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1. Wprowadzenie. 

1.1. Oznaczenie kontroli. 

Temat: Dochody z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019. 

Rodzaj: Kontrola koordynowana, przeprowadzana z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych – Uchwała Nr 3/2019 z 15 marca 2019 roku w sprawie tematów kontroli koordynowanych 

gospodarki finansowej jednostek samorządowych w 2020 roku oraz Uchwała Nr 1/2020 z 8 maja 2020 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2019 z 15 marca 2019 roku w sprawie tematów kontroli koordynowanych 

gospodarki finansowej jednostek samorządowych w 2020 roku. Zgodnie z postanowieniami KRRIO przedłużono 

okres przeprowadzenia kontroli tego tematu na 2021 rok w związku z sytuacją pandemiczną. 

Koordynator kontroli: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 

1.2. Cel i zakres kontroli. 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ustalania i pobierania, przez starostów i prezydentów miast 

na prawach powiatu, dochodów budżetowych w ramach realizacji zadania zleconego w zakresie gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa oraz rzetelności wykonywania tych zadań. W szczególności kontroli poddano: 

1. Wysokość dochodów uzyskanych ze zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, w tym 

prawidłowość ustalania, pobierania i windykacji należności z tytułu zbywania i udostępniania 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

2. Prawidłowość ustalenia dochodów z tytułu potrąceń. 

3. Terminowość odprowadzania dochodów do budżetu państwa. 

4. Stan ilościowy i wartościowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi 

gospodarują starostowie.  

5. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości. 

6. Prawidłowość zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa przez starostów. 

7. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 

związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. 

1.3. Okres objęty kontrolą i czas przeprowadzenia kontroli. 

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku natomiast w zakresie 

danych sprawozdawczych oraz działań windykacyjnych okres do czasu zakończenia poszczególnych 

kontroli. 

Kontrole przeprowadzano w latach 2020 i 2021. 
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2. Charakterystyka stanu prawnego. 

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa określone zostały w 

ustawie o gospodarce nieruchomościami. W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (art. 21 ugn) 

wchodzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. 

Stosownie do art. 23 ust. 1 ugn, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują (z zastrzeżeniem 

wskazanych przepisów ustawy) starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. W 

przepisie tym wymieniono obowiązki starostów wchodzące w zakres gospodarowania zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa, w tym m.in.: 

- ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

- zapewnienie wyceny tych nieruchomości, 

- sporządzanie planów wykorzystania zasobu, 

- zbywanie oraz nabywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 

- wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 

- wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu 

oraz prowadzenie windykacji tych należności. 

Starostowie zostali również zobowiązani do: 

- sporządzania rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu i przekazywania ich 

wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (art. 23 ust. 1a ugn), 

- ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w wieczyste użytkowanie (art. 23 ust. 1b 

ugn). 

Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa powinno obejmować w szczególności (art. 23 ust. 1c 

ugn): 

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, a także jej powierzchni; 

- wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, w 

przypadku braku księgi wieczystej; 

- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku jego braku - w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

- wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w 

użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd; 
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- informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz o toczących się postępowaniach 

administracyjnych i sądowych. 

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 3 ugn, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, 

użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów 

osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za 

nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na 

obszarze którego położone są te nieruchomości. Od pozostałych dochodów (np.: bezumowne korzystanie) 

potrąca się 5% uzyskanych dochodów zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jst. 

Uregulowania odnoszące się do umów użytkowania, użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu, dzierżawy 

oraz użyczenia ujęte zostały w księgach drugiej i trzeciej KC, zaś w przypadku trwałego zarządu – w art. 104 

i 107 KPA, w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ugn. 

Za oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne (art. 82 ugn), a za oddanie w 

użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne (art. 71 ugn). Opłaty roczne wnosi się 

przez cały okres użytkowania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu może być aktualizowana (art. 77 i 87 ugn). 

Warto również zauważyć, że w przypadku powiatów, na terenie których znajdują się linie kolejowe należało 

poddać weryfikacji wchodzące w skład infrastruktury kolejowej grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie 

wieczyste (oznaczonych jako działki ewidencyjne), pod kątem ewentualnego zaliczenia tych gruntów do 

infrastruktury nieczynnej lub prywatnej. Do dnia 29 grudnia 2016 r. powyższe grunty jako zajęte pod 

infrastrukturę kolejową były zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego na mocy art. 8 ustawy o 

transporcie kolejowym. Po nowelizacji ww. ustawy, dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1923) od dnia 30 grudnia 

2016 r.  zmieniono brzmienie art. 3 przywołanej ustawy o transporcie kolejowym wyłączając, na mocy ust. 2 

i ust. 3 tego artykułu, stosowanie zwolnienia gruntów zajętych pod infrastrukturę kolejową od opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego (art. 8 ustawy o transporcie kolejowym) – w przypadku infrastruktury kolejowej, na 

której zarządca infrastruktury nie dopuścił ruchu kolejowego (infrastruktura nieczynna) i infrastruktury 

kolejowej wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych 

niż przewóz osób (infrastruktura prywatna). W związku z powyższym, ważnym jest, które podmioty do dnia 

29 grudnia 2016 r. korzystały z tego zwolnienia, a następnie czy po dniu 30 grudnia 2016 r. wystąpiono do 

tych podmiotów o wskazanie, które z oddanych im w użytkowanie wieczyste ewidencyjne działki gruntowe 

stanowią infrastrukturę nieczynną bądź prywatną a zatem są wyłączone ze stosowania zwolnienia od opłat z 

tytułu użytkowania wieczystego. W myśl art. 5 ust. 2a i ust. 2b ww. ustawy o transporcie kolejowym, zarządca 
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sporządza statut sieci kolejowej (układ połączonych ze sobą dróg kolejowych zarządzany przez zarządcę 

infrastruktury) wskazujący linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez niego 

zarządzane, a także wskazujący, które z nich stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną, a brak statutu 

sieci kolejowej jest równoznaczny z nadaniem zarządzanej infrastrukturze statusu infrastruktury nieczynnej. 

Przez zarządcę infrastruktury, stosownie do art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym (w brzmieniu od 30 

grudnia 2016 r.), należy rozumieć podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo w 

przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora; 

zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne podmioty. W myśl art. 73 ust. 2 ugn, jeżeli po oddaniu 

nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z 

nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty 

rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Dalej, jak stanowi art. 77 ust. 3 ugn, aktualizacji opłaty rocznej 

dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie 

wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych 

przepisach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych 

zadań, winny być przekazane, zgodnie z art. 255 uofp, przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na 

rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej w terminach odpowiednio do 15. i 25. dnia 

danego miesiąca. 

Zdarzenia gospodarcze wynikające z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powinny być 

ewidencjonowane w księgach rachunkowych starostwa na odpowiednio wydzielonej ewidencji analitycznej, 

a opis ewidencjonowania tych zdarzeń powinien zostać zawarty w polityce rachunkowości. Jednostki 

obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację 

majątkową i finansową oraz wynik finansowy, a księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w 

nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Ponadto, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 i 6 ustawy 

o rachunkowości, w księgach rachunkowych, a w konsekwencji w sprawozdaniu finansowym, winny być 

ujmowane wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane 

z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Jednostki 

wyceniają na dzień bilansowy aktywa i pasywa (według zasad określonych w art. 28 ustawy o 

rachunkowości), w tym m.in. należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Zgodnie z art. 35 b 

ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczając odpisy aktualizujące wartość należności 
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odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju 

należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

Jednostki realizujące zadania zlecone sporządzają kwartalne sprawozdania Rb-27-ZZ z wykonania planu 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (w tym z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa). 

Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że jeżeli nieruchomości Skarbu Państwa (lub 

jednostek samorządu terytorialnego) nie są w posiadaniu innych podmiotów, ani nie są wykorzystywane 

bezumownie, podatnikiem podatku od nieruchomości należnego od tych nieruchomości jest Skarb Państwa 

(lub gmina) - jako ich właściciel. Ustawa komunalizacyjna stanowi podstawę nabycia przez gminy mienia 

państwowego. Zgodnie z jej przepisami określone mienie ogólnonarodowe (państwowe) stało się w dniu 

wejścia w życie tej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin. Przepisy ustawy przewidują procedurę 

komunalizacyjną, zgodnie z którą wojewoda wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy 

prawa (art. 18 ustawy komunalizacyjnej). Prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia mienia 

komunalnego z mocy prawa stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej (art. 20 ustawy 

komunalizacyjnej). Przepisy ustawy komunalizacyjnej, w kontekście uregulowanego w niej przejścia 

uprawnień właścicielskich, były przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. W 

uchwale z dnia 2 sierpnia 1994 r. sygn. akt III CZP 94/94 Sąd Najwyższy stwierdził: „W orzecznictwie Sądu 

Najwyższego jednolicie przyjmuje się, że choć nabycie przez gminę własności nieruchomości na podstawie 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. następuje z mocy prawa, a przewidziana w art. 18 ust. 1 decyzja 

administracyjna stwierdzająca to nabycie ma charakter deklaratoryjny, to tkwi w niej także element sui generis 

konstytutywny i dopóki decyzja ta nie zostanie wydana i nie stanie się ostateczna, dopóty właścicielem mienia 

(nieruchomości), o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, pozostaje w obrocie cywilnoprawnym Skarb Państwa, 

a gmina nie może skutecznie powoływać się na swoje prawo własności ani wykonywać praw właścicielskich 

(…). Dopóki nie ma decyzji komunalizacyjnej, dopóty nie można mówić, że nieruchomość nie jest własnością 

Skarbu Państwa. Skarb Państwa zatem jest właściwy do podejmowania czynności właścicielskich (…). W 

celu wykonywania uprawnień i obowiązków właścicielskich (w tym zapłaty podatku od nieruchomości) przez 

gminy, niezbędne jest zatem dopełnienie procedury nabycia przez nie mienia, określonej w ustawie 

komunalizacyjnej. W szczególności konieczne jest wydanie przez właściwego wojewodę decyzji, która 

umożliwia wpisanie gminy jako właściciela w księgach wieczystych i korzystanie przez nią z pełni uprawnień 

właścicielskich.” Do czasu zakończenia procedury komunalizacyjnej uprawnienia właścicielskie w stosunku 

do podlegających komunalizacji nieruchomości wykonuje w imieniu Skarbu Państwa starosta (prezydent 

miasta na prawach powiatu), który jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Skarb Państwa 
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wykonuje bowiem swoje prawa właścicielskie przez określone podmioty, którym na mocy odrębnych ustaw 

przyznano prawo do jego reprezentowania w określonych sprawach. Reprezentantem Skarbu Państwa w 

dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, jak wynika z art. 11 ust. 1 ugn jest zasadniczo starosta, 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, który jest zobowiązany m.in. do złożenia deklaracji 

podatkowej w podatku od nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa.  
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3. Podsumowanie wyników kontroli. 

3.1. Ogólne dane dotyczące kontrolowanych jednostek 

Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły kontrole dochodów z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-

2019 w 42 jednostkach samorządu terytorialnego w tym w 17 miastach na prawach powiatu oraz w 25 powiatach 

ziemskich. Wykaz skontrolowanych jst przez poszczególne RIO ujęto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. 

3.2. Wyniki kontroli. 

3.2.1. Ewidencjonowanie nieruchomości, sprawozdania i deklaracje podatkowe. Przekazywanie 

wojewodom informacji o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem 

nieruchomościami Skarbu Państwa. 

Ogólna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, którą dysponowali starostowie (prezydenci miast) 

w 42 objętych kontrolą jednostkach wynosiła 86 866 ha w 2017 r., 88 340 ha w 2018 r. oraz 85468 ha w 2019 r. 

Szczegółowe dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przedstawiono w 

tabelach 1-3, które ujęto w załączniku do niniejszej informacji. 

Badania dokonane na wybranej próbie nieruchomości w każdym z kontrolowanych starostw wykazały, 

że ewidencja nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie 

prowadzona była we wszystkich 42 kontrolowanych jednostkach. 

We wszystkich kontrolowanych jednostkach prowadzono również ewidencję nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste. 

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia tych ewidencji – stwierdzono w 18 jednostkach 

kontrolowanych (46%). 

Niepokojącym ustaleniem, które ujawniła przeprowadzona kontrola jest fakt, że mimo iż od wejścia w 

życie przepisów o komunalizacji mienia państwowego minęło ponad 30 lat, w dalszym ciągu proces 

przekazywania gminom tego mienia nie został w wielu przypadkach formalnie zakończony. Powoduje to 

komplikacje w zarządzaniu tym mieniem. 

Dodatkową ewidencję nieruchomości, które stały się, z mocy prawa własnością gmin, lecz co do których 

nie zostały jeszcze wydane ostateczne decyzje potwierdzające nabycie własności a które nie są 

ewidencjonowane w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa prowadziło tylko 25 z 42 kontrolowanych jednostek 

(61%). 
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Takiej dodatkowej ewidencji (nie wymaganej przepisami) nie prowadziły następujące jednostki -  powiat 

suwalski (woj. podlaskie),  powiaty skarżyski i kielecki (woj. świętokrