 
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego18, 
a w przypadku braku mpzp, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy19; zgłoszonych roszczeń; informacji dotyczącej 
prowadzonych postępowań.  

(akta kontroli str. 196, 243-247) 

                                                      
13 Dalej: Starosta. 
14 W ewidencji zasobu miały być wpisywane adresy nieruchomości. Dla 669 nieruchomości o powierzchni 127,3764 
ha nie został wpisany adres ich położenia. 
15 W ewidencji zasobu nie wskazano daty aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.  
16 W ewidencji GZN dla nieruchomości tych nie zostały wskazane dokumenty potwierdzające prawo własności 
Gminy do nich. 
17 Zastosowano metodę statystyczną (dobór losowy z interwałem). Do losowania wykorzystano program Pomocnik 
Kontrolera (wersja 5.6). 
18 Dalej: mpzp. 
19 Dalej: Studium. 
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W sprawie liczby nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych na 
obszarach objętych mpzp Wójt wyjaśnił: udostępniony przez Urząd na stronie BIP20 
program GEOSYSTEM e-mapa, umożliwiał wyszukiwanie dla danej nieruchomości 
zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
lub w mpzp. 

(akta kontroli str. 1593-1594) 

1.3. Na podstawie dokumentacji źródłowej 10 nieruchomości (wybranych z 50)21 
ustalono, że dane zawarte w ewidencji GZN były zgodne z danymi wynikającymi 
z powiatowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę. W ośmiu 
przypadkach (z 10) w księdze wieczystej nie było wpisanego numeru i nazwy 
obrębu ewidencyjnego. W pięciu przypadkach (z sześciu, w których księgi wieczyste 
urządzone były dla więcej niż jedna nieruchomość) nie została wpisana 
powierzchnia działki; w dwóch przypadkach były rozbieżne powierzchnie 
i oznaczenia działek22.  

(akta kontroli str. 196, 248-249) 

Gmina, według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę 
posiadała23 łącznie 332,7997 ha gruntów, a według ewidencji GZN24 331,8832 ha.  

(akta kontroli str. 253) 

1.4. Wartość środków trwałych ogółem wykazana w ewidencji księgowej konta 011 
środki trwałe wg stanu na 1.01.2017 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r., 31.12.2019 r. 
i 30.04.2020 r. wynosiła odpowiednio: 924 236 tys. zł, 860 287 tys. zł, 859 674 tys. zł, 
859 083 tys. zł,  858 790 tys. zł, w tym: a) wartość gruntów odpowiednio: 723 995 tys. zł, 
659 615 tys. zł, 658 827 tys. zł, 639 735 tys. zł, 639 442 tys. zł; b) wartość budynków 
i lokali odpowiednio: 55 818 tys. zł, 55 865 tys. zł, 55 805 tys. zł, 55 565 tys. zł, 
55 565 tys. zł; c) wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej oraz wodnej 
odpowiednio: 131 124 tys. zł, 131 506 tys. zł, 131 516 tys. zł, 150 511 tys. zł, 
150 511 tys. zł. 

(akta kontroli str. 410) 

Wartości środków trwałych wykazane w bilansach Urzędu według stanu na koniec: 
2017 r., 2018 r. i 2019 r. były zgodne z ewidencją księgową.  

(akta kontroli str. 410, 745, 750, 754) 

W bilansach jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 
sporządzonych na 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. wartości gruntów oraz 
budynków i lokali wynosiły odpowiednio: 661 864,8 tys. zł i   149 522,5 tys. zł; 
661 076,7 tys. zł i 141 739,6 tys. zł i 641 985 tys. zł i 153 980,5 tys. zł.  

Skarbnik oświadczyła: różnica wartości gruntów między bilansem Urzędu 
a  bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego dotyczy 
gruntów przekazanych jednostce w trwały zarząd. 

(akta kontroli str. 744) 

Wartość gruntów, których Gmina była właścicielem, gruntów Gminy przekazanych 
w użytkowanie wieczyste oraz budynków i lokali określona w informacji o stanie 
mienia komunalnego według stanu na 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. 

                                                      
20 Biuletyn Informacji Publicznej. 
21 Do badania wybrano 10 pozycji rozpoczynając od pozycji 1. 
22 Działka w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości nr 930/21 o powierzchni 0,0301 ha, obręb Pobierowo 
i   451/9 obręb Pobierowo o powierzchni 0,1606 ha posiadały inny numer i powierzchnię wykazaną w księdze 
wieczystej, tj. odpowiednio działka nr 930/21 - księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości 930/19 
o powierzchni 0,0508 ha i działka nr 451/19 - księga wieczysta prowadzona dla działki nr 451/6, powierzchnia 
0,1984 ha. 
23 Według stanu na 3.07.2020 r. 
24 Według stanu na 7.05.2020 r.  
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wynosiła odpowiednio: 627 070 tys. zł, 34 794,7 tys. zł i 149 840,72 tys. zł; 
626 608,2 tys. zł, 34 468,5 tys. zł i 142 982,55 tys. zł oraz 608 069,6 tys. zł, 
33 915,3 tys. zł  i 155 139,3 tys. zł. Pomiędzy wartością budynków i lokali wskazaną 
w informacji o stanie mienia komunalnego a bilansami jednostki samorządu 
terytorialnego i samorządowego zakładu budżetowego wystąpiły różnice wynoszące 
318,2 tys. zł na koniec 2017 r., 1 242,9 tys. zł na koniec 2018 r., 1 158,8 tys. zł na 
koniec 2019 r. Ponadto w informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 r. 
podano, że Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 254,4 ha, a kolejne  
16,9 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste. 

(akta kontroli str. 152, 167, 182) 

Według bilansów jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 
sporządzonych na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. wartość gruntów Gminy 
przekazanych w użytkowanie wieczyste na 1.01.2018 r. wynosiła 0,00 zł, na 
31.12.2018 r. 34,5 mln zł, na 31.12.2019 r. 68,0 mln zł. Natomiast według informacji 
o stanie mienia komunalnego Gminy wartość ww. gruntów wynosiła na: 31.12.2017 r. 
34,8 mln zł, 31.12.2018 r. 34,5 mln zł; 31.12.2019 r. 33,9 mln zł, tj. między danymi 
na 1.01.2018 r. oraz 31.12.2019 r. wystąpiła różnica wynosząca ponad 34 mln zł.  

(akta kontroli str. 250-253) 

W sprawozdaniu statystycznym SG-0125 za 2017 r. wykazano m.in. wartość gruntów 
w kwocie 660 045 tys. zł, która była o 430 tys. zł wyższa niż w ewidencji księgowej.   
W sprawozdaniu SG-01 za 2018 r. wartość gruntów podano w   kwocie 658 826 tys. zł, 
tj. o 1 tys. zł niższą niż wykazana w ewidencji księgowej. Wartości budynków i lokali 
za 2017, 2018 r. i 2019 r. oraz gruntów za 2019 r. wykazane w sprawozdaniach SG-
01 oraz w ewidencji księgowej były zgodne. 

(akta kontroli str. 299, 301, 336-339, 410) 

1.5.  Na podstawie zarządzenia Wójta nr 124/2019 z 18 listopada 2019 r. 
przeprowadzona została inwentaryzacja roczna składników aktywów i  pasywów 
według stanu na 31.12.2019 r. Objęła ona m.in. środki trwałe i  grunty metodą spisu 
z natury. W wyniku inwentaryzacji ujawniono różnice inwentaryzacyjne w wysokości 
45,6 tys. zł, które zostały wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych.  

(akta kontroli str. 366-368, 393-398, 1770, 1771) 

1.6. W latach 2017-2019 Urząd przeprowadził inwentaryzację sald kont jednostki 
budżetowej, podczas której zapisy konta 011 „Środki trwałe”, grupa 0 „grunty”, 
porównano z kartami analitycznymi księgi środków trwałych. Nie zostało dokonane 
porównanie danych dotyczących gruntów wynikających z ewidencji księgowej 
z  ewidencją GZN26.     

(akta kontroli str. 342-355) 

W listopadzie 2019 r. dokonano wprowadzenia do ksiąg rachunkowych 59 
nieruchomości o wartości 65 738 456,52 zł i zdjęto ze stanu 69 nieruchomości 
o wartości 71 271 835 zł. Wójt wyjaśnił: Referat Nieruchomości na podstawie 
ewidencji PODGiK w Gryficach dokonał weryfikacji zapisów w bazie danych – 
ewidencji nieruchomości prowadzonych przez gminę Rewal. (…) Efektem podjętych 
działań było ustalenie na dzień 15.11.2019 r. rozbieżności pomiędzy w/w 
ewidencjami. Następnie dokonano czynności uzupełnienia ksiąg o zdarzenia 

                                                      
25 Statystka gminy: środki trwałe. Sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443). 
26 W dokumentach określanych, jako Protokół z inwentaryzacji kont jednostki budżetowej w Urzędzie na 31.12.2017 r. 
ustalono, że konto 011 Środki trwałe wykazywało saldo Wn na kwotę 860 287 236,72 zł, na które składały się grupy 
środków trwałych tj. grunty, budynki, urządzenia techniczne, maszyny, narzędzia, przyrządy, środki transportu, 
ruchomości i wyposażenia / grupa 0,1,2,3,4,5,6,7,8 zgodnie z kartami analitycznymi księgi środków trwałych. 
W Protokole z inwentaryzacji sald kont jednostki budżetowej w Urzędzie na 31.12.2018 r. odpowiednio 
859 674 476,51 zł. 
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z okresów zeszłych, czym doprowadzono do zgodności obu ewidencji według stanu 
na 15.11.2019 r. (…). 

 (akta kontroli str. 399-408, 1764) 

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

1. Prowadzona przez Wójta ewidencja GZN dla wszystkich objętych badaniem 
pozycji nieruchomości nie obejmowała danych dotyczących: 

 przeznaczenia nieruchomości w mpzp, a w przypadku braku mpzp – 
w  Studium; 

 informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; 

 informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych lub sądowych. 
(akta kontroli str. 197-227) 

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1c Ustawy ewidencjonowanie, obejmuje 
w  szczególności: pkt 4) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, 
a w  przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy; pkt 6) informacje o zgłoszonych 
roszczeniach do nieruchomości; pkt 7) informacje o toczących się postępowaniach 
administracyjnych i sądowych.  

Wójt wyjaśnił:  brak wpisów wynikał głównie z powodu niewystarczających zasobów 
ludzkich przeznaczonych na realizację zadań związanych z  gospodarowaniem 
nieruchomościami.  

(akta kontroli str. 1591-1595) 

2. W ewidencji GZN nie zostały wpisane dokumenty potwierdzające prawo 
własności Gminy do 87 nieruchomości o pow. 13,325 ha, dla których nie została 
założona księga wieczysta.  

(akta kontroli str. 197-227) 

Według przepisu art. 23 ust. 1c pkt. 3) w związku z art. 25 ust. 2 Ustawy 
ewidencjonowanie obejmuje wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie 
przez Gminę praw do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej.  

W toku kontroli Urząd uzupełnił ewidencję GZN o wskazanie dokumentu 
potwierdzającego prawo własności Gminy do nieruchomości.  

(akta kontroli str. 239-242, 1592) 

3. W przypadku w dwóch (z 10 analizowanych) nieruchomości ujętych w ewidencji 
GZN stwierdzono rozbieżne powierzchnie i oznaczenia działek27 wpisane do tej  
ewidencji oraz wykazane w księgach wieczystych. 

(akta kontroli str. 248-249) 

Wójt wyjaśnił m.in., że: Gmina składając wnioski o ujawnienie zmian w księgach 
wieczystych każdorazowo przekazuje do Sądu wieczystoksięgowego dokumentację 
geodezyjną, tj. wypis z ewidencji gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej które są 
niezbędne do ujawnienia zmian w księgach wieczystych.  

(akta kontroli str. 1592-1593) 

4. W ewidencji GZN ujęto grunty przekazane przez Gminę w użytkowanie wieczyste 
(według stanu na 7.05.2020 r. 244 nieruchomości o łącznej powierzchni 34,6754 ha). 

(akta kontroli str. 197-227, 230-234) 

                                                      
27 Działka w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości nr 930/21 o powierzchni 0,0301 ha, obręb Pobierowo 
i  451/9 obręb Pobierowo o powierzchni 0,1606 ha posiadały inny numer i powierzchnię wykazaną w księdze 
wieczystej, tj. odpowiednio działka nr 930/21 - księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości 930/19 
o   powierzchni 0,0508 ha i działka nr 451/19 - księga wieczysta prowadzona dla działki nr 451/6, powierzchnia 
0,1984 ha. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 Ustawy do gminnego zasobu należą 
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane 
w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego gminy. 

Wójt wyjaśnił: wykazane w ten sposób nieruchomości dają pełniejszy obraz 
nieruchomości będących własnością Gminy.                           (akta kontroli str. 1592) 

5. Informacja o prowadzeniu ewidencji GZN oraz o zasadach udostępniania 
zawartych w niej danych nie była zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu. 

(akta kontroli str. 421-428, 1592) 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej28 stanowi, że 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. 

