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Sprawę prowadzi: Justyna Jędrzejewska 

Telefon: 95 785 18 23  

e-mail: justyna.jedrzejewska@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

Pan 

Henryk Janowicz  

Starosta Żagański 

ul. Dworcowa 39, 

68 - 100 Żagań 

 

Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym 

w Starostwie Powiatowym w Żaganiu  

 

W dniach od 16 czerwca do 17 września 2021 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: 

- Justyna Jędrzejewska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – 

przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

- Małgorzata Wołejko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – 

członek zespołu, 

- Marcin Astramowicz - Z-ca Kierownika Oddziału Regulacji i Nadzoru w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami- specjalista, 

stosownie do pisemnych upoważnień nr: 112-1/2021, 112-2/2021, 112-3/2021 z dnia 8 

czerwca 2021 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym 

w Żaganiu.* Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju ograniczeń związanych 

z epidemią COVID-19, zasadnym było, aby nie podejmować działań kontrolnych 

w siedzibie kontrolowanej jednostki. W związku z powyższym kontrola przeprowadzona 

została w formie elektronicznej. 

Przedmiotem kontroli była ocena rzeczywistego stanu realizacji gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę Żagańskiego zgodnie z ustawą z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.** 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a w zakresie 

przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

Do projektu w dniu 21 stycznia 2022r. Starosta złożył wyjaśnienia dotyczące 

ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – ich treść nie zmieniła ustaleń kontroli. 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

mailto:ustyna.jedrzejewska@lubuskie.uw.gov.pl
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Wobec powyższego  przekazuję wystąpienie pokontrolne, obejmujące treść projektu 

wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 stycznia 2022 r. *** 

 

Zakres działalności. 

Kontrola obejmowała swym zakresem ocenę rzeczywistego stanu realizacji 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę Żagańskiego na 

podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej 

ugn. 

 

Zakres odpowiedzialności. 

Funkcję Starosty Żagańskiego, w okresie objętym kontrolą, pełnił Henryk Janowicz. Sprawy 

z zakresu gospodarki nieruchomościami powierzono Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości –Annie Kudyba. Od dnia 1 września 2021 r. Naczelnikiem Wydziału 

jest Remigiusz Soppart. 

   

Ustalenia kontroli. 

 

1. Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z katastrem 

nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt 1, ust. 1b i ust. 1c ugn). 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

gospodarują, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 

58-60 ugn, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, 

a szczególności ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1c ugn ewidencja powinna obejmować w szczególności: 

1)   oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 

2)   powierzchnie nieruchomości; 

3)   wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw 

do nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej; 

4)   przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu 

– w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

5)   wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub 

daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 

Skarbu Państwa; 

6)   informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; 

7)   informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 

W toku kontroli ustalono, że ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa nie 

jest prowadzone w jednostce w sposób jednolity.  

Tabele przedstawione do kontroli prowadzone są w programie EXCEL zawierają 

wszystkie rubryki wymagane ugn, prowadzone są odrębnie dla każdej z form 

władania: 

 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste 

niewchodzących do zasobu zgodnie z art. 21 ugn (830 działki o łącznej powierzchni 

771,9245 ha), 

 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd wchodzących do 

zasobu zgodnie z art. 21 ugn (453 działki o łącznej powierzchni 799,8193 ha), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiobwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiojtgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiojvgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiojwge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiojwge
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 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nierozdysponowanych wchodzących do 

zasobu zgodnie z art. 21 ugn (420 działki o łącznej powierzchni 248,0674 ha), 

 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących grunty pokryte śródlądowymi 

wodami płynącymi w rozumieniu ustawy -  Prawo wodne zgodnie z art. 21a pkt 1 

ugn nie wchodzących do zasobu, o którym mowa w art. 21 ugn (462 działki o 

łącznej powierzchni 678,3418 ha). 

Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, gruntów, budynków i lokali 

odbywa się za pomocą programu Turbo EWID. Jest to specjalistyczne 

oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 

wszystkich rejestrów publicznych związanych z Wydziałem Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości i Referatem Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie. 

