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Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym 

w Starostwie Powiatowym w Żarach 

 

 

W dniach od 2 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: 

 Hanna Kamińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – 

przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

 Konrad Maciążek – inspektor wojewódzki w Oddziale Regulacji i Nadzoru  w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami – specjalista, 

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

członek zespołu, 

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

członek zespołu, 

stosownie do pisemnych upoważnień nr: 245-1/2021, 245-2/2021, 245-3/2021 oraz 245-

4/2021 z dnia 12 października 2021 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Starostwie 

Powiatowym w Żarach. * 

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 zadania w zakresie gospodarki 

nieruchomościami przeprowadzona została w formie elektronicznej. 

Przedmiotem kontroli była ocena rzeczywistego stanu realizacji gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę Żarskiego zgodnie z ustawą z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899,).  

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 
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Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 16 lutego 2022 r. Dnia 22 lutego 

2022 r. zostały zgłoszone umotywowane pisemne zastrzeżenia, które w całości oddalono. 

Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską. W związku z powyższym przekazuję Panu 

wystąpienie pokontrolne.** 

 

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

przekształcania prawa użytkowania – okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

Zakres działalności 

Kontrola obejmowała swym zakresem ocenę rzeczywistego stanu realizacji 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę Żarskiego na 

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

ugn. 

 

Zakres odpowiedzialności 

Funkcję Starosty Żarskiego, w okresie objętym kontrolą, pełnił Józef Radzion. Sprawy z 

zakresu gospodarki nieruchomościami powierzono Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i  

Gospodarki Nieruchomościami – Erwinowi Henke. Starosta jako osoby do składania 

wyjaśnień i przekazywania dokumentacji wskazał Kierownika  Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami  - Annę Kudybę oraz inspektor w ww. wydziale - Wiesławę Szymanek. 

Ponadto wyjaśnienia składała Wicestarosta – Małgorzata Issel. 

   

Ustalenia kontroli 

1. Ewidencja zasobu i innych nieruchomości Skarbu Państwa. 

Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nie jest prowadzona w sposób jednolity.  

Kontrolującym przedstawiono dwa pliki prowadzone w programie Excel: 

- „Tabela ewidencjonowanie Skarbu Państwa ogółem cały powiat stan na  31.12.2020 r.” 

- „Tabele użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa stan na 31122020-Powiat 

Żarski” (pisownia oryginalna).  

Z przekazanych zestawień wynika, iż Starosta Żarski dysponuje zasobem Skarbu Państwa 

składającym się z 4861 działek o powierzchni 3 478,3753 ha.  

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,  

a 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. 

Prowadzone pliki zawierają wszystkie wymagane przepisami ugn elementy, lecz nie 

wszystkie dane, pozwalające uzyskać kompletną informację na temat stanu faktycznego 

i prawnego nieruchomości, i tak:  
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a) w „Tabeli ewidencjonowanie Skarbu Państwa(…)”: 

– w stosunku do 15 działek toczą się postępowania administracyjne i sądowe, 

– w stosunku do 199 działek w rubryce „informacje o zgłoszonych roszczeniach do 

nieruchomości” wpisano nazwiska osób fizycznych, 

– 577 działek znajduje się w trwałym zarządzie, z czego za 13 nieruchomości o powierzchni 

6,6146 ha pobiera się opłaty, 

– opłaty za powyższe działki zostały aktualizowane w okresie od 1995 roku do 2010 r.,  

– 86 działek nie posiada wpisanego numeru księgi wieczystej, a w 11 z nich nie wskazano 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, 

w przypadku braku księgi wieczystej, wpisując jedynie „nd” (nie dotyczy); 

b) w” Tabeli użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa(…)”: 

– za 648 działek pobiera się opłaty, 

– w pliku nie zamieszczono informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, 

– w stosunku do 30 działek toczą się postępowania sądowe lub administracyjne, 

– 1 działka nie posiada  nr księgi wieczystej oraz nie wskazano dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, w przypadku 

braku księgi wieczystej, 

– w rubryce ”Wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste” w 286 

pozycjach wpisano „zwolnione”, a nie wypełniono ww. rubryki w stosunku do 83 działek, 

- ponadto w pliku figuruje 48 działek, które pomimo uzupełnienia daty w rubryce 

”Wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste” w kolejnej kolumnie 

nie wymaganej ustawą pn. „Umowa obligacyjna, data, stawka” posiadają wpisaną 

informację „zwolnione”. Powyższa sytuacja uniemożliwia rzetelne wskazanie, które działki 

z zasobu Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste są zwolnione z opłat.  