Wójt wyjaśnił: po uzupełnieniu ewidencji zasobu informacja o zasadach jej 
udostępniania, zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

(akta kontroli str. 1592) 

6. Rozbieżności między bilansami jednostki budżetowej i samorządowego zakładu 
budżetowego, sporządzonymi według stanu na 31.12. 2018 r. i 2019 r. 
a informacjami o stanie mienia komunalnego, w zakresie wartości gruntów 
stanowiących własność Gminy i przekazanych w użytkowanie wieczyste innym 
podmiotom29. Według bilansu sporządzonego za 2018 r. wartość tych gruntów na 
początku roku wynosiła „0 zł”, a według danych zawartych w informacji 
sporządzonej na 31.12.2017 r. wartość gruntów wynosiła 34,8 mln zł. Natomiast 
w bilansie za 2019 r. jako wartość gruntów na 31.12.2019 r. wykazano 68 mln zł, 
a w informacji sporządzonej na ten sam dzień 33,9 mln zł.  

 (akta kontroli str. 21-29, 152, 167, 182, 251-253) 

Wójt wyjaśnił: w bilansie sporządzonym na 31.12.2018 r., wykazano wartość  
ww. gruntów, wynoszącą na początku roku „0”, sugerując się zasadą, że wartość na 
koniec roku poprzedniego winna być taka sama jak wartość na początku roku 
kolejnego. W 2017 r. nie było w bilansie takiej pozycji. Różnica w 2019 r. 
w   wysokości 34 099,30 tys. zł wynikała z innej interpretacji oraz sposobu podania 
danych. Ponadto informacja o stanie mienia przekazana została 31.03.2020 r., 
natomiast bilans za 2019 r. przekazano do końca czerwca.  

(akta kontroli str. 1616) 

W informacjach o stanie mienia komunalnego sporządzonych według stanu na 
koniec lat: 2017-2019, wykazano wartość budynków i budowli wyższą niż 
w bilansach jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 
odpowiednio o 318,2 tys. zł, 1 242,9 tys. zł, 1 158,8 tys. zł.  

(akta kontroli str. 250-252, 409) 

Skarbnik oświadczyła, że wynikały one m.in. z mylnego z sposobu podania danych 
w informacjach oraz uwzględnienia danych jednostek, które nie były jednostkami 
organizacyjnymi Gminy (spółki). 

(akta kontroli str. 250-252, 409) 

                                                      
28 Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm. 
29 Według bilansu sporządzonego na 31.12.2018 r. wartość ww. gruntów na początku roku wynosiła 0,00 zł; 
a wartość na koniec roku wzrosła do 34,5 mln zł. Według bilansu sporządzonego na 31.12.2019 r. wartość 
ww. gruntów na początku roku wynosiła 34,5 mln zł, a wartość na koniec roku wzrosła do 68,0 mln zł. Natomiast 
według informacji o stanie mienia komunalnego Gminy wartość ww. gruntów wynosiła na: 31.12.2017 r. 34,8 mln zł, 
31.12.2018 r. 34,5 mln zł; 31.12.2019 r. 33,9 mln zł.  
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Ponadto między informacją o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 r. 
a ewidencją GZN wystąpiły rozbieżności, wynoszące łącznie ponad 61 ha, 
w zakresie powierzchni gruntów będących własnością Gminy, w tym przekazanych 
w użytkowanie wieczyste. W   informacji podano, że Gmina była właścicielem 
gruntów o powierzchni 254,4 ha, a kolejne  16,9 ha gruntów przekazano 
w użytkowanie wieczyste. Natomiast  według ewidencji GZN Gmina posiadała na 
własność 297,2078 ha gruntów (różnica ponad 42 ha), a kolejne 34,6754 ha 
(różnica ponad 17 ha) przekazała w użytkowanie wieczyste.  

(akta kontroli str. 182, 252-253) 

Wójt wyjaśnił: Informacja o stanie mienia za 2019 r została podana na podstawie 
informacji będących w posiadaniu Gminy Rewal. W trakcie trwania kontroli 
pozyskano dane dotyczące zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy 
Rewal oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste /…/. Wynikłe rozbieżności 
zostaną zweryfikowane oraz skorygowane w celu udzielania wiarygodnej informacji 
o stanie mienia komunalnego.  

(akta kontroli str. 1763) 

7. Podczas przeprowadzonych w latach 2017-2019 inwentaryzacji sald kont 

jednostki budżetowej nie nastąpiło, wbrew przepisowi § 8 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie rachunkowości oraz planu kont, porównanie danych wynikających 
z ewidencji księgowej z ewidencją GZN. 

 (akta kontroli str. 342-344, 350-352) 

Wójt wyjaśnił: weryfikacja następowała poprzez porównanie danych z systemu 
finansowo-księgowego z danymi z programu Majątek Trwały Informix ZETO 
Koszalin. Polegała ona na porównaniu danych pod względem wartościowym oraz na 
wygenerowaniu danych za okres poddany weryfikacji, który dokumentuje 
weryfikację (z uwagi na rozmiary materiału około 300 stron każdorazowo) dane są 
przechowywane na serwerze. Natomiast dla udokumentowania przeprowadzonej 
weryfikacji dokonywano wydruku pierwszej i ostatniej strony, która stanowiła dowód 
przeprowadzenia weryfikacji dołączony do protokołu, jako załącznik.  

(akta kontroli str. 1593, 1764) 

8. Rozbieżności w wartości gruntów wykazanych w  dwóch sprawozdaniach SG-01 
w odniesieniu do ich wartości wynikającej z ewidencji księgowej. W sprawozdaniu 
za 2017 r. podano kwotę 660 045 tys. zł, tj. o 430 tys. zł wyższą niż wykazana 
w ewidencji księgowej (659 615 tys. zł). Natomiast w sprawozdaniu za 2018 r. 
wykazano kwotę 658 826 tys. zł, tj. o 1 tys. zł niższą niż ujęta w ewidencji księgowej, 
(658 827 tys. zł). 

(akta kontroli str. 299, 301, 336-338, 410) 

Wójt wyjaśnił: Różnica w wysokości 430 tys. zł prawdopodobnie wynika z dokonania 
korekty w ewidencji księgowej środków trwałych po sporządzeniu sprawozdania SG-
01. Stan należności środków trwałych za rok 2017 jest zgodny z bilansem jednostki. 
Nie dokonano korekty danych w sprawozdaniu SG-01, ponieważ zmiany dotyczące 
danego okresu sprawozdawczego, a zauważone po sporządzeniu sprawozdania 
wykazuje się w sprawozdaniu za kolejny okres, tj. w roku 2018 (jest to informacja 
uzyskana z GUS). W sprawozdaniu SG-01 za 2018 r. wartość gruntów podano 
w   kwocie niższej o 1 tys. zł niż wskazano w systemie finansowo-księgowym. 
Różnica wynika z błędnego zaokrąglenia kwoty przez pracownika sporządzającego 
sprawozdanie. 

(akta kontroli str. 1595, 1771) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym 
zakresie. W prowadzonej ewidencji GZN brak było wymaganych danych, m.in. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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w zakresie przeznaczenia nieruchomości w mpzp; wskazania dokumentu 
potwierdzającego prawo własności Gminy do nieruchomości, dla których nie 
założono księgi wieczystej. Jako integralną część zasobu, wbrew obowiązującym 
przepisom, traktowano grunty oddane w użytkowanie wieczyste. W BIP nie 
zamieszczono informacji o prowadzonej ewidencji GZN oraz o zasadach 
udostępniania zawartych w niej danych. W informacjach o stanie mienia 
komunalnego podawano błędne dane, co do wartości gruntów oddanych 
w użytkowanie wieczyste, a w sprawozdaniach SG-01 – wartości gruntów. W trakcie 
inwentaryzacji gruntów przeprowadzanych według stanu na koniec lat 2017-2019  
nie dokonywano wymaganego przepisami prawa porównania danych wynikających 
z ewidencji księgowej z ewidencją GZN.  

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości 
2.1. Ostatni plan wykorzystania zasobu obowiązywał w latach 2015-201830. Według 
oświadczenia Wójta, sporządzony został w oparciu o: uchwały Rady, zestawienie 
zbiorcze według stanu na 1 stycznia 2015 r. uzyskane od Starosty, wykaz gruntów 
wchodzących w skład Nadmorskiej Linii Wąskotorowej położonych poza granicami 
administracyjnymi Gminy, wykaz lokali wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego zasobu Gminy. Od 2019 r. Gmina nie posiadała planu 
wykorzystania zasobu. 

 (akta kontroli str. 13) 

Obowiązku opracowania planu nie zrealizowano, pomimo że po przeprowadzonym 
w 2017 r. audycie „Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka 
nieruchomościami - realizacja zadania. Dzierżawa gruntów. Wieczyste użytkowanie 
gruntów”, audytor stwierdził: Zasady prawidłowej gospodarki wymagają od gmin 
sporządzania planów wykorzystania zasobów nieruchomości. Plany te są istotnym 
narzędziem długofalowej polityki rozwoju gminy w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami. Opracowany plan ma na celu ograniczenie ryzyka 
występowania decyzji przypadkowych, doraźnych i niegospodarnych. Brak 
przedmiotowego planu oznaczałby brak jawności i przejrzystości zamierzeń gminy. 

(akta kontroli str. 530) 

2.2. W Planie wykorzystania zasobu na lata 2015-2018 określono m.in., że 
powierzchnia nieruchomości zasobu wynosiła według stanu na 1.01.2015 r. 391 ha, 
w tym 37 ha oddanych w użytkowanie wieczyste. Wysokość prognozowanych 
wydatków związanych z    udostępnianiem i nabywaniem nieruchomości wynosić 
miała w latach 2015-2018 łącznie 818 tys. zł31; wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości określono w łącznej kwocie 2 419,1 tys. zł32, a z tytułu 
trwałego zarządu w   wysokości 180 tys. zł33. W zakresie aktualizacji opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz oddanych w trwały zarząd w planie 
stwierdzono, że pozostawia się je na poziomie dotychczasowym34. W części 
dotyczącej programu zagospodarowania nieruchomości zapisano: 
Zagospodarowanie nieruchomości zasobu następuje na podstawie obowiązujących 
na terenie gminy Rewal planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku 
braku opracowań planistycznych zagospodarowanie następuje po ustaleniu 
przeznaczenia gruntów w decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie prognozy 

                                                      
30 Zarządzenie nr 62 Wójta z 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości 
Gminy Rewal na lata 2015-2018. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
31 W 2015 r. 200 tys. zł, w 2016 r. 205 tys. zł, 2017 r. 206 tys. zł, 2018 r. 207 tys. zł. 
32 W 2015 r. 604,1 tys. zł; 2016 r. 605 tys. zł; 2017 r. 606 tys. zł; 2018 r. 607 tys. zł.   
33 Po 45 tys. zł w każdym roku. 
34 W planie zapisano: „przypadku pozytywnej zmiany na rynku nieruchomości i zaobserwowania wzrostu 
wartości nieruchomości, potwierdzonych wycenami sporządzonymi przez rzeczoznawców majątkowych, 
uzasadnione będzie przeprowadzenie aktualizacji opłat rocznych”.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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dotyczącej nabywania nieruchomości do zasobu oraz udostępniania nieruchomości 
w planie stwierdzono m.in., że: Polityka Gminy w zakresie wydzierżawiania gruntów 
na okresy długie 9,10,30 lat ma doprowadzić do stworzenia bazy minimum 100 
nieruchomości, które będą przynosiły stałe i pewne dochody z tytułu wpłacanego 
czynszu. Zgodnie z  powyższymi zestawieniami, w chwili obecnej baza 
nieruchomości wynosi 78 umów. Zwiększenie liczby długotrwałych umów do 100 ma 
przynieść w czasie następnych 3 lat dochody w wysokości 3 000 000 zł. 

(akta kontroli str. 547-562) 

W sprawie zwiększenia liczby długoletnich umów dzierżawy Wójt wyjaśnił, że 
zamierzenie wynikające z planu nie zostało zrealizowane. W wyniku bardzo złej 
sytuacji finansowej Gminy opracowano plan naprawczy, ukierunkowany przede 
wszystkim na maksymalizację dochodów ze sprzedaży mienia. Gmina w bardzo 
krótkim czasie musiała zdobyć duże środki finansowe umożliwiające wyjście 
z  kryzysu finansowego, który mógł doprowadzić do niewypłacalności Gminy.  

(akta kontroli str. 1593) 

2.3. Według stanu na 30.04.2020 r. 56% powierzchni Gminy35 objętych było łącznie 
28 mpzp.  W latach 2017-2020 sporządzono jeden mpzp dla części obrębu 
geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża w obrębie geodezyjnym 
Niechorze36. W trakcie opracowywania były trzy mpzp37 dotyczące miejscowości 
Rewal, Niechorze, Pobierowo. W latach 2017-2020 (do 30.04.) do Urzędu wpłynęły 
trzy wnioski o sporządzenie mpzp38 (nie przystąpiono do ich opracowania) oraz 20 
wniosków o zmianę mpzp, z czego cztery wnioski, dotyczące projektów mpzp 
będących w trakcie procedowania, zostały uwzględnione39. 

(akta kontroli str. 567-568) 

Z 49 nieruchomości sprzedanych w latach 2017-2020 (do 30.04.) nabywcy wystąpili 
o wydanie: czterech decyzji o warunkach zabudowy, 10 decyzji o   zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, jednej decyzji o zmianie 
decyzji o pozwoleniu na budowę i jednej decyzji o warunkach zabudowy dla 
nieruchomości sprzedanej w trybie bezprzetargowym. Urząd dysponował 
informacjami o zakończeniu dwóch inwestycji, tj. budynku mieszkalnego w Śliwinie 
i budynku zakwaterowania turystycznego w Pogorzelicy40. W latach 2017-2020 (do 
30.04.) Wójt wydał 184 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 90 dotyczyło 
inwestycji o przeznaczeniu turystycznym. 

(akta kontroli str. 563-564, 567-568) 

                                                      
35 Powierzchnia Gminy wynosi 40,65 km² 
36 Uchwała Rady z 9 grudnia 2019 r. nr XIV/97/19. 
37 Trzy z tego: dwa plany sporządzano na podstawie wniosków, które wpłynęły w latach 2017-2020, a jeden na 
podstawie wniosku, który wpłynął przed 1.01.2017 r., tj.: 1) miejscowość  Rewal - o powierzchni 36,68 ha, 
przystąpienie 30.04.2014 r. na podstawie spotkań z mieszkańcami, radą sołecką i radnymi; 2) część miejscowości 
Niechorze - strona północna o powierzchni 127,5 ha, przystąpienie do sporządzenia 30.03.2017 r. na podstawie 12 
wniosków sprzed 1.01.2017 r. i jednego wniosku z 1.03.2017 r. oraz spotkań z mieszkańcami, radą sołecką 
i radnymi; 3 - części miejscowości Pobierowo - strona północna o powierzchni ok 470 ha, przystąpienie do 
sporządzenia 27.04.2017 r. na podstawie wniosku z 6.03.2017 r oraz spotkań z mieszkańcami, radą sołecką 
i radnymi.    
38 Tj.:1) wniosek nr 23 z 10.03.2017 r. dotyczący działki nr 151, 5/6, 15/4, 15/5, 15/8, 15/9, 15/10 w Rewalu. 
Wnioskowano o zmianę przeznaczenia gruntów z terenów rolnych, na funkcję mieszkalno-usługową,; 2) wniosek 
nr 25 z 3.03.2017 r. dotyczący działki nr 3/3, 3/8 i 3/9 w Trzęsaczu. Wnioskowano o zmianę przeznaczenia gruntów 
z terenów rolnych, na funkcję letniskową; 3) wniosek nr 38 z 10.07.2019 r. dotyczący działki nr 121/1 w Niechorzu. 
Wnioskowano o zmianę przeznaczenia gruntów z terenów rolnych na teren pod budowę stacji benzynowej. 
39 Tj. wnioski z 27.11.2018 r., 18.12.2018 r., 19.12.2018 r., 4.03.2019 r. W przypadku pozostałych 16 wniosków nie 
została rozpoczęta procedura zmiany mpzp. 
40 Inwestycje realizowane na działkach nr 554/50 w Śliwinie i 304/5 w Pogorzelicy. 
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2.4.  Rada, w uchwale nr XLVI/354/13 Rady z 29 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy41, ustaliła m.in., że:  

 podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
stanowi Ustawa, mpzp, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy (§ 2 ust. 1); 

 upoważnia Wójta do zbywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
w przypadkach: 1) sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby, która ją dzierżawi 
na podstawie umowy zawartej na okres, co najmniej 10 lat, jeżeli ta 
nieruchomość została zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę, 
z  wyłączeniem przypadków gdy o nabycie ubiega się więcej niż jeden 
dzierżawca spełniający powyższe warunki, 2) zbycia nieruchomości na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

 upoważnia Wójta do zawierania z dotychczasowym dzierżawcą, po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy (przedłużenia 
umowy) na dalszy okres nie dłuższy niż 10 lat w drodze bezprzetargowej, 
w następujących przypadkach: 1) wydzierżawienia gruntu gminnej jednostce 
organizacyjnej, w tym spółkom kapitałowym, w których 100% kapitału posiada 
Gmina i instytucjom kultury Gminy; 2) śmierci dzierżawcy - jeżeli nieruchomość 
jest wydzierżawiana spadkobiercy dotychczasowego dzierżawcy należącego do 
kręgu osób bliskich dzierżawcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (§ 10 ust. 1); 

 upoważnia Wójta do udzielania bonifikat (§ 14), w tym: w przypadku 

nieruchomości sprzedawanych na polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej przeznaczonej na cele mieszkaniowe, w wysokości 
30% ceny w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty lub 40% ceny  
w  przypadku dokonania wpłaty jednorazowej (ust.2). 

Rada w latach 2017-2019 podjęła łącznie 4342 uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości i odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy43 oraz jedną uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości44.  

 (akta kontroli str. 428-430, 1687, 1691) 

2.5. W latach 2016-2019 nastąpiło obniżenie wykonanych dochodów z tytułu 
gospodarowania nieruchomościami z 38 936,3 tys. zł45 w 2016 r. do 8 802 tys. zł 
w 2019 r., w tym z tytułu: sprzedaży nieruchomości z 32 055,2 tys. zł do 3 174 tys. zł46; 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z 580,1 tys. zł do 460,7 tys. zł; 
dzierżawy z 2 514,1 tys. zł do 1 974,1 tys. zł. Kwota planowanych dochodów 
z 58 495 tys. zł w 2017 r., zmniejszyła się do 10 674 tys. zł w 2020 r.  

(akta kontroli str. 585-588) 

                                                      
41 Dalej: uchwała z 29 listopada 2013 r. o gospodarowaniu nieruchomościami. 
42 17 w 2017 r., 17 w 2018 r. i dziewięć w 2019 r.  
43 Uchwały dotyczyły przedłużenia zawartych już umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
44 Uchwała nr XLVIII/265/2017 z dnia 17 maja 2017 r. W § 1 uchwały stwierdzono, że wyraża się zgodę na 
bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres 18 lat w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej 
numer 296/7 o powierzchni 12 057 m2 obręb Pobierowo. W uzasadnieniu uchwały stwierdzono m.in. Propozycja 
bezprzetargowego zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat dotyczy nieruchomości zabudowanej numer 296/7 
o powierzchni 12 057 m2 obr. Pobierowo na rzecz podmiotu B. Sp. z o.o.  Jednym z warunków projektu umowy 
jest ustanowienie obciążenia na nieruchomości w postaci umownego prawa pierwokupu lub pierwszeństwa 
w   zawarciu umowy dzierżawy w przypadku zamiaru zbycia lub wydzierżawienia przez Wydzierżawiającego 
nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz osoby trzeciej w okresie obowiązywania Umowy lub 
w  okresie 10 lat po jej rozwiązaniu czyli łącznie przez okres 25 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy.  
45 Dochody klasyfikowane do następujących paragrafów dochodów klasyfikacji budżetowej: 047, 049, 055, 075, 
076, 077, 087, 097.  
46 Wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio: w 2017 r. 59 202,5 tys. zł (w tym jedna sprzedaż za 50 500 tys. zł); 
2018 r. 5 108,2 tys. zł. 
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Wójt wyjaśnił: /…/ Sprzedaż w roku 2017 była rekordowa oraz jednorazowa. Gminne 
zasoby gruntów przeznaczonych do sprzedaży zostały wykorzystane, obecnie 
sprzedaży jest bardzo mało a dochody osiągane ze sprzedaży ratalnej z roku na rok 
również są mniejsze.  Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w badanych latach 
również uległy zmniejszeniu ze względu na liczne przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności oraz spłatę w latach 2016-2017 zadłużenia 
użytkowników wieczystych. Dochody z dzierżawy nieruchomości w badanym okresie 
uległy zmniejszeniu ze względu na zmianę specyfiki opłat (...) dokonano zmiany 
sposobu księgowania części opłat za dzierżawę na rzecz zajęcia pasa drogowego, 
np. w roku 2017 dochody w kwocie 88 436,04 zł - paragraf 049 oraz również 
poprzez zmianę sytuacji rynkowej. Zmniejszeniu uległy grunty przeznaczone do 
dzierżawy oraz podpisywanych jest mniej umów na dzierżawy sezonowe ze względu 
na mniejsze zainteresowanie. 

(akta kontroli str. 1691) 

Wykonanie planowanych dochodów w latach 2017-2019 wyniosło odpowiednio 

z  tytułu: a)   sprzedaży nieruchomości (§ 077): 111,3%, 86,3% i 52,9%; b)  opłat 

z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (§ 055): 111,1%, 

102,7% i 65,8%; c) najmu i dzierżawy nieruchomości (§ 075): 59,9%, 63% i 79%.   

(akta kontroli str. 585-588) 

Wójt wyjaśnił: Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości są planowane na 
podstawie danych wynikających z zawartych umów notarialnych, w których kwota do 
spłaty została rozłożona na raty oraz na podstawie symulacji sprzedaży 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w danym roku budżetowym /…/. Na 
przykładzie 2019 r.: informacja z referatu nieruchomości 4 959 200 zł 
(nieruchomości planowane do sprzedaży), przypisy 2019 r. z systemu księgowego – 
1 564 499 zł, zaległości ze sprawozdania Rb-27S na 31.12.2018 r. 644 822 zł. /…/. 

(akta kontroli str. 1691-1692) 

Na podstawie zarządzenia Wójta nr 81/15 z 4 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Rewal, odstąpiono od aktualizacji opłat rocznych 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Urząd w 2019 r. ustalał nową wysokość 
opłaty rocznej od 1.01.2020 r.  

(akta kontroli str. 589-590) 

Wójt w sprawie planowania m.in. dochodów z najmu i dzierżawy wyjaśnił: Dochody 
z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego par. 055 oraz dochody z najmu 
i  dzierżawy składników majątkowych par. 075 są planowane tak jak w przypadku 
dochodów ze sprzedaży mienia na podstawie prognozy przypisów umów dzierżawy 
na dany rok budżetowy (…), oraz na podstawie analizy zaległości, które w danym 
roku zostaną spłacone, jak również na podstawie wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, najmu w danym roku budżetowym, przedłożonego 
przez referat nieruchomości. (…). 

(akta kontroli str. 1692) 

2.6. Zasady udzielania ulg w spłacie należności z tytułu zbycia bądź udostępniania 
nieruchomości określała uchwała nr LIV/405/1 Rady z 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania ulg w   spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. W latach 2017-2020 (do 
30.04.) Wójt nie umorzył, nie rozłożył na raty i nie odroczył terminu spłaty należności 
z tytułu zbycia lub odpłatnego udostępniania nieruchomości.  

(akta kontroli str. 13-14) 
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2.7. W uchwale z 29 listopada 2013 r. w sprawie gospodarowania 
nieruchomościami, nie został wprowadzony obowiązek sporządzania analiz 
zasadności zbycia lub udostępnienia nieruchomości. Wójt oświadczył, że: 
w uzasadnieniu każdej uchwały Rady o wyrażenie zgody na zbycie lub odpłatne 
udostępnienie nieruchomości wskazuje się przyczyny zbycia lub udostępnienia. 
Projekty uzasadnień do przygotowywanych uchwał opracowywane były przez 
pracownika merytorycznie odpowiadającego za przedmiotowy temat i przedkładane 
kierownikowi Referatu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji pod względem prawnym 
z kancelarii prawnej obsługującej Gminę. Projekty uchwał były każdorazowo 
konsultowane z   Wójtem. Typując nieruchomości do zbycia lub udostępnienia 
sprawdzano m.in., kto był właścicielem nieruchomości przyległych do tej 
nieruchomości, czy nieruchomość była położona na terenie, na którym obowiązuje 
mpzp, jakie było zagospodarowanie nieruchomości w terenie. 

(akta kontroli str. 13-14) 

2.8. W latach 2017-2020 (do 30.04.) Urząd opublikował 17 wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży47, obejmujących łącznie 39 nieruchomości48 oraz 37 
wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, dotyczących 
łącznie 457 nieruchomości49.  

(akta kontroli str. 596, 599-600) 

Analiza 20 wykazów50 (obejmujących łącznie 201 nieruchomości) wykazała, że 
wszystkie były wywieszone przez okres, co najmniej 21 dni na tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu; 15 wykazów z lat 2018-2020 zamieszczonych było w formie 
plików pdf na stronie internetowej Urzędu, opublikowane w formie ogłoszenia 
w prasie regionalnej (Kurier Szczeciński). W przypadku pięciu wykazów z 2017 r. 
w   prasie oraz w BIP zamieszczona była informacja o wywieszeniu wykazu 
w  siedzibie Urzędu.  

(akta kontroli str. 420, 597-598, 1594) 

2.9. Badanie ww. 20 wykazów w zakresie ujęcia w nich danych wymaganych 
przepisami art. 35 ust. 2 Ustawy wykazało, że: 
a) wszystkie zawierały oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej lub katastru 

nieruchomości, informacje o przeznaczeniu do zbycia lub dzierżawy51, termin do 
złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości oraz cenę nieruchomości bądź wysokość opłat z tytułu dzierżawy 
(art. 35 ust. 2 pkt 1, 6, 8, 11 i 12 Ustawy), 

b) w 18 ujęto informację o powierzchni nieruchomości (art. 35 ust. 2 pkt 2 Ustawy),  
c) 15 zawierało opis nieruchomości (art. 35 ust. 2 pkt 3 Ustawy), 
d) w 19 zamieszczono informację o przeznaczeniu nieruchomości i sposobie jej 

zagospodarowania (art. 35 ust. 2 pkt 4 Ustawy), 
e) siedem (z 1352) zawierało informacje o terminie wnoszenia opłat (art. 35 ust. 2 pkt 9 

Ustawy). 
(akta kontroli str. 599-600) 

                                                      
47 Z tego: sześć w 2017 r., cztery w 2018 r. i siedem w 2019 r.  
48 Z tego: 11 w 2017 r., osiem w 2018 r. i 20 w 2019 r. 
49 Z tego 139 w 2017 r., 112 w 2018 r., 170 w 2019 r. i 36 w 2020 r.  
50 Obejmujące dwa wykazy z I kwartału 2020 r., trzy wykazy z IV kwartału 2019 r., trzy wykazy z II kwartału 2019 r., 
jeden wykaz z III kwartału 2019 r., jeden wykaz z I kwartału 2019 r., dwa wykazy z III kwartału 2018 r., trzy wykazy 
z IV kwartału 2018 r., cztery wykazy sporządzone w 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
o numerach działek 517/4, 742 i 375/3, 548, 401/12 i jeden wykaz z 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży o numerach działek 244/28 i 244/29. Wykazy z 2017 r. nie zawierały żadnego oznaczenia 
identyfikującego. Dalej: Próba wykazów. 
51 W badanej próbie nie występowały przypadki najmu bądź użytkowania wieczystego. 
52 Siedem wykazów nie wymagało takiej informacji, ponieważ dotyczyło dzierżaw krótkookresowych bądź sprzedaży. 
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2.10. W 10 wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia (z 12  
analizowanych), cena nieruchomości ustalona została na podstawie aktualnych 
operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców 
majątkowych. W pozostałych dwóch przypadkach, zakończonych sprzedażą 
nieruchomości, cena nieruchomości została ustalona w oparciu o operaty 
szacunkowe, które sporządzone zostały więcej niż dwa lata przed publikacją 
ogłoszenia o przetargu.  

(akta kontroli str. 601-604) 

2.11. Uchwała z 29 listopada 2013 r. o gospodarowaniu nieruchomościami nie 
określała zasad ustalania wysokości opłat za najem lub dzierżawę. W okresie 
objętym kontrolą obowiązywały trzy uchwały Rady w sprawie minimalnych stawek 
czynszu dzierżawnego, tj. uchwała nr: XXXVIII/190/16 z dnia 18 listopada 2016 r.; 
LIV/298/17 z dnia 26 października 2017 r.; LVII/334/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za 
dzierżawę.  

Z wybranych 10 umów dzierżawy, w każdym przypadku stawka czynszu 
dzierżawnego nie była niższa niż minimalna stawka czynszu dzierżawnego 
określonego w uchwale Rady.  

 (akta kontroli str. 13, 605-607) 

2.12. W latach 2017-2020 (do 30.04.) zawarto łącznie 49 umów sprzedaży, z tego: 
22 w trybie bezprzetargowym53 oraz 27 po przeprowadzonych przetargach54, w tym: 
16 po przetargu ustnym nieograniczonym, trzy po przetargu ustnym ograniczonym 
i osiem po przeprowadzonych rokowaniach (dwie umowy po przeprowadzonych 
ponownych rokowaniach). Zawarto 38455 umowy dzierżawy, z tego: 277 w trybie 
bezprzetargowym i 107 po przeprowadzonym przetargu ustnym nieograniczonym, 
w tym 4956 na okres dłuższy niż trzy lata.   

(akta kontroli str. 608-644, 1693) 

2.13. Z 10 wybranych nieruchomości do wydzierżawienia57, osiem ujętych było 
w  wykazach nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia w tej formie. Dwie 
nieruchomości zostały wydzierżawione bez wcześniejszego opublikowania wykazu58.  

 (akta kontroli str. 647) 

2.14. Z 49 dokonanych sprzedaży w latach 2017-2020 (do 30.04.) wybrano 
10  postępowań, z tego osiem59, w których zastosowano tryb przetargowy60 oraz 
dwa bez przeprowadzenia przetargu61. W obu przypadkach wystąpiły przesłanki do 
zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, określone w art. 37 ust. 2 Ustawy 
(poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej62, sprzedaż na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy63). Umowy sprzedaży w trybie przetargowym 

                                                      
53 Stawka za 1 m² wynosiła od 133,21 zł do 582,06 zł, w przypadku dziewięciu umów przekraczała 300 zł za 1 m². 
54 Stawka za 1 m² wynosiła od 103,23 zł do 1 329,83 zł, w przypadku 15 umów przekraczała 300 zł za 1 m². 
55 Z tego: w 2017 r. - 147, w 2018 r. - 94, w 2019 r. - 128 i w 2020 r. (do 30.04.) – 15. 
56 Z tego: w 2017 r. - 15, w 2018 i 2019 r. po 17 umów. 
57 Przy wyborze kierowano się powierzchnią wydzierżawianych nieruchomości oraz stawką czynszu za 1m². 
58 Działka nr 653/3 w Pobierowie (umowa nr NI.6845.39.2018.GD) i 911/42 w Niechorzu (umowa 
nr NI.6845.65.2017.GD). 
59 Działka nr 304/17 i 304/19, obręb Pogorzelica; Działka nr 438/7, obręb Pobierowo; Działka nr 452/2, obręb 
Pobierowo; Budynek na działce nr 448/3, obręb Pobierowo; Lokal mieszkalny nr 3 na działce nr 617/2 obręb 
Niechorze; Działka nr 2/4, obręb Rewal; Działka nr 554/47, obręb Śliwin; Działki nr 931, 950/3, 950/2, 950/5, 950/6, 
obręb Pobierowo. 
60 W pięciu przypadkach (działki nr: 448/3, obręb Pobierowo; lokal mieszkalny nr 3, na działce nr 617/2, obręb 
Niechorze; 438/7, obręb Pobierowo; 304/17, obręb Pogorzelica; 931, 950/3, 950/2, 950/5, 950/6, obręb Pobierowo) 
sprzedaż nastąpiło podczas I przetargu ustnego nieograniczonego. 
61 Budynek na działce nr 565, obręb Pobierowo; Działka nr 244/28, obręb Pogorzelica. 
62 Działka nr 244/28, obręb Pogorzelica.  
63 Działka nr 565, obręb Pobierowo. 
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zawarto po wcześniejszym podaniu ogłoszenia o przetargu do publicznej 
wiadomości; uczestnicy wnieśli w terminie wymagane wadia; Wójt wyznaczał 
w  każdym przypadku członków komisji przetargowej; w siedmiu (z ośmiu) 
analizowanych postępowań przetargowych zostały sporządzone protokoły 

zawierające informacje, o których mowa w § 10 rozporządzenia w sprawie 

przetargów; z trzech postępowań przetargowych niezakończonych w pierwszym 
przetargu: w jednym przypadku sprzedaż64 nastąpiła po przeprowadzeniu w terminie 
nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy drugiego przetargu, a w dwóch 
przypadkach65, przeprowadzono drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym 
oraz pierwsze i drugie rokowania, po których nastąpiła sprzedaż nieruchomości. 
W przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 452/2, obręb Pobierowo, mogli 
wziąć udział, zgodnie z przepisem art. 40 ust. 2a Ustawy, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących z działką zbywaną ze względu 
na cechy charakterystyczne tych nieruchomości, m.in. na polepszenie warunków 
zagospodarowania tej nieruchomości. Zostały zachowane terminy zawiadomienia 
osoby ustalonej, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży. Sprzedawane nieruchomości nie były wpisane do rejestru zabytków. 
Sprzedaż nieruchomości położonych na terenie pasa technicznego lub ochronnego, 
nastąpiła po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie.  

Ceny wywoławcze w pierwszym przetargu, w przypadku ośmiu analizowanych 
sprzedaży oraz ceny dwóch nieruchomości sprzedawanych w drodze 
bezprzetargowej, ustalone zostały w wysokości wyższej niż wartość nieruchomości 
określona w operatach szacunkowych. W jednym przypadku66, zgodnie z przepisem 
art. 68 Ustawy, udzielono bonifikaty w cenie sprzedaży.      

(akta kontroli str. 648-687) 

Analiza 12 postępowań na dzierżawę nieruchomości wykazała, że w dwóch 
dotyczących działki nr 653/3 w Pobierowie i działki nr 911/42 w Niechorzu nie został 
opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 
Wydzierżawienie działki nr 60/4 w Rewalu nastąpiło przed jej ujęciem w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz jego opublikowaniem. 
Podpisanie czterech umów dzierżawy zawartych na okres powyżej 3 lat67, 
poprzedzone zostało uchwałą Rady w sprawie wyrażenia zgody na ich zawarcie. 
Z  pięciu umów obowiązujących w wybranych miesiącach roku, trzy podpisano bez 
uchwały Rady wyrażającej zgody na dokonanie tej czynności68, a dwie po jej 
przyjęciu przez Radę69. Osiem z analizowanych umów na dzień rozpoczęcia kontroli 
NIK wygasło, jedna została rozwiązana (nieruchomość będąca jej przedmiotem 
została zwrócona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego). W przypadku 
pozostałych nieruchomości, w umowach nie było postanowień o przejmowaniu 
nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.  

(akta kontroli str. 605-607, 647, 811-824) 

                                                      
64 Działka nr 2/4, obręb Rewal. 
65  Działki nr 452/2, obręb Pobierowo (I przetarg ustny ograniczony 24.02.2017 r., II przetarg ustny ograniczony 
4.08.2017 r., I ograniczone rokowania 26.01.2018 r., II ograniczone rokowania 27.09.2018 r.) i 554/47, obręb Śliwin 
(I przetarg ustny nieograniczony z 23.08.2016 r., II przetarg ustny nieograniczony z 18.11.2016 r.; rokowania 
nieograniczone z 7.04.2017 r.; II rokowania nieograniczone z 29.09.2017 r.  
66 Sprzedaż działki nr 565, obręb Pobierowo. 
67 Wszystkie bez przeprowadzenia przetargu. 
68 Umowa dzierżawy: przystanków autobusowych (umowa nr NIP.6845.36.2019.GD) na okres od 9.05. do 
30.09.2019 r.; działki nr 911/42 w Niechorzu (umowa nr NI.6845.65.2017.GD) na okres od 15.05. do 31.08.2017 r.; 
działka nr 54/7 Pustkowo (umowa nr DZ.NI.6845.91.2017) na okres od 15.06. do 15.09.2017 r.  

69 Tj. umowa dzierżawy: toalety kontenerowej na działce nr 615 w Niechorzu (nr NIP.6845.26.2019.GD 
z 9.04.2019 r.), na okres od 9.04. do 31.10.2019 r. Uchwała Rady nr V/25/2019 z 28 lutego 2019 r. oraz działki 
nr 60/4 w Rewalu (umowa nr NIP.6845.32.2019.GD z 10.04.2019 r.) na okres od 10.04. do 31.10. 2019 r. Uchwała 
nr VI/39/2019 z 28 marca 2019 r.  
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Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami odnośnie zawarcia umów na 
okres do trzech lat bezprzetargowo oświadczył: Na mocy art.18 ust 2 pkt 9 lit. a 
ustawy  o samorządzie gminnym rada gminy uprawniona jest do określania zasad 
wydzierżawiania  lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 
trzy lata lub na czas nieoznaczony. Natomiast o zasadach  wydzierżawiania lub 
wynajmowania nieruchomości na okres  do 3 lat samodzielnie decyduje  Wójt Gminy 
w związku z czym  skorzystał z uprawnienia zezwalającego mu na zawarcie umów 
dzierżawy na nieruchomości w trybie bezprzetargowym bez wyrażenia woli przez 
Radę Gminy. Natomiast odnośnie zawarcia dwóch umów po uchwale Rady 
oświadczył: Rada Gminy podjęła stosowne uchwały wyrażając zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy z tymi samymi dzierżawcami na te same nieruchomości. 
Powyższa czynność nastąpiła w oparciu o art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały wskazano, że 
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. określenie zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
Przepis ten wskazał, że do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych 
czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Obowiązująca uchwała nr XLVI/354/13 
Rady Gminy Rewal w uchwale z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, zawarła 
zgodę na zawieranie przez Wójta z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy, niemniej jednak zgoda ta obwarowana jest warunkami, które nie 
występują w przypadku objętym niniejszą uchwałą, jak też obejmuje jedynie umowy 
dzierżawy zawierane na okres nie dłuższy niż 10 lat. Z kolei, stosownie do brzmienia 
art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, 
najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony następuje w drodze przetargu, przy czym rada może wyrazić zgodę 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
Uzasadnienie do uchwał wskazuje istnienie podstaw do bezprzetargowego zawarcia 
kolejnych umów dzierżawy.                                                      (akta kontroli str. 1759) 

2.14.1. Na potrzeby ustalenia wartości działek nr 931, 950/3, 950/2, 950/5, 950/6 
(obręb Pobierowo) operat szacunkowy z datą 12.09.2016 r. sporządził 
rzeczoznawca majątkowy. Wartość 1 m² nieruchomości o  pow. 293 886 m² 
określona została na kwotę 162,25 zł. Nieruchomość nie posiadała dostępu do drogi 
publicznej. Rzeczoznawca w operacie stwierdził: Dojazd do nieruchomości można 
zapewnić poprzez służebność drogi koniecznej. Najprostszym sposobem 
ustanowienia służebności jest zasiedzenie istniejącego dojazdu na działce Lasów 
Państwowych. Warunki do zasiedzenia są spełnione. Zasiedzenie stwierdza sąd 
i jest ono bezpłatne. Spodziewane koszty przeprowadzenia zasiedzenia to 10.000 zł.  
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości opublikowano 24.11.2016 r. 