 

Przedstawione kontrolującym pliki ewidencji nie zawierały wszystkich wymaganych 

przepisami ugn elementów, tj.:  

- daty ostatniej aktualizacji, 

- ewentualnych zgłoszonych roszczeń, 

- ewentualnych toczących się postępowań administracyjnych i sądowych. 

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Naczelnika Wydziały Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości w sprawie rozbieżności w ewidencjonowaniu 

nieruchomości niezgodnie z katastrem nieruchomości wynika, iż przesłany wcześniej 

wykaz był utworzony na podstawie podgrup rejestrowych w grupie 1.0 i 2.0. Różnica 

w liczbie 95 działek i powierzchni pomiędzy wykazem przekazanym przez Annę 

Kudybę a wykazem wygenerowanym z katastru EGiB wynika z niepoprawnego 

zapisu grup i podgrup jednostek rejestrowych w bazie danych starostwa. Do wykazu 

trafiły: 

- działki o użytku Wp, dla których Wody Polskie nie uregulowały stanu prawnego do 

dnia dzisiejszego; 

- działki, dla których nie określono właściwej podgrupy rejestrowej, np. 1.7; 

- działki będące własnością Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

które zostały błędnie przypisane do podgrupy 1.3. 

 

2. Zabezpieczanie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem (art. 23 ust. 1 

pkt  4  ugn). 

 

Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 

1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58–60 ugn starostowie, wykonujący 

zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności zabezpieczają 

nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wywiązując się z tego zadania, 

zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości zabezpieczeniu poddano jeden budynek. Zabezpieczono drzwi 

i okna w budynku przy ul. Sobieskiego w Szprotawie. 

 

3. Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacja 

tych należności (art. 23 ust. 1 pkt 5 ugn). 

 

Windykacją należności za nieruchomości udostępnione z zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zajmuje się Wydział Finansowo 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiobwha&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiojtgm&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdiojvgy&refSource=hyplink
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- Budżetowy. Raz w roku Referat Nieruchomości sporządza wykazy, z których wynika 

kwota należności za daną nieruchomość. Dotyczą one dzierżaw, najmów, opłat za 

trwały zarząd, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Termin płatności w przypadku 

użytkowania wieczystego ustawowo ustalony jest do 31 marca danego roku, 

a w przypadku nowych umów dzierżawy lub najmu - Wydział Finansowo - Budżetowy 

termin płatności ustalił na 14 dni od dnia podpisania umowy w oparciu o wcześniej 

wymienione wykazy. 

Windykacja należności następuje po upływie terminu płatności - wysyłane jest 

wezwanie do zapłaty. W przypadku zwrotów niedoręczonych wezwań 

podejmowana jest kolejna próba doręczenia wezwania. Nieuregulowane zaległości 

przekazywane są do Kancelarii Radcy Prawnego, który również wzywa dłużnika do 

zapłaty, a następnie składa pozew w sądzie oraz prowadzi dalsze postępowanie 

egzekucyjne. 

 

4. Obrót nieruchomościami (art. 13 ust. 1 i inne ugn). 

 

Zbywanie oraz nabywanie: 

 

Starosta Żagański w okresie objętym kontrolą zbył z zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa 4 nieruchomości: 

-  położoną w Czyżówku, gm. Iłowa, oznaczoną numerem działki 17 o pow. 0,16 ha 

(KW ________________) – akt notarialny z 27 lutego 2020 r. Rep. __________.  

Zbycie nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Cena sprzedaży wyniosła 30.300,00 zł. 

Zbycie odbyło się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz poprzedzone 

zostało uzyskaniem zgody Wojewody Lubuskiego w formie zarządzenia (z 3 czerwca 

2019 r.). 

-  położoną w Czyżówku, gm. Iłowa, oznaczoną numerem działki 19 o pow. 0,36 ha 

(KW ______________) – akt notarialny z 18 listopada 2020 r. Rep. ______________.  

Zbycie nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Cena sprzedaży wyniosła 54.000,00 zł. 

Zbycie odbyło się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz poprzedzone 

zostało uzyskaniem zgody Wojewody Lubuskiego w formie zarządzenia (z 6 lipca 

2020 r.). 

- położoną w Lesznie Górnym, gm. Szprotawa, oznaczoną numerem działki 289 

o pow. 0,3479 ha (KW ______________) – akt notarialny z 29 grudnia 2020 r. 

Rep. ______________. 

Zbycie nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Cena sprzedaży wyniosła 86.961,00 zł. 

Zbycie odbyło się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz poprzedzone 

zostało uzyskaniem zgody Wojewody Lubuskiego w formie zarządzenia z 6 lipca 

2020 r. 

- położoną w Lesznie Górnym, gm. Szprotawa, oznaczoną numerem działki 522 

o pow. 0,0554 ha (KW ______________) – akt notarialny z 18 listopada 2020 r. Rep. 

______________. 

Zbycie nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
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Cena sprzedaży wyniosła 21.574,20 zł. 

Zbycie odbyło się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz poprzedzone 

zostało uzyskaniem zgody Wojewody Lubuskiego w formie zarządzenia z 6 lipca 

2020 r. 

Wszystkie zarządzenia wojewody zostały zrealizowane w terminie ich obowiązywania. 

 

Zamiany i zrzeczenia: 

 

Nie miały miejsca. 

 

Oddawanie w użytkowanie wieczyste: 

 

Nie miało miejsca. 

 

Oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie: 

 

Starosta Żagański w okresie objętym kontrolą zawarł 1 umowę najmu i 1 umowę 

dzierżawy: 

- 11 września 2020 r. umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku 

nr 4 w Gryżycach, gm. Żagań, z osobą fizyczną, na okres 6 miesięcy. Czynsz 

miesięczny - 90,94 zł. 

- 5 listopada 2020 r. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 

w Czyżówku, gm. Iłowa, oznaczonej numerem działki 20/6 o pow. 0,68 ha, z osobą 

fizyczną, na okres 3 lat, z przeznaczeniem do używania i pobierania pożytków na 

cele rolne. Czynsz dzierżawny – 300,00 zł w stosunku rocznym. 

Zawarcie umów nie wymagało uzyskania zgody wojewody ze względu na okres 

ich zawarcia (do 3 lat). 

 

Oddawanie w trwały zarząd: 

 

Nie miało miejsca. 

 

5. Darowizny nieruchomości oraz monitoring ich wykorzystywania zgodnie z celem 

(art. 13  ust. 2 i 2a ugn). 

 

Starosta Żagański w okresie objętym kontrolą dokonał na rzecz Gminy Żagań 

o statusie miejskim darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Żaganiu, 

obręb 1, oznaczonej numerami działek: 1761/6 (dr) i 1008/2 (dr) o łącznej pow. 

0,0125 ha – z przeznaczeniem pod drogę publiczną (akt notarialny Rep. A 540/2020 

z 11 lutego 2020 r.). 

Darowizna odbyła się z zachowaniem odpowiednich procedur oraz poprzedzona 

została uzyskaniem zgody Wojewody Lubuskiego w formie zarządzenia z dnia 

25 października 2019 r. 

Monitoring wykorzystania nieruchomości zgodnie z celami, na które zostały 

darowane odbywa się w sposób doraźny. Interwencje dotyczące realizacji celu 

darowizn odbywały się na skutek powiadomień ustnych lub telefonicznych od osób 
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trzecich lub pracowników Starostwa Powiatowego. W 2020 r. nie było zgłoszonego 

przypadku nieprawidłowego wykorzystania darowizny. 

 

6. Podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych, w szczególności 

w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, 

o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku 

najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o  stwierdzenie 

nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie (art. 23 ust. 1 pkt  8 ugn). 

 

W roku 2020 prowadzone były następujące sprawy: 

- sprawa o zasiedzenie I Ns 469/19 z wniosku osób fizycznych, wniesiono o usunięcie 

Starostwa Powiatowego w Żaganiu jako uczestnika, gdyż przedmiotem zasiedzenia 

jest działka stanowiąca własność gminy Szprotawa, 

- sprawa I Ns 127/18 z powództwa osoby fizycznej o dział spadku. Działka siedliskowa. 

W toku zawieszona przez pełnomocnika, sprawa w sądzie. 

- sprawa I Ns 679/16 dotyczy rozgraniczenia z działką Skarbu Państwa oznaczoną 

ewidencyjnie nr 44/1 położoną w obrębie 0002 miasta Żagań, gdzie Starosta jest 

uczestnikiem tejże sprawy, 

- I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I C 135/19 z powództwa JL Inter sp. z o.o. i MK 

Company, M.S oraz K.S dotyczy uniemożliwienia prowadzenia działalności 

na nieruchomościach w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, 

- sprawa I Ns 82/17 dotycząca nabycia spadku po osobie fizycznej - użytkowniku 

wieczystym działki 803/4 Żagań, sprawa w toku,  

- sprawa I Ns 479/19 o zasiedzenie z powództwa „Społem”, działka w chwili obecnej 

stanowi własność gminy miejskiej Żagań, a poprzednio była własnością Skarbu 

Państwa, 

- sygnatura I Ns 447/20 w sprawie zasiedzenia działki nr 240/1 Leszno Górne. 

 

7. Składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej (art. 23 ust. 1 pkt 9 ugn). 

 

W okresie objętym kontrolą Starosta złożył jeden wniosek o założenie lub wpis do 

księgi wieczystej: 
Oznaczenie 

Nieruchomości/ nr 

działki 

Położenie Nr wniosku Nowy nr KW 

Właściciel w 

momencie 

zakładania KW 

1080 Dzietrzychowice G.682.1.145.

2020 

______________ Skarb 

Państwa 

 

8. Sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu 

(art. 23 ust. 1a ugn). 

 

Starosta Żagański zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 23 ust. 1a ugn sporządził 

roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu i przekazał 

je wojewodzie przy piśmie z 21 kwietnia 2020 r. (data wpływu do LUW- 22 kwietnia 

2020 r.). Sprawozdanie zostało sporządzone w formie i z uwzględnieniem wytycznych 

wskazanych przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 
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9. Przekazywanie do wojewody informacji o umowach oraz innych czynnościach 

prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym 

mowa w  art. 13 ugn (art. 23 ust. 4 ugn). 

 

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje 

do wojewody informacje o umowach oraz innych czynnościach prawnych 

związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13, 

zawierające: określenie strony umowy lub innej czynności prawnej, wartość 

nieruchomości i cenę nieruchomości, w przypadku przetargu albo rokowań, wykaz 

uczestników przetargu albo rokowań, w przypadku darowizny nieruchomości lub 

innych nieodpłatnych rozporządzeń podstawowe warunki umowy albo innej 

czynności prawnej, w szczególności cel. 

W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żaganiu przekazało wojewodzie informacje 

z ww. zakresu: 

- informację w sprawie zbycia działki nr 17 - obręb Czyżówek, 

- informację w sprawie zbycia działki nr 19 - obręb Czyżówek, 

- informację w sprawie dzierżawy działki nr 20/6 - obręb Czyżówek, 

- informację w sprawie zbycia działki nr 289 – obręb Leszno Górne, 

- informację w sprawie zbycia  działki nr 522 - obręb Leszno Górne, 

- informację w sprawie darowizny działki nr 1761/6 i 1008/2 - obręb Żagań. 

Powyższe informacje zawierały wszystkie niezbędne dane.  

 

Starosta nie poinformował o zawartej w dniu 11 września 2020 r. umowie najmu 

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 4 w Gryżycach, gm. Żagań. 

 

10. Przekazywanie wojewodzie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub 

oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie w celu ich zamieszczenia 

w BIP (art. 35 ust. 1 ugn). 

 

W kontrolowanym okresie Starosta sporządził i podał do publicznej wiadomości 

18 wykazów nieruchomości przeznaczonych do obrotu.  

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie starostwa, zamieszczono je również 

na stronach internetowych starostwa. Starosta Żagański przekazał wykazy 

wojewodzie, w celu ich zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody 

w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu 

wykazu starosta podał do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

W wykazach określono odpowiednio: 

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 

- powierzchnię nieruchomości, 

- opis nieruchomości, 

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 

- cenę nieruchomości, 

- wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, 

- terminy wnoszenia opłat, 

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości. 
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11. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 

zmiana stawek procentowych opłaty rocznej (art. 77, 78 i 87 ugn). 

 

W okresie objętym kontrolą na 830 działek będących przedmiotem użytkowania 

wieczystego Starosta zaktualizował opłaty roczne jedynie w stosunku do 9 z nich, 

co stanowi 1%. Spowodowało to wzrost tych opłat z kwoty 11.293,46 zł do kwoty 

22.021,44 zł.  

W jednym przypadku miały zastosowanie zapis art. 77 ust. 2a ugn (sprawy 

G.6843.53.2020 i G.6843.54.2020 – współudział w nieruchomości - działka nr 2475/1). 

Zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższyła co najmniej dwukrotnie 

wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, zatem zastosowany został szczególny 

mechanizm podwyższania opłaty rocznej przy aktualizacji. Mianowicie użytkownik 

wieczysty będzie wnosił, w pierwszym roku po aktualizacji, opłatę roczną 

w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. 

Pozostała nadwyżka będzie rozkładana na dwie równe części, które powiększają 

opłatę roczną w następnych dwóch latach, w wyniku czego opłata roczna dopiero 

w trzecim roku od aktualizacji osiągnie wysokość wynikającą z tej aktualizacji. 

Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dokonano 

z zachowaniem procedur wynikających z art. 77 i 78 ugn. 

Dat dokonanych aktualizacji nie ujawniono jednak podczas ewidencjonowania 

nieruchomości Skarbu Państwa, do czego zobowiązuje art. 23 ust. 1c pkt 5 ugn. 

Wskazywanie tych dat w prowadzonej ewidencji ma na celu m. in. bieżący 

monitoring aktualności tych opłat oraz przysłuży się do planowania dokonywania 

ich aktualizacji w latach kolejnych. 

 

Aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nie dokonywano. 

 

12. Wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, 

zwrot wywłaszczonych nieruchomości (rozdział 4, 5 i 6 działu III ugn). 

 

W okresie objętym kontrolą Starosta Żagański nie prowadził postępowań w sprawie 

wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. 

 

13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2019 r. (ustawa z dnia 20 lipca 

2018 r. o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów). 

 

Zgodnie z przesłanym spisem spraw w teczce oznaczonej nr 6825 – Przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2019 zarejestrowano 626 

sprawy. Kontroli poddano 62 losowo wybrane sprawy. 

Wszystkie skontrolowane zaświadczenia spełniały wymogi wynikające z art. 4 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Ponadto wydane zaświadczenia zostały przekazane do Sądu Rejonowego 
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w Żaganiu, Wydział Ksiąg Wieczystych w celu wpisu w dziale III księgi wieczystej 

roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.  

 

Biorąc pod uwagę wyżej opisane ustalenia wykonywanie zadań w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oceniono pozytywnie pomimo 

stwierdzonego uchybienia w zakresie przekazywania do wojewody informacji o umowach 

oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu 

Państwa. Proces ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – oceniono negatywnie 

z uwagi na – odpowiednio -  brak wprowadzania do ewidencji danych wymaganych 

zapisami art. 23 ust 1c pkt 5-7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz znikomy  

procent  dokonanych aktualizacji ww. opłat. 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia, zalecam: 

 prowadzenie jednolitej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa  zgodnie z katastrem 

nieruchomości, ustawą o gospodarce nieruchomościami i danymi, będącymi 

w posiadaniu Starostwa, 

 wprowadzenie do ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa wszystkich rubryk 

wymaganych ustawowo i ich uzupełnienie o posiadane informacje, 

 informowanie Wojewody Lubuskiego o wszystkich umowach oraz innych czynnościach 

prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa,  

 zwiększenie liczby przeprowadzanych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego oraz z tytułu trwałego zarządu, uwzględniając poziom cen na rynku 

nieruchomości oraz termin ostatniej aktualizacji. 

 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub 

o przyczynach ich niewykorzystania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 

 

Podstawa prawna: 
* art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 2 pkt 1  ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),  
** Dz.U z 2020 r. poz. 1990 ze zm., 
*** art. 47 ustawy o  kontroli w administracji rządowej. 
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