 

Z katastru nieruchomości, na prośbę kontrolujących, wygenerowano działki z zasobu 

Skarbu Państwa. Udostępniono 12 dokumentów tekstowych (.txt) otwieranych za pomocą 

aplikacji Notatnik, z podziałem na gminy i miasta powiatu żarskiego. Po zliczeniu 

poszczególnych danych otrzymano 11 090 działek o łącznej  powierzchni 81 947,5521 ha.   

Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż „rozbieżność wynika ze źle zakwalifikowanych danych 

do wydania kontrolującym przez Wydział Geodezji i Katastru. Wydane dane dotyczyły 

okresu na stan kontroli, a nie na stan 31.12.2020 r. Przykładowo w przekazanych danych 

przez Wydział Geodezji znajdowały się nieruchomości nie wchodzące do Zasobu Skarbu 

Państwa w gospodarowaniu Starosty Żarskiego”.  

Wobec powyższego ponownie wystąpiono o przekazanie z Wydziału Geodezji Starostwa 

Powiatowego w Żarach w jednym pliku wykazu działek  z zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa. W odpowiedzi Starosta Żarski poinformował, że „Program do obsługi bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków może generować zestawienia działek na 

podstawie kryteriów porównujących dane znajdujące się w bazie danych. W bazach 

danych brak jest informacji lub są niepełne odnośnie działek które znajdują się w zasobie 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Żarski. Możliwe jest 

wygenerowanie zestawień dla poszczególnych właścicieli, użytkowników wieczystych 

zawierających wszelkie informacje o działkach. Dodatkowo poszczególne zastawienia 

mogą być wykonane tylko w 12 plikach każdy plik generowany dla jednej jednostki 
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ewidencyjnej, ma to związek z prowadzeniem bazy danych ewidencji gruntów 

i budynków w 12 bazach danych każda dla jednej jednostki”. 

Kontrolującym nie przekazano nowego wykazu. Na podstawie uzyskanych danych należy 

stwierdzić znaczne rozbieżności pomiędzy katastrem a Ewidencją nieruchomości Skarbu 

Państwa – różnica 6 229 działek o powierzchni 78 469,1768 ha. 

 

2. Zabezpieczanie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem  

W 2020 r. dokonano zabezpieczenia nieruchomości w postaci umieszczenia tablic 

informacyjno-ostrzegawczych na następujących nieruchomościach: 

1. Lubsko obr.10 (działki nr 18/2, 18/5, 18/6) – nieruchomość stanowią użytki, kopalne, 

dawne tereny przemysłowe, nieużytki; 

2. Świbinki gmina Tuplice (działka nr 46/4) nieruchomość stanowią kopaliny i nieużytki; 

3. Nowa Rola gmina Tuplice (działka nr 324) – nieruchomość stanowi użytek Tk (tereny 

kolejowe).  

Wyżej wymienione działki przeszły na Skarb Państwa na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 

Nr 121, poz. 770 ze zm.). Ustawione tablice ostrzegawcze  są niszczone. W ramach 

możliwości są uzupełniane.  

Jedną nieruchomość zabezpieczono kratą tj. wejście do Sztolni znajdującej się na działce 

nr 266 o pow. 1,24 ha położonej w Obrębie Nowe Czaple gmina Trzebiel, a koszty w tym 

zakresie poniósł Powiat. 

 

3. Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacja tych 

należności  

Na dzień 1 stycznia 2020 r. należności za nieruchomości udostępniane z zasobu Skarbu 

Państwa (użytkowanie, dzierżawa i trwały zarząd) wyniosły 1063988,92 zł. 

W windykacji na dzień 1 stycznia 2020 r. znajdowało się 35 postępowań na kwotę 

108596,95 zł.  

W kontrolowanym okresie do radcy prawnego przekazano 6 spraw  w sprawie windykacji 

należności za użytkowanie wieczyste na kwotę 23023,39 zł.  W dwóch przypadkach 

wycofano powództwo – spłata dobrowolna przez dłużnika – na kwotę 17037,87 zł. 

W  jednym przypadku stwierdzono sprzeciw dłużniczki (kwota należności głównej 4400,61 

zł).   

Windykacją należności za nieruchomości udostępnione z zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa w Starostwie Powiatowym w Żarach zajmuje się Wydział Finansowo - Budżetowy. 