(akta kontroli str. 1000, 1016, 1067-1116, 1170-1175) 

Na podstawie przepisu art. 157 ust. 1 Ustawy, NIK wystąpiła do organizacji 
zawodowej rzeczoznawców majątkowych, o dokonanie oceny prawidłowości 
sporządzenia operatu szacunkowego określenia wartości nieruchomości 
zabudowanej. Teren i obiekty byłej jednostki wojskowej, Pobierowo, działka nr 931, 
950/2, 95032, 950/5 i 950/6, obręb Pobierowo, z 12.09.2016 r. 

(akta kontroli str. 1779-1781) 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w wydanej opinii 
stwierdziła, że: przedmiotowy operat szacunkowy został sporządzony prawidłowo, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

(akta kontroli str. 1786) 
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Integralną częścią ogłoszenia o przetargu był projekt umowy sprzedaży 
nieruchomości (w aktach sprawy nie było oryginału ogłoszenia wraz projektem 
umowy sprzedaży). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na stronie 
internetowej Urzędu.  

(akta kontroli str. 680, 1000-1027) 

W projekcie umowy w zakresie dojazdu do nieruchomości, obowiązków nabywcy 
oraz kar umownych zawarto m.in. następujące postanowienia: 

a) działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej gminnej, dojazd odbywa się 
drogą utwardzoną po gruntach Skarbu Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Gryfice[1] - ulica Frontowa. Przedstawiciel strony sprzedającej zapewnił, że 
przeprowadzana jest procedura administracyjna zmierzająca do uzyskania 
pozwolenia na budowę drogi z jednoczesnym wywłaszczenia gruntów pod drogę 
publiczną gminną oznaczonej w powołanym (niżej ……) planie zagospodarowania 
symbolem 2KDl, stanowiącą przedłużenie istniejącej ulicy publicznej gminnej – ulicy 
Grunwaldzkiej w celu zapewnienia nieruchomości sprzedawanej dostępu do drogi 
publicznej (stan na dzień ogłoszenia przetargu, do dnia sprzedaży procedura 
zostanie zakończona a tym samym zostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej 
gminnej) - § 1 po pkt. 33; 

b) strona kupująca oświadcza, że: 
- uzyska decyzję pozwalającą na budowę budynku hotelowego o następujących 
wymaganych minimalnych założeniach dla budynku: powierzchnia zabudowy 25 000 
m2, długość elewacji frontowej budynku 390 m, wysokości budynku 32 m, w terminie 
jednego roku od dnia zawarcia niniejszej umowy (§ 5 ust. 2);  
- uzyska pozwolenie na użytkowanie hotelu wybudowanego zgodnie z minimalnymi 
założeniami dla budynku określonymi w pkt 2 w terminie czterech lat od dnia 
zawarcia niniejszej umowy (§ 5 ust. 3 );  
- uzyska kategorię pięciu gwiazdek dla budynku hotelowego /…/ w terminie 4 
(czterech) lat i sześciu miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy (§ 5 ust. 4).  

c) strony zgodnie postanawiają, że:  
- w przypadku opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku 
hotelowego w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2 niniejszej umowy 
przekraczającego cztery miesiące, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości 90% ceny nabycia; 
- w przypadku opóźnienia w uzyskaniu kategorii pięciu gwiazdek dla budynku 
hotelowego w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 3 niniejszej umowy, 
przekraczającego 1 (jeden) miesiąc, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości 10% ceny nabycia. /…/. 

(akta kontroli str. 1021-1025) 

Termin przetargu ustnego nieograniczonego ustalono na 27.01.2017 r. (wadium 
należało wpłacić do 23.01.2017 r.). W ogłoszeniu o przetargu stwierdzono m.in.: 
Wpłata wadium oznacza zgodę na zawarcie aktu notarialnego o załączonej treści 
w razie wygrania przetargu. Wadium wpłaciła jedna osoba. Przetarg odbył się 
27.01.2017 r. po jednym postąpieniu cena sprzedaży nieruchomości ustalona 
została na kwotę 50,5 mln zł. Załącznikiem do protokołu z przetargu był parafowany 
przez członków komisji przetargowej oraz upoważnionego pełnomocnika nabywców, 
projekt aktu notarialnego umowy sprzedaży, w którym zapisy § 5 określającego 
obowiązki strony kupującej i § 9 dotyczące kar umownych były takie same, jak 
w projekcie umowy załączonym do ogłoszenia o przetargu z 24.11.2016 r., 
zamieszczonym na stronie internetowej BIP Urzędu.  

                                                      
[1] Dalej: Nadleśnictwo Gryfice. 
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W umowie sprzedaży z 8.02.2017 r.: 
a) w zakresie dostępu do drogi publicznej zapisano: nieruchomości posiadają 
dostęp do drogi publicznej gminnej, poprzez grunty stanowiące własność 
Nadleśnictwa Gryfice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 523/4, 508/4, 
523/5, 524/2, 525/2, 526/1 i 511/1, których Gmina jest dzierżawcą na podstawie 
umowy dzierżawy z dnia 27.01.2017 r. /…/ Gmina prowadzi procedurę 
administracyjną zmierzająca do uzyskania pozwolenia na budowę drogi z 
jednoczesnym wywłaszczeniem gruntów pod drogę publiczna gminną oznaczoną w 
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2KD1, stanowiącą 
przedłużenie istniejącej ulicy publicznej gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w celu 
zapewnienia nieruchomości sprzedawanej dostępu do drogi publicznej (procedura 
zostanie zakończona najpóźniej do 30.04.2017 r.); 
b) w § 5 umowy określono zobowiązania Kupującego m.in. „dołoży wszelkich starań 
w celu uzyskania” (w projekcie umowy ten zapis brzmiał: uzyska decyzję 
pozwalającą); 
c) w § 9 umowy dotyczącym zasad naliczania kar umownych stwierdzono m.in.: 
w przypadku opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku 
hotelowego przez Nabywców lub inny podmiot uprawniony do dysponowania 
Nieruchomościami z ich wyłącznej winy (w projekcie umowy zapis brzmiał: 
w przypadku opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku 
hotelowego).  

(akta kontroli str. 680-683, 1009, 1016-1027, 1287, 1348-1364, 1400-1415) 

Starosta Powiatu Polickiego w decyzji z 22.01.2018 r. zatwierdził projekt budowlany 
i udzielił pozwolenia na budowę. 

(akta kontroli str. 1461-1466) 

2.15.  Żaden dzierżawca, któremu udostępniono nieruchomości na podstawie 12 
badanych umów, nie występował o  opracowanie lub zmianę mpz lub o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy dotyczących dzierżawionych nieruchomości.  

 (akta kontroli str. 571-573, 861-862) 

Z 10 sprzedanych nieruchomości, objętych badaniem, sześć położonych było na 
terenie objętym mpzp70. Nabywcy czterech nieruchomości zwrócili się z wnioskiem o 
zmianę mpzp, tj. nabywca: działek nr 931,950/3, 950/2, 950/5 i   950/6, obręb 
Pobierowo; działki nr 565 obręb Pobierowo; działki nr 438/7 obręb Pobierowo; lokalu 
mieszkalnego nr 3 na działce nr 617/2 obręb Niechorze. W przypadku działki nr 
304/17 obręb Pogorzelica, z wnioskiem wystąpiła osoba trzecia. Do dnia 
rozpoczęcia kontroli NIK w mpzp, których dotyczyły wnioski, nie zostały 
wprowadzone zmiany.  

    (akta kontroli str. 688-701, 809-810, 825, 1763) 

Cztery sprzedane nieruchomości (z analizowanych 10), położone były na terenach, 
które nie były objęte mpzp71. Nabywcy trzech z nich wystąpili z wnioskami: 
o ustalenie warunków zabudowy, o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, 
o przeniesienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane 
decyzje były zgodne z postanowieniami dotyczącymi zagospodarowania 
nieruchomości, określonymi w umowach. 

(akta kontroli str. 860, 863) 

                                                      
70 Tj.: działka nr: 448/3, obręb Pobierowo; 452, obręb Pobierowo; 565, obręb Pobierowo; 438/7, obręb 
Pobierowo; lokal mieszkalny nr 3 na działce nr 617/2 obręb Niechorze; działki nr 931,950/3, 950/2, 950/5 i 950/6, 
obręb Pobierowo; 
71 Tj. działki nr 304/17, obręb Pogorzelica; 244/28, obręb Pogorzelica; 2/4, obręb Rewal; 554/47, obręb Rewal.  
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2.16. W każdej z analizowanych 12 umów dzierżawy72 zawarto postanowienia 
dotyczące: terminów wniesienia opłat; konsekwencji braku zapłaty czynszu oraz 
wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem, a także okoliczności, 
w  których umowa może zostać rozwiązana. W czterech (z 12) umów zawartych na 
okres powyżej trzech lat73 określono zasady aktualizacji stawek czynszu 
dzierżawnego (wzrost stawki w  oparciu o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 
jednak nie mniej niż 2% rocznie).  

(akta kontroli str. 866-868) 

Z 10 analizowanych umów sprzedaży, w dziewięciu płatność ceny nastąpiła przed 
podpisaniem umowy, w tym w jednej74 określono dodatkowe obowiązki kupującego 
związane z zagospodarowaniem zakupionej nieruchomości i kary umowne za ich 
niezrealizowanie w terminie określonym w umowie. W umowie, w której płatność 
ceny rozłożono na raty75, zapisano m.in.: brak wpłaty raty wraz z odsetkami będzie 
skutkował tym, że cała wierzytelność Gminy Rewal z tytułu reszty ceny stanie się 
wierzytelnością wymagalną. Pierwsza rata w kwocie 18 972,10 zł, w wymaganym 
terminie (do 31.03.2020 r.) nie została wpłacona. Urząd wstrzymał egzekucję na 
podstawie przepisu art.15 zzr i art.15zs ustawy z dnia 31 marca 2020 r.76.  

(akta kontroli str. 864-869) 

2.17. Z 12 analizowanych umów dzierżawy, w sześciu kwota czynszu została 
uregulowana w terminie w pełnej wysokości, w jednej77 termin zapłaty czynszu 
został określony do 15.07.2020 r. W pozostałych pięciu umowach został 
przekroczony termin wpłaty.  

 (akta kontroli str. 869-871) 

Zgodnie z procedurą windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym 
(określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia Wójta nr 66/2015 z 30.09.2015 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie) w przypadku 
braku uregulowania zaległych opłat za najem lub dzierżawę składników 
majątkowych powinno być wystawione wezwanie do zapłaty78; w terminie do 
2 miesięcy od daty poprzedniego wezwania, wystawia się wezwanie przedsądowe79. 
W przypadku braku zapłaty wskazanej w przedsądowym wezwaniu, pracownik 
odpowiedzialny za prowadzenie windykacji występuje do radcy prawnego 
z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej80. W procedurze określono również, że 
w przypadku braku płatności należności z tytułu wieczystego użytkowania 
nieruchomości gminy oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 
w wysokości powyżej 200 zł (osoby fizyczne) i 500 zł (osoby prawne) we wrześniu 
każdego roku zostaną wygenerowane i wysłane dodatkowe wezwania do dłużników 
z sankcją umieszczenia w rejestrze dłużników. Brak płatności należności 

                                                      
72 Tj. Umowa dzierżawy nr: 1) NI,6845.2.2018.GD, z 1.03.2018 r.; 2) NIP.6845.39.2018.GD z 5.06.2018 r.; 3) NIP 
6845.36.2019.GD z  9.05.2019 r.; 4) NI.6845.65.2017.GD z 15.05.2017 r.; 5) NI.6845.91.2017.GD z 1.06.2017 r.; 
6) NIP.6845.26.2019.GD z 9.04.2019 r.; 7) NIP.6845.32.2019.GD z 10.04.2019 r.; 8) NI.6845.19.2017.JR 
z 9.06.2017 r.; 9) NI.6845.28.2017.JR z 9.06.2017 r.; 10) NIP.6845.9.2019.JR z 19.06.2019 r.; 
11) NIP.6845.35.2019.GD z  2.05.2019 r.; 12) NIP.6845.18.2020.GD z 21.02.2020 r. 
73 Tj. Umowy nr: NI.6845.2.2018.GD z 1.03.2018 r.; NIP.6845.39.2018.GD z 5.06.2018 r.; NIP.6845.35.2019.GD 
z 2.05.2019 r.; NIP.6845.18.2020.GD z 21.02.2020 r. 
74 Umowa z 8.02.2017 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości – działki: nr 931, 950/3, 950/2, 950/5, 950/6, 
obręb Pobierowo. 
75 Umowa z 26.02.2019 r. na sprzedaż prawa własności budynku na działce nr 565, obręb Pobierowo. 
76 O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i   zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 568). 
77 GN.6845.18.2020.GD - umowa dzierżawy na okres 5 lat od dnia podpisania umowy. 
78 Do miesiąca po upływie II i IV kwartału roku. 
79 Do 3 miesięcy po upływie terminu wskazanym w wezwaniu przedsądowym. 
80 Do 3 miesięcy po upływie terminu wskazanym w wezwaniu przedsądowym. 
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wskazanych w wezwaniu do zapłaty skutkuje złożeniem wniosku o wpisanie 
dłużnika do rejestru dłużników po upływie 30 dni liczonych od daty. 

(akta kontroli str. 880-897) 

W przypadku dwóch umów (z pięciu) podejmowane działania windykacyjne były 
prowadzone w innych terminach niż określone ww. zarządzeniu. W umowie: 
a) z 15.05.2017 r. termin płatności kwoty czynszu w wysokości 3 382,44 zł upływał 
15.07.2017 r. Wezwanie do zapłaty z 18.08.2017 r. odebrane zostało 22.08.2017 r. 
Po tym wezwaniu nie były podejmowane żadne z ww. działań. Dzierżawca kwotę 
3 318,11 zł wpłacił 29.08.2019 r. Stan należności na 30.04.2020 r. wynosił 493,69 zł + 
96,13 zł odsetek; 
b) z 1.03.2018 r. czynsz był płatny z góry rocznie najpóźniej do 15 września. 
W sprawie wystawiono dwa wezwania, tj. z 30.10.2018 r. do zapłaty kwoty 
należności głównej 48 900,25 zł plus odsetki w kwocie 422,02 zł odsetek (odebrane 
16.11.2018 r.) i z 4.12.2019 r. do zapłaty kwoty należności głównej w kwocie 
59 853,90 zł plus 918,31 zł odsetek (dwukrotnie awizowane). Dzierżawca wpłacił 
10 000 zł 16.07.2019 r. Pismem z 16.01.2020 r. przekazano akta sprawy do Działu 
Prawnego Urzędu w celu skierowania sprawy do sądu. Nakaz zapłaty wydany został 
16.03.2020 r.  
W przypadku wszystkich dłużników nie były wysyłane wezwania z sankcją 
umieszczenia w rejestrze dłużników. 

(akta kontroli str. 869-871, 895, 1693) 

Działania windykacyjne prowadził pracownik Referatu Budżetu i Finansów. Zadania 
te zgodnie, z regulaminem organizacyjnym Urzędu, miał wykonywać Referat 
Podatków, Opłat i Kontroli. 

(akta kontroli str. 431-433) 

2.18. W latach 2017-2020 (do 30.04.), obowiązywały dwa zarządzenia Wójta 
dotyczące zasad prowadzenia kontroli nieruchomości udostępnianych przez Gminę, 
tj. zarządzenie nr 71 z 8.10.2015 r. oraz nr 32/2018 z 7.03.2018 r. Oba 
przewidywały opracowanie planu kontroli terenów komunalnych oraz umów 
zawartych na korzystanie z tych nieruchomości. W okresie objętym kontrolą plany te 
nie były sporządzane. 

(akta kontroli str. 898-905) 

Z 12 analizowanych wydzierżawionych nieruchomości Urząd skontrolował sześć81, 
w tym trzykrotnie nieruchomość wykorzystaną na prowadzenie toalety82. 
W przypadku czterech nieruchomości stwierdzono wykorzystanie przedmiotu 
dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem83 i terminowe regulowanie czynszu; w dwóch 
wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, ale nieterminowe regulowanie czynszu, 
tj. umowa z 1.03.2018 r. oraz z 15.05.2017 r. Nieruchomość objęta umową 
z 1.03.2018 r., skontrolowana została 1.04.2019 r. W  tym samym dniu sporządzono 
wezwanie do zapłaty kwoty czynszu dzierżawnego w kwocie 50.757,12 zł wraz 
z odsetkami. Kontrola nieruchomości będącej przedmiotem umowy z 15.05.2017 r. 
przeprowadzona została 18.08.2017 r. i w tym dniu wezwano do zapłaty kwoty 
czynszu 3.382,44 zł plus 22,06 zł odsetek.  

(akta kontroli str. 906) 

                                                      
81 Z pozostałych sześciu nieskontrolowanych nieruchomości, umowa na dzierżawę jednej zawarta została w 2020 r., 
tj. GN.6845.18.2020.GD z 21.02.2020 r., a umowa nr NI.6845.2.2018.GD z 1.03.2018 r. została rozwiązana przez 
Gminę 1.03.2020 r. 
82 Umowa nr NIP.6845.26.2019.GD z 9.04.2019 r. 
83 Umowa nr NIP.6845.39.2018.GD z 5.06.2018 r.; GN.6845.26.2019.GD z 9.04.2019 r.; NIP.6845.32.2019.GD 
z 10.04.2019 r.; NI.6845.19.2017.JR z 9.06.2017 r. 
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Oględziny nieruchomości będących przedmiotem 10 wybranych umów dzierżawy84, 
wykazały w ośmiu przypadkach ich wykorzystanie zgodnie z umową, w dwóch 
przypadkach85 działalność nie była prowadzona. 

(akta kontroli str. 1596-1608) 

W latach 2017-2020 (do 30.04.) nie wpłynęły do Urzędu skargi na działania Wójta 
lub pracowników Urzędu w zakresie zbywania i udostępniania nieruchomości. 

(akta kontroli str. 12) 

2.19. W latach 2017-2020 (do 30.04.) RIO przeprowadziła w Urzędzie dwie kontrole, 
tj. kontrolę doraźną gospodarki finansowej Gminy w zakresie przepływów 
finansowych i niefinansowych pomiędzy Gminą oraz Spółką Wodociągi Rewal 
w  latach 2014-2018 (do 30.09.) oraz kontrolę kompleksową gospodarki finansowej 
Gminy za lata 2013-2016. Po kontroli doraźnej zostały sformułowane trzy wnioski, 
tj. 1) przestrzeganie zasady finansowania budowy obiektów w pasie drogi publicznej 
przez jej zarządcę; 2) zaprzestanie finansowania przez Spółkę Wodociągi Rewal 
zadań nie należących do jej właściwości; 3) realizowanie zadań inwestycyjnych po 
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.  
Po kontroli kompleksowej, RIO sformułowała wnioski podzielone na sześć grup, 
w tym jeden w zakresie gospodarowania mieniem (grupa piąta) i siedem 
dotyczących prowadzenia rachunkowości (grupa szósta).  RIO wniosła m.in. 
o przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie zbywania i wydzierżawiania 
nieruchomości gminnych, w szczególności w zakresie: przeznaczania do sprzedaży 
nieruchomości istniejących w gminnym zasobie nieruchomości; zbywania 
nieruchomości należących do kategorii publicznych dróg gminnych, wyłącznie po 
uprzedniej zgodzie Rady na pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej; 
sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub do oddania 
w dzierżawę w   formie zarządzenia Wójta, podlegającego zaskarżeniu; 
zamieszczania informacji o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do 
sprzedaży w prasie lokalnej, ze wskazaniem jakich nieruchomości wykaz dotyczy; 
publikowania ogłoszeń o przetargu na zbycie lub dzierżawę nieruchomości nie 
wcześniej niż po upływie 6-tygodniowego terminu od dnia wywieszenia wykazu.  

(akta kontroli str. 438, 440) 

W latach 2017-2020 (do 30.04.) w Urzędzie przeprowadzonych zostało siedem 
audytów, w tym „Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka nieruchomościami 
- realizacja zadania. Dzierżawa gruntów. Wieczyste użytkowanie gruntów” 
z 30.08.2017 r. W sformułowanych zaleceniach audytu stwierdzono, że konieczne 
jest podjęcie działań polegających w szczególności, na:1) sporządzaniu wykazów 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub do oddania, w dzierżawę w formie 
zarządzenia Wójta, podlegającego zaskarżeniu; 2) publikowaniu ogłoszeń 
o  przetargu na zbycie lub dzierżawę nieruchomości nie wcześniej niż po upływie 6-
tygodniowego terminu od dnia wywieszenia wykazu; 3) zaniechania pobierania od 
potencjalnych nabywców nieruchomości, sprzedawanych w drodze 
bezprzetargowej, kosztów na poczet ich przygotowania do sprzedaży; 
4) przestrzegania obowiązku podejmowania czynności windykacyjnych wobec 
dzierżawców posiadających zaległości z tytułu czynszu dzierżawy i wieczystego 
użytkowania; 5) bieżącej aktualizacji ewidencji dzierżaw i wieczystego użytkowania. 

(akta kontroli str. 524) 

                                                      
84 Umowy nr: GN.6845.22.2020.JR, NIP.6845.35.2019.GD, GN.6845.9.2020.JR, GN.6845.31.2020.GD, 
GN.6845.18.2020.GD, GN.6845.22.2020.GD, GN.6845.26.2020.GD, GN.6845.17.2020.JR, GN.6845.23.2020.JR, 
NIP.6845.39.2018.GD.   
85 Umowy nr GN.6845.22.2020.JR i GN.6845.17.2020.JR. 
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2.20. Zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami w latach 2017-2020 
(do 30.04.) realizowały następujące komórki organizacyjne Urzędu: Referat 
Nieruchomości i Infrastruktury86, Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego87, Referat Gospodarki Nieruchomościami88. Po wyodrębnieniu 
z Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego dwóch komórek 
organizacyjnych, tj. Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz Referatu 
Planowania Przestrzennego, pracownikom nie zostały przekazane nowe zakresy 
czynności. Zadania związane z opracowaniem planu wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości nie zostały przypisane żadnej komórce organizacyjnej Urzędu. 

(akta kontroli str. 431-432, 435-437) 

Wójt wyjaśnił: dokonane zostaną zmiany w regulaminie organizacyjnym 
i  przypisanie zadania do odpowiedniego referatu oraz w porozumieniu 
z  kierownikiem referatu przydzielenie zadania pracownikowi, co się wiąże ze 
zmianą zakresu czynności.  

(akta kontroli str. 1693) 

Zatrudnienie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami wynosiło według stanu na 
31.12.2019 r. i 30.04.2020 r. pięć osób, w tym kierownik Referatu. Dwie osoby 
wykonywać miały zadania w zakresie ewidencjonowania nieruchomości, a  trzy, 
dotyczące organizacji postępowań na zbycie nieruchomości lub udostępnianie 
nieruchomości oraz zawierania umów.  

(akta kontroli str. 433-434, 437) 

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

1. Wójt nie sporządził planu wykorzystania zasobu na lata 2019-2021. 
(akta kontroli str. 13) 

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 Ustawy gospodarowanie zasobem polega m.in. 
na sporządzaniu planów wykorzystania zasobów. 

Wójt wyjaśnił, że na brak sporządzenia planu miały wpływ duże zmiany kadrowe 
i  organizacyjne w Urzędzie.  

(akta kontroli str. 1591) 

2. W 2017 r. Urząd nie publikował na stronie internetowej BIP treści wykazów 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.  Na stronach BIP 
(www.bip.rewal,pl/dokumentv/4555) zamieszczał tylko informacje o  następującej 
treści: Wójt Gminy Rewal informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal 
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania 
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.  

(akta kontroli str. 598, 652, 656, 660, 668, 667, 680, 684) 

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 Ustawy wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie wywiesza się na 
okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach 
internetowych właściwego urzędu. 

Wójt wyjaśnił: w 2017 r. w BIP oraz w prasie o zasięgu lokalnym podane były 
informacje o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

                                                      
86 Na podstawie zarządzenia nr 1/2016 Wójta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu. 
87 Na podstawie zarządzenia Nr 9/2018 Wójta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu. 
88 Na podstawie zarządzenia nr 78/2019 Wójta z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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rozdysponowania w drodze sprzedaży, dzierżawy itd. Wykazy nieruchomości były 
wywieszane każdorazowo na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

(akta kontroli str. 1595) 

3. Żaden z 20 analizowanych wykazów nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży lub do oddania nieruchomości w dzierżawę nie zawierał wszystkich 
wymaganych danych: w dwóch nie było informacji o powierzchni nieruchomości 
(art. 35 ust. 2 pkt 2 Ustawy); w pięciu nie zamieszczono opisu nieruchomości (art. 35 
ust. 2 pkt 3 Ustawy); w jednym nie opisano przeznaczenia nieruchomości i sposobu jej 
zagospodarowania (art. 35 ust. 2 pkt 4 Ustawy); żaden z badanych wykazów nie 
określał terminu zagospodarowania nieruchomości (art. 35 ust. 2 pkt 5 Ustawy); 
w  sześciu wykazach (z 13) nie poinformowano o terminie wnoszenia opłat89 (art. 35 
ust. 2 pkt 9 Ustawy); w dziesięciu wykazach (z 10) nie określono zasad aktualizacji 
opłat (art. 35 ust. 2 pkt 10 Ustawy)90. 

                                                                              (akta kontroli str. 599-600) 

Wójt wyjaśnił, że: ze względu na zmiany kadrowe w referacie odpowiadającym za 
gospodarkę nieruchomościami, nie były zamieszczane wszystkie wymagane, na 
podst. art. 35 ust. 2 Ustawy. Dokonana zostanie weryfikacja przygotowywanych 
wykazów o zapisy wymagane w art. 35 ust. 2.  

(akta kontroli str. 1594-1595, 1745, 1764) 

4. W dwóch przypadkach (z 12 analizowanych) sprzedaż nieruchomości, wbrew 
przepisowi art. 156 ust. 3 i 4 Ustawy, nastąpiła w oparciu o operaty szacunkowe, 
które sporządzone zostały więcej niż dwa lata przed datą publikacji ogłoszenia 
o przetargu91.  

(akta kontroli str. 601-604) 

Przepis art. 156 ust. 3 i 4 Ustawy stanowi m.in., że (ust. 3) operat szacunkowy może 
być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 
12  miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań 
prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154; (ust. 4) Po 
potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, 
dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu 
okresu, o którym mowa w ust. 3. 

Wójt wyjaśnił: w przypadku operatów, które zostały sporządzone w okresie 
wcześniejszym, tj. takich których 12 miesięczny termin ważności upłynął, są one 
oddawane do analizy dla sporządzającego je rzeczoznawcy, który ewentualnie 
potwierdza jego aktualność bądź wskazuje, że operat nie może służyć do celu do 
jakiego został sporządzony.                                                 (akta kontroli str. 1760) 

5. Sprzedaż dwóch nieruchomości92 nastąpiła po przeprowadzeniu ponownych rokowań. 
(akta kontroli str. 601-602, 668-676) 

                                                      
89 Siedem wykazów nie wymagało takiej informacji, ponieważ dotyczyło dzierżaw krótkookresowych bądź 
sprzedaży. 
90 Pozostałych dziesięć wykazów nie wymagało takiej informacji, ponieważ dotyczyło dzierżaw krótkookresowych 
bądź sprzedaży. 
91 1) Budynek na działce nr 448/3, obręb Pobierowo. Data operatu – 2.02.2017 r. Data potwierdzenia aktualności 
operatu szacunkowego – 26.02.2018 r. i 6.03.2019 r. Data ogłoszenia przetargu – 15.05.2019 r. Data sprzedaży 
29.10.2019 r. 2) Działka nr 505/1, obręb Niechorze. Data operatu 29.02.2016 r. Data potwierdzenia aktualności 
operatu szacunkowego – 16.08.2018 r. Data ogłoszenia przetargu 17.09.2018 r. Data sprzedaży 5.12.2018 r. 
92 1). Działka nr 452/2, obręb Pobierowo. Data operatu - 14.09.2016 r. Data potwierdzenia aktualności operatu 
szacunkowego - 16.01.2018 r. Data ogłoszenia przetargu 10.01.2017 r. I przetarg ustny ograniczony 24.02.2017 r., 
II przetarg ustny ograniczony 04.08.2017 r., I ograniczone rokowania 26.01.2018 r., II ograniczone rokowania do 
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich 27.09.2018 r. Data sprzedaży 15.10.2018 r. 2) 
Działka nr 554/47, obręb Śliwin. Data operatu - 11.07.2016 r. Data sprzedaży 13.10.2017 r. Data ogłoszenia 
przetargu - 19.07.2016 r. Brak potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego; I rokowania - protokół 
z 07.04.2017 r. - oferty nie przyjęte; II rokowania 29.09.2017 r. - cena zbycia 23.600 zł brutto. 
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Według przepisu art. 39 ust. 2 Ustawy, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym, właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu 
do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych 
w  ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, w okresie nie krótszym niż 30 dni, 
ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, mogą zbyć 
nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. 

Wójt wyjaśnił, że powyższy przepis wskazuje, że właściwy organ może wybrać 
dalszy sposób postępowania, tzn. zorganizować kolejny przetarg albo 
przeprowadzić rokowania. Ustawodawca nie wskazał ile razy mogą być 
organizowane rokowania.  

(akta kontroli str. 1760-1761) 

6. Zawarcie dwóch (z 12 analizowanych) umów dzierżawy nieruchomości, tj. umowa 
z dnia 5.06.2018 r.93, z dnia 15.05.2017 r. 94 nie zostało poprzedzone 
opublikowaniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Jedną 
umowę zawarto 10.04.2019 r.95, tj. przed ujęciem przedmiotowej działki w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w zarządzeniu Wójta Nr 48/2019 z 
17.04.2019 r. 

(akta kontroli str. 647, 815, 820-821) 

Przepis art. 35 ust. 1 Ustawy stanowi, że właściwy organ sporządza i podaje do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 
21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach 
internetowych właściwego urzędu.  

Wójt wyjaśnił, że wykazy nie zostały podane do publicznej wiadomości ze względu 
na niedopatrzenie, liczne zmiany kadrowe następujące w okresach publikacji 
wykazów i dużą ilość prowadzonych spraw. Zawarcie umowy przed publikacją 
wykazu wynikało z dużej ilości spraw prowadzonych przez Referat przed 
rozpoczęciem sezonu letniego a związanych z jego przygotowaniem. 

(akta kontroli str. 1762, 1765) 

7. Bez przeprowadzenia przetargu, z naruszeniem § 10 uchwały z 29 listopada 2013 
r. o gospodarowaniu nieruchomościami, zawarte zostały trzy umowy dzierżawy, 
tj.: 1) przystanków autobusowych (umowa z dnia 9.05.2019 r.96) na okres od 9.05. 
do 30.09.2019 r.; 2) terenu z  przeznaczeniem na ustawienie trybun i sceny 
w związku z organizowaniem wydarzeń sportowo-rekreacyjnych (część działki 
nr 911/42 w Niechorzu, umowa (z dnia 15.05.2017 r.97) na okres od 15.05. do 
31.08.2017 r.; 3) części działki nr 54/7 Pustkowo z przeznaczeniem na ustawienie 
namiotu ze sprzedażą książek, umowa (z dnia 1.06.2017 r.98) na okres od 15.06. do 
15.09.2017 r.  

(akta kontroli str. 709-716, 816-819) 

Zgodnie § 10 uchwały 29 listopada 2013 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
Wójt został upoważniony przez Radę do zawierania z dotychczasowym dzierżawcą, 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy 
(przedłużenia umowy) na dalszy okres nie dłuższy niż 10 lat w drodze 
bezprzetargowej, m.in. w przypadku: wydzierżawienia gruntu gminnej jednostce 

                                                      
93 Nr NI.6845.39.2018.GD. 
94 Nr NI.6845.65.2017.GD. 
95 Nr NIP.6845.32.2019.GD. 
96 Nr NIP.6845.36.2019.GD. 
97 Nr NI.6845.65.2017.GD. 
98 Nr NI.6845.91.2017.GD. 
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organizacyjnej, w tym spółkom kapitałowym, w których 100% kapitału posiada 
Gmina i instytucjom kultury Gminy; 2) śmierci dzierżawcy - jeżeli nieruchomość jest 
wydzierżawiana spadkobiercy dotychczasowego dzierżawcy należącego do kręgu 
osób bliskich dzierżawcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.  

Wójt wyjaśnił: Wymienione trzy umowy zostały zawarte na okres sezonu letniego 
w  związku ze złożonymi wnioskami osób zainteresowanych. Wydzierżawianie 
nieruchomości na czas oznaczony do lat 3 stanowią czynności zwykłego zarządu 
i   są realizowane prze organ wykonawczy zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wynajmowanie 
(wydzierżawianie) nieruchomości gminnych na okres do lat trzech jest kompetencją 
wójta. Takie stanowisko pozostaje również w zgodzie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o samorządzie gminnym, z którego wynika, że to wójt gospodaruje mieniem 
komunalnym gminy. 

(akta kontroli str. 1771) 

NIK zwraca uwagę, że po przeprowadzonych przetargach na sezon letni małych 
punktów handlowych zawarto w 2017 r. 42 umowy dzierżawy, a w 2018 r. 28. 

(akta kontroli str. 609-613625-628) 

8. W postępowaniu przetargowym na sprzedaż działek nr 931, 950/3, 950/2, 950/5, 
950/6, obręb Pobierowo, po upływie terminu wpłaty wadium (23.01.2017 r.) a przed 
terminem przeprowadzenia przetargu (27.01.2017 r.), nastąpiła zmiana (według 
adnotacji na projekcie umowy z 25.01.2017 r.) warunków umowy sprzedaży na 
korzyść kupującego, mimo że w ogłoszeniu o  przetargu stwierdzono, że wpłata 
wadium oznacza zgodę na zawarcie aktu notarialnego o załączonej treści w razie 
wygrania przetargu.   

Wprowadzona zmiana (w porównaniu do projektu umowy zamieszczonego na 
stronie internetowej Urzędu i podpisanego projektu umowy, stanowiącego załącznik 
do protokołu z postępowania przetargowego z 27.01.2017 r.) dotyczyła m.in. 
zapisów określających obowiązki strony kupującej i sytuacji skutkujących zapłatą kar 
umownych za niewykonanie tych obowiązków (według adnotacji na projekcie 
umowy, były to propozycje Nabywców), w tym m.in.:  

a) w § 5 projektu umowy zapis, który w ogłoszeniu brzmiał: „uzyska decyzję 
pozwalającą”, zmieniono na: „dołoży wszelkich starań w celu uzyskania decyzji”; 
zapis „uzyska pozwolenie na użytkowanie”, zmieniono na: „dołoży wszelkich starań 
w celu uzyskania”;   

b) w § 9 projektu umowy zapis, który w ogłoszeniu brzmiał: „w przypadku nie 
uzyskania pozwolenia na budowę” zmieniono na: „w przypadku nie uzyskania przez 
Nabywców lub inny podmiot uprawniony do dysponowania Nieruchomościami z ich 
wyłącznej winy”, zapis: „w przypadku opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie budynku hotelowego”, zmieniono na: „w przypadku opóźnienia 
w  uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku hotelowego przez Nabywców lub 
inny podmiot uprawniony do dysponowania Nieruchomościami z ich wyłącznej winy”. 

(akta kontroli str. 1009, 1299-1311, 1313-1324) 

Zmienione zapisy, w zakresie obowiązków strony kupującej oraz okoliczności, 
których wystąpienie skutkowałoby zapłatą przez Nabywcę kar umownych, 
powtórzone zostały w § 5 i 9 umowy sprzedaży nieruchomości z 8.02.2017 r.  

(akta kontroli str. 1400-1415) 

W sprawie przyczyn wprowadzenia powyższych zmian w projekcie umowy po 
upływie terminu wpłaty wadium, kierownik Referatu Nieruchomości i Inwestycji 
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wyjaśniła: Nabywca nieruchomości wystąpił z propozycją złagodzenia zapisów 
projektu aktu notarialnego będącego integralną częścią ogłoszenia o przetargu, 
uzasadniając swoją propozycję możliwością wystąpienia czynników niezależnych od 
Nabywcy, które mogłyby mieć wpływ na niedochowanie terminów nałożonych 
w   umowie notarialnej nie z winy Nabywcy. Poniższe zmiany projektu umowy 
zostały zaaprobowane przez Wójta Gminy i w poniższym brzmieniu przyjęte: a.§ 5 
projektu umowy notarialnej brzmiący: „uzyska decyzję pozwalającą”, otrzymał  
brzmienie: „dołoży wszelkich starań w celu uzyskania decyzji”; b.  § 5 projektu 
umowy notarialnej, brzmiący: „uzyska pozwolenie na użytkowanie”, otrzymał  
brzmienie:  „dołoży wszelkich starań w celu uzyskania”;  c. § 9 projektu umowy 
notarialnej, brzmiący: „w przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowę” otrzymał 
brzmienie:: „w przypadku nie uzyskania przez Nabywców lub inny podmiot 
uprawniony do dysponowania Nieruchomościami z ich wyłącznej winy”; d.§ 9 
projektu umowy notarialnej, brzmiący: „w przypadku opóźnienia w uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie budynku hotelowego”, otrzymał brzmienie: „w przypadku 
opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku hotelowego przez 
Nabywców lub inny podmiot uprawniony do dysponowania Nieruchomościami z ich 
wyłącznej winy”. Mając na uwadze ograniczenia wywołane wyjątkowym stanem 
zagrożenia epidemicznego wprowadzonym w Polsce z powodu szerzącego się 
wirusa SARS-CoV-2 od dnia 14.03.2020 r., działania w zakresie złagodzenia 
zacytowanych ustaleń wydają się uzasadnione, mimo iż w czasie wprowadzania 
korekty zapisów w projekcie aktu notarialnego nikt nie mógł przewidzieć zbliżającej 
się pandemii i ograniczeń dotyczących zakazu przemieszczania się, wykonywania 
działalności gospodarczej i inwestycyjnej. 

(akta kontroli str.1715-1716) 

9. W aktach postępowania na sprzedaż działek nr 931, 950/3, 950/2, 950/5, 950/6, 
obręb Pobierowo, brak było oryginału ogłoszenia o przetargu wraz z projektem aktu 
notarialnego umowy sprzedaży będącym załącznikiem do ogłoszenia, co świadczyło 
o nierzetelnym udokumentowaniu przeprowadzonego postępowania. 

 (akta kontroli str. 680) 

Wójt w wyjaśnieniach nie wskazał przyczyn braku przedmiotowego dokumentu 
w aktach sprawy.   

(akta kontroli str. 1762) 

Z akt sprawy wynika, że treść ogłoszenia była jeszcze opracowywana w dniach 22-
23.11.2016 r. a projekt umowy sprzedaży także 24.11.2016 r. W tym dniu treść 
ogłoszenia również opublikowana została w prasie oraz na stronie internetowej 
Urzędu (24.11.2016 r. o godz. 15:24).  

(akta kontroli str. 1000-1027, 1151-1176, 1187-1197) 

10. W przypadku dwóch umów dzierżawy (z analizowanych pięciu spraw), w których 
wpłata należności nie nastąpiła w terminie określonych w umowach99, wezwania do 
zapłaty nie były wysyłane w termiach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia 
Wójta nr 66/2015 z 30.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji 
należności w Urzędzie100, w przypadku jednej z tych umów umowy, po upływie 

                                                      
99 Tj. w umowie nr NI.6845.65.2017.GD i nr NI.6845.2.2018.GD. 
100 Umowa NI.6845.65.2017.GD na okres 15.05.2017 r. do 31.08.2017 r. Termin płatności czynszu w wysokości 
3 382,44 zł upływał 15.07.2017 r. wezwanie do zapłaty z 18.08.2017 r. odebrane zostało 22.08.2017 r. Po tym 
wezwaniu działania nie były podejmowane. Dzierżawca kwotę 3 318,11 zł wpłacił 29.08.2019 r. Stan należności na 
30.04.2020 r. wynosił 493,69 zł + 96,13 zł odsetek. Umowa NI.6845.2.2018.GD - na okres od 01.03.2018 r. do 
31.10.2022 r. Czynsz był płatny z góry rocznie najpóźniej do 15 września. W sprawie wystawiono dwa wezwania: 
z 30.10.2018 r. do zapłaty kwoty należności głównej 48 900,25 zł plus odsetki w kwocie 422,02 zł odsetek 
(odebrane 16.11.2018 r.);  2) z 4.12.2019 r. do zapłaty kwoty należności głównej w kwocie 59 853,90 zł plus 918,31 
zł odsetek (dwukrotnie awizowane). Dzierżawca wpłacił 10 000 zł 16.07.2019 r. W piśmie z 16.01.2020 r. w związku 
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terminów określonych w umowie, sprawa nie została skierowana na drogę 
postępowania sądowego.  

(akta kontroli str. 869-871, 892-895) 

Wójt wyjaśnił: W pierwszym przypadku Gmina Rewal na bieżąco znała sytuację 
dzierżawcy, który regulował także inną umowę i nie posiadał żadnych zaległości.  
Sytuacja finansowa rodziny była trudna i znana w UG. Dłużnik nie został oddany do 
sądu, ponieważ deklarował chęć spłaty, nie było też zagrożenia przedawnienia 
należności. Płatnik dokonał wpłaty wraz z odsetkami. W drugim przypadku 
dzierżawca otrzymał wezwania do zapłaty, brak wpłaty spowodował skierowanie 
sprawy na drogę postepowania sądowego. Do dnia dzisiejszego dłużnik nie 
uregulował należności. Sprawa jest w egzekucji komorniczej, która na dzień 
dzisiejszy również nie przyniosła zamierzonego efekty czyli wpłaty należności. 

(akta kontroli str. 1693) 

Wbrew zapisom pkt. XI 1 i 2 załącznika nr 2 do ww. zarządzenia Wójta w Urzędzie, 
nie były wysyłane dodatkowe wezwania do dłużników informujące, że w przypadku 
braku wpłat, zastosowana zostanie sankcja – wpis w rejestrze dłużników.   

(akta kontroli str. 895, 1693) 

Wójt wyjaśnił: Gmina Rewal w momencie braku wpłaty po wezwaniu do zapłaty, 
kierowała sprawę dłużnika na drogę postepowania sądowego. Nie wysyłano 
wezwania z pouczeniem o wpisie w rejestrze dłużników tylko dwa razy oddawano 
sprawę do sądu w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty. Procedura 
umieszczenia dłużnika w rejestrze w przypadku analizy osobowej dłużników byłaby 
w tych przypadkach zdecydowanie nieskuteczna.  

(akta kontroli str. 1693) 

11. Pracownicy Referatu Podatków, Opłat i Kontroli Urzędu nie wykonywali zadań 
z zakresu windykacji dochodów m.in. z tytułu czynszu najmu, sprzedaży mienia, 
opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych. Obowiązek ich realizacji przez 
pracowników Referatu wynikał z zarządzenia Wójta nr 9/2018 z 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.  

(akta kontroli str. 431-433) 

Wójt wyjaśnił, że część windykacyjna miała być wykonywana przez pracownika 
merytorycznego danego działu, natomiast pracownik zatrudniony na stanowisku ds. 
windykacji i kontroli miał podejmować współpracę na poziomie egzekucji tj. zbieg 
egzekucji, współpraca z Urzędami Skarbowymi. W związku z powzięciem informacji 
o tych rozbieżnościach zadania pracowników zostaną zweryfikowane i dostosowane 
do obowiązującego regulaminu organizacyjnego.  

(akta kontroli str. 1617) 

12. Trzy umowy dzierżawy101 (z 12 analizowanych) nie zostały rozwiązane ze 
skutkiem natychmiastowym, mimo że w wyznaczonym terminie dzierżawcy nie 
uiścili czynszu.  

Zgodnie z postanowieniami umów, jeżeli nie było wpłaty czynszu, umowa powinna 
być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, dzierżawca powinien zostać 
wezwany do opuszczenia przedmiotu dzierżawy, jego przekazania oraz usunięcia 
wszelkich znajdujących się urządzeń i rzeczy stanowiących własność w terminie 
7 dni bez dodatkowego wezwania. 

(akta kontroli str. 866-868, 1614-1615) 

                                                                                                                                       
z zaległościami dzierżawcy wynikającymi z umowy NL.6845.2.2018.GD przekazano akta sprawy do Działu 
Prawnego Urzędu w celu skierowania sprawy do sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty, który został wydany 16.03.2020 r.  
101 Nr NI.6845.65.2017.GD; NI6845.2.2018.GD i NIP.6845.35.2019.GD. 
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Wójt wyjaśnił: wydzierżawiający, w przypadku opóźnień w uiszczeniu czynszu, ma 
obowiązek powiadomienia drugiej strony umowy o zamiarze wypowiedzenia ze 
skutkiem natychmiastowym. Co wydłuża jednak termin zaległej zapłaty o trzy 
miesiące. Jest to procedura, która bardzo rozkłada w czasie proces wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

(akta kontroli str. 1614-1615) 

13. Nie zostały sporządzone plany kontroli terenów komunalnych, o których mowa 
w rozdziale I „Zasad kontroli terenów komunalnych” stanowiących załącznik do 
zarządzenia nr 32/2018 Wójta z 7.03.2018 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli 
nieruchomości komunalnych oraz w rozdziale I załącznika do zarządzenia nr 71 
Wójta z 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości 
komunalnych.  

(akta kontroli str. 1609, 1614) 

Wójt wyjaśnił, że plany nie zostały sporządzone ze m.in. względu na zmiany 
kadrowe oraz duży zakres prowadzonych spraw. Plan zostanie opracowany zgodnie 
z obowiązującym zarządzeniem. 

(akta kontroli str. 1614) 

14. W przypadku czterech umów dzierżawy (z 12 analizowanych), zawartych na 
okres wybranych miesięcy 2017 r. i 2019 r., nie została przeprowadzona kontrola 
prawidłowości wykorzystania odpłatnie udostępnianych nieruchomości.  

(akta kontroli str. 906) 

Zgodnie z rozdziałem II pkt. 1 lit. b) załącznika do ww. zarządzenia nr 71 kontrole 
należy przeprowadzać, co rocznie w lipcu i sierpniu w zakresie umów sezonowych. 
Natomiast zgodnie z pkt. 2 lit. f) należy sporządzić protokół z kontroli w zakresie 
analizy dokumentów oraz kontroli w terenie, opisać nieprawidłowości jeśli występują 
lub potwierdzić prawidłowe korzystanie z warunków umów. Takie same zasady 
prowadzenia kontroli102, określono w ww. zarządzeniu nr 32/2018.    

(akta kontroli str. 900-901, 904-905) 

Wójt wyjaśnił: Kontrole nieruchomości gminnych wydzierżawianych na okres sezonu 
letniego odbywają się przez cały okres jego trwania. Polegają one na sprawdzaniu  
zgodności przeznaczenia terenu ustalonego przez Gminę lub pomiędzy stronami 
umowy dzierżawy a jego faktycznym wykorzystaniem przez dzierżawcę. 
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli będzie sporządzana zgodnie z zapisami 
zarządzenia.  

(akta kontroli str. 1614) 

15. Po wyodrębnieniu w lipcu 2019 r. z Referatu Nieruchomości, Inwestycji 
i  Planowania Przestrzennego Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Referatu 
Planowania  Przestrzennego, pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
oraz pracownik Referatu Planowania Przestrzennego nie otrzymali zakresów 
czynności uwzględniających zatrudnienie w nowej komórce organizacyjnej. Ponadto 
zadania związane z opracowaniem planu wykorzystania zasobu nie zostały 
przypisane żadnej komórce organizacyjnej Urzędu. 

(akta kontroli str. 435-437) 

Standard 3 zawarty w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych103, stanowi m.in., że zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

                                                      
102 W zakresie umów sezonowych kontrole powinny być przeprowadzone także w czerwcu. 
103 Dz. U. MF Nr 15, poz. 84. Załącznik do komunikatu „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych”, część II „Standardy kontroli zarządczej”, litera A „Środowisko wewnętrzne”, punkt 3 „Struktura 
organizacyjna”.  



 

30 

jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres 
podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
powinien być określony dla każdego pracownika. 

Wójt wyjaśnił, że pracownicy wykonywali te same zadania tylko w innej komórce 
organizacyjnej. Obecnie zakresy czynności pracowników referatu gospodarki 
nieruchomościami zostały dostosowane do aktualnej struktury organizacyjnej 
Urzędu. Zakres czynności pracownika w referacie planowania przestrzennego został 
zmieniony 2.03.2020 r. Ponadto wyjaśnił, że Dokonane zostaną zmiany 
w regulaminie organizacyjnym i  przypisanie zadania do odpowiedniego referatu 
oraz w porozumieniu z  kierownikiem referatu przydzielenie zadania pracownikowi, 
co się wiąże ze zmianą zakresu czynności. 

(akta kontroli str. 1617, 1693, 1772-1774) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym 
zakresie. Wójt po 2018 r. nie opracował planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości. Dwa (z 20 analizowanych) wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży lub dzierżawy nie zostały upublicznione, a żaden z 20 wykazów nie 
był kompletny. Trzy (z 12 analizowanych) nieruchomości wydzierżawione zostały 
bez przeprowadzenia przetargu i uchwały Rady wyrażającej zgodę na taką formę 
udostępnienia nieruchomości. W dwóch przypadkach (z 12 analizowanych) 
sprzedaż nieruchomości nastąpiła w oparciu o  nieaktualne operaty szacunkowe. 
W dwóch postępowaniach przetargowych (na osiem badanych) sprzedaż 
nieruchomości nastąpiła po dwukrotnych rokowaniach, a w jednym pomiędzy datą 
wpłaty wadium a przeprowadzonym przetargiem dokonano zmiany zapisów umowy. 
Postępowania windykacyjne były prowadzone niezgodnie przejętymi w Urzędzie 
procedurami. Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o braku jawności 
i przejrzystości w zbywaniu i udostępnianiu nieruchomości.  

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

1. Sporządzenie planu wykorzystania zasobu. 

2. Uzupełnienie ewidencji GZN o wszystkie wymagane dane, zweryfikowanie 
aktualności danych w niej zawartych oraz wyłączenie gruntów oddanych 
w użytkowanie wieczyste. 

3. Zamieszczenie w BIP informacji o prowadzeniu ewidencji GZN i zasadach 
udostępniania zawartych w niej danych. 

4. Wykazywanie w informacjach o stanie mienia komunalnego oraz 
w sprawozdaniach SG-01 danych, m.in. w zakresie wartości nieruchomości, 
zgodnych ze stanem faktycznym. 

5. Zapewnienie, podczas przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji, 
porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją GZN.  

6. Ujmowanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub 
udostępnienia kompletnych danych o wszystkich nieruchomościach. 

7. Dokonywanie sprzedaży nieruchomości w oparciu o aktualne operaty 
szacunkowe. 

8. Nieprzeprowadzanie kolejnych rokowań, jeżeli pierwsze rokowania 
zakończyły się wynikiem negatywnym. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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9. Przechowywanie kompletnej dokumentacji związanej z prowadzonymi 
przetargami na zbycie nieruchomości. 

10. Niedokonywanie zmian treści umów sprzedaży nieruchomości po upływie 
terminu na wpłatę wadium, jeśli wpłata wadium oznaczała zgodę na treść 
umowy załączonej do ogłoszenia o przetargu. 

11. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania nieruchomości 
zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Wójta. 

12. Podejmowanie, wobec dzierżawców niewywiązujących się z przyjętych 
obowiązków, działań określonych w umowach. 

13. Prowadzenie czynności windykacyjnych należności z tytułu odpłatnego 
udostępniania nieruchomości w terminach i zakresie wynikającym 
z  obowiązujących zarządzeń Wójta. 

14. Uaktualnianie pracownikom Urzędu zakresów obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności. 

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 
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,     26      października 2020 r. 
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