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  

W okresie objętym kontrolą nie miał miejsca żaden obrót nieruchomościami Skarbu 

Państwa. 

Wskazane przez Starostę Żarskiego w tabeli dotyczącej gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa w 2020 r. dzierżawy 4 działek są przedmiotem umów 

długoterminowych, zawartych w 2012 r. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytona
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytona
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5. Darowizny nieruchomości oraz monitoring ich wykorzystywania zgodnie z celem  

W kontrolowanym okresie nie dokonywano darowizn nieruchomości Skarbu Państwa. 

Cyklicznie dokonywany jest monitoring darowanych nieruchomości z Zasobu Skarbu 

Państwa z podglądem do danych z ewidencji gruntów i budynków, wizją w terenie lub za 

pomocą strony https://mapy.geoportal.gov.pl.  

 

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  

Z analizy przedkontrolnej przesłanej przez jednostkę kontrolowaną wynikało, iż nie 

prowadziła ona postępowań sądowych w sprawach na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 8 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednakże analiza plików: „Tabela 

ewidencjonowanie Skarbu Państwa ogółem cały powiat stan na  31.12.2020 r.” 

i „Tabele uzytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa stan na 31122020-Powiat Żarski”  

(pisownia oryginalna) wykazała, iż toczyło się 45 postępowań.  

W dniu 14 grudnia 2021 r. wyjaśnienia w tej sprawi złożyła Pani Anna Kudyba. Wynika 

z nich, iż „w wykazie dla nieruchomości spoza Zasobu (użytkowanie wieczyste) Działki 

położone w Obrębie 0002 miasta Żary oznaczone nr działki 184/3, 184/7, 184/29, 184/30, 

184/31, 184/32, 184/35, 184/45, 184/46 (Pozycja w wykazie 124, 125, 128, 129-135) były 

objęte aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Użytkownik wniósł 

odwołanie (w międzyczasie zbył te działki a nowi właściciele wnieśli o podtrzymanie 

sprawy sadowej) i obecnie trwa sprawa sądowa. 

Działka oznaczona nr 320/9 objęta była aktualizacją opłaty w 2017 r. i została zakończona 

w maju w 2021 r. 

W przesłanym wykazie dla działek pod pozycją nr 382 prowadzona była sprawa sądowa 

zakończona wyrokiem z 25 marca 2021 r., a pod pozycją 384 dla działki 739/3 błędnie 

w  wersji roboczej zapisano sąd-aktualizacja, gdyż sprawa została zakończona w 2019 r. 

W pozycji 383, 385 i 386 w wersji roboczej kursorem błędnie przeciągnięto wpis „sąd-

aktualizacja”. 

W przesłanym wykazie dla działek pod pozycją nr 983, 985, 991, 1000, 1001, 1002, 1003, 

1005, 1008, 1010, 1011 błędnie w wersji roboczej zapisano postępowania spadkowe, gdyż 

nie są to postępowania prowadzone przez tutejsze Starostwo, a stanowią informacje 

o prowadzonym postępowaniu przez rodzinę użytkowników wieczystych. 

W Wykazie dla Zasobu Skarbu Państwa błędnie w kolumnę postępowania sądowe 

i administracyjne wpisano podjęte przez Radę Miejska w Łęknicy uchwały, które nie mają 

charakteru postępowań administracyjnych i sądowych. Informacje te powinny znajdować 

się w kolumnie Uwagi. 

Pod pozycją 2327 i poz. 3741 błędnie w przygotowywane wersji roboczej 

przyporządkowano wpisy, które powinny znajdować się w kolumnie Uwagi.”. 

 

7. Składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz o wpis w księdze wieczystej  

W okresie objętym kontrolą Starosta złożył 12 wniosków o wpis w księdze wieczystej. 
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Wnioskowane zmiany dotyczyły uwidocznienia podziału działek, odłączenia działek 

z jednej księgi wieczystej i wpisanie ich do innych, a w jednym przypadku - wykreślenia 

działki z księgi wieczystej, gdyż została dla niej założona inna księga wieczysta. 

Starosta nie składał wniosków o założenie księgi wieczystej. 

 

8. Sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu  

Starosta Żarski zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 23 ust. 1a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami sporządził roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami 

zasobu i przekazał je wojewodzie przy piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (data wpływu do 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 29 kwietnia 2020 r.). 

 

9. Przekazywanie do wojewody informacji o umowach oraz innych czynnościach 

prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym mowa 

w art. 13 ugn  

W związku z brakiem obrotu nieruchomościami Starosta nie przekazywał Wojewodzie 

informacji w powyższym zakresie.   

 

10. Przekazywanie wojewodzie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub  

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

Starosta Żarski przesłał dwa wykazy nieruchomości: 

1) dotyczący sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami działek 18/2, 18/5 i 18/6 

położonej w Lubsku. 

Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż: 

- dnia18 stycznia 2020 roku Starosta Żarski sporządził wykaz nieruchomości do sprzedaży, 

który przekazano Wojewodzie Lubuskiemu celem zamieszczenia na stronach BIP; 

- dnia 28 kwietnia 2020 roku Starosta Żarski ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa; 

- dnia 1 lipca 2020 roku sporządzono protokół z I przetargu, który zakończył się wynikiem 

negatywnym – brak wpłaty wadium; 

 - informację o wyniku I przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń  Starostwa 

Powiatowego dnia 7 lipca 2020 roku; 

- dnia 10 grudnia 2020 roku Starosta Żarski ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa; 

- dnia 25 stycznia 2021 roku spisano protokół z II przetargu, który zakończył się wynikiem 

negatywnym – nie dokonano wpłaty wadium; 

- informację o wyniku II przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Żarach dnia 1 lutego 2021 roku. 

Kolejnych przetargów dot. ww. nieruchomości nie organizowano. 

Jedynie ogłoszenie o pierwszym przetargu zostało zamieszczone na stronie BIP Starostwa.  

 

2) dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Miłowicach 41a wraz 

z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem 60/3 wynoszącym 25/100 w prawie 

własności działki i częściach wspólnych budynku. 

Sprzedaży dokonano dnia 10 września 2021 r., tj. w okresie nieobjętym kontrolą. 

 

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

zmiana stawek procentowych opłaty  
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Sprawy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i tryb postępowania w sprawie 

aktualizacji regulują przepisy art. 77 - 80 ugn. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, 

jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, 

przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości 

określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień 

aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej 

nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. 

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu, albo na wniosek użytkownika 

wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej 

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Stosownie do art. 78 ugn właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną  

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na 

piśmie wysokość dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, 

przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości, wskazać sposób obliczenia 

nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania 

wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości 

oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. 

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć 

do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce 

położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, 

albo jest uzasadniona w innej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy 

organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana 

w  wypowiedzeniu. 

W użytkowaniu wieczystym znajdują się 1062 działki: 

–  331 działek jest zwolnionych z opłat, co stanowi 31,17 % wszystkich działek, 

– aktualizacji opłat podlega 648 działek, 

– w przypadku 83 działek nie wpisano danych, więc nie można ustalić, czy podlegają one 

aktualizacji czy są zwolnione z opłat. 

W okresie objętym kontrolą na podstawie umowy z dnia 16 października 2020 r. znak 

WIGN.NI.272.1.2.2020 zlecono do wykonania wycen 17 działek w celu aktualizacji opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego oraz jedną wycenę w celu ustalenia opłaty za 

użytkowanie wieczyste.  

Koszty operatów wyniosły 17 200,00 zł brutto.  

Na ich podstawie w 2020 r. dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

dla 15 działek, co stanowi 1,41 % wszystkich działek zawartych w Ewidencji, a 2,31 % 

działek podlegających aktualizacji.   

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami: „aktualizacja działki  nr 84 obręb Grabków gmina 

Lubsko została wstrzymana do czasu wyjaśnienia przez Wydział Geodezji i Katastru w 

miejscu rozbieżności zapisów w rejestrze ewidencji gruntów i budynków a danymi 

w  państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a stanem faktycznym. 

Rozbieżności wynikły w trakcie analizy dokumentów i porównania ze stanem rzeczywistym 

podczas wizji w terenie dokonanej przez rzeczoznawcę.”  

W jednym przypadku sporządzony operat posłużył do ustalenia wysokości opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego dla nowego użytkownika. 

Zaktualizowane opłaty wzrosły o  1 546,5 %. W przypadku jednej działki aktualizacji 

dokonano dla 4 współużytkowników. 
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Ponadto przeprowadzono aktualizacje: 

– w latach 2017-2019 – 54 działki, tj. 8,34 % działek podlegających aktualizacji, 

– w latach 2014-2016 – 92 działek, tj.  14,2 % działek podlegających aktualizacji, 

– w latach 2011-2013 – 28 działek, tj.  4,32 % działek podlegających aktualizacji, 

– w latach 2008-2010 – 27 działek, tj.  4,17 % działek podlegających aktualizacji, 

– w latach 2005-2007 – 75 działek, tj.  11,57 % działek podlegających aktualizacji, 

– w latach 2002-2004– 33 działek, tj.  5,09 % działek podlegających aktualizacji, 

– w latach 2001 i wcześniejszych – 324 działek, tj.  50 % działek podlegających aktualizacji, 

z czego 278 działki aktualizowano w latach 1991-1999. 

Kontrolujący stwierdzili dużą liczbę działek aktualizowanych przed 2001 r. Mała liczba 

aktualizacji wartości nieruchomości i wysokości opłat za ich użytkowanie, przy rosnących 

cenach nieruchomości, powoduje niekorzystny wpływ na poziom dochodów budżetu 

państwa i powiatu. 

Aktualizacji opłat rocznych w przypadku trwałego zarządu dokonuje się na podstawie 

wartości ustalonej przez  rzeczoznawcę majątkowego nie częściej niż raz w roku. 

W ewidencji figuruje 577 działek oddanych w trwały zarząd o powierzchni 284,7429 ha. Za 

13 działek o powierzchni 6,6146 ha oddanych przez Starostę Żarskiego z zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd pobiera się opłaty. W okresie objętym 

kontrolą nie dokonano aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu.  W latach 2004-2010 

zaktualizowano opłaty dla 9 działek, a w latach 1995-1998 – zaktualizowano opłaty dla 4 

działek.  

Biorąc pod uwagę niskie stawki procentowe opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

(0,1% lub 0,3%)oraz niewspółmiernie wysokie koszty operatów szacunkowych organ winien  

ocenić zasadność poszczególnych aktualizacji. Zdaniem kontrolujących wskazanym 

byłoby rokroczne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym, działającym na zlecenie urzędu 

zasadności dokonania aktualizacji opłat rocznych  i dokonywanie aktualizacji, jeśli jest ona  

uzasadniona, w miarę posiadanych środków finansowych. 

Wobec faktu, iż największy wzrost cen nieruchomości nastąpił w latach 2007-2008 roku, 

uzasadnione byłoby podjęcie działań, zmierzających do ustalenia faktycznych wartości 

przynajmniej tych działek, które aktualizowano w latach 1995-1998.  

 

12. Wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, 

zwrot wywłaszczonych nieruchomości  

W okresie objętym kontrolą Starosta Żarski nie prowadził postępowań w sprawie 

wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości lub zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. 

 

13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2019 r.  

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

użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2019 zarejestrowano 1093 spraw, 

a w roku 2020 – 49 spraw. Z analizy przedkontrolnej wynika, iż w 2019 r. wydano wszystkie 

zaświadczenia – zgodnie z ustawą, a w roku 2020 były wydawane zaświadczenia 

zezwalające na wykreślenie zapisu w dziale III KW w związku ze spłatą należności oraz 

zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłaty przekształceniowej 

w przypadku zmiany właściciela.  

Kontroli poddano 69 losowo wybranych spraw. 
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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 w Żarach, V Wydział 

Ksiąg Wieczystych w celu wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę 

w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.  

 

Wykonywanie zadań  w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień, jednak w zakresie zbywania 

nieruchomości Skarbu Państwa – pozytywnie z nieprawidłowościami, a prowadzenia 

ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – negatywnie. 

   

Osoby odpowiedzialne: 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Erwin  Henke – 

nadzorowanie ewidencji nieruchomości i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego i trwałego zarządu. 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia, zalecam: 

 prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa  zgodnie ustawą o gospodarce 

nieruchomościami i danymi  będącymi w posiadaniu Starostwa, 

 przestrzeganie przy obrocie nieruchomościami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych, w szczególności tych dotyczących 

organizowania i przeprowadzania przetargów, 

 zintensyfikowanie działań w zakresie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego, szczególnie w stosunku do działek, dla których przeprowadzano  aktualizację 

opłat przed 2001 rokiem, 

 ocenić zasadność dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 

uwzględniając poziom cen na rynku nieruchomości oraz termin ostatniej aktualizacji 

i dokonywanie aktualizacji, jeśli jest ona  uzasadniona, w miarę posiadanych środków 

finansowych.  

 

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 2022 r. poz. 135) oraz art. 2  pkt 1  ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),  

** art. 47 ustawy o  kontroli w administracji rządowej. 
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Władysław Dajczak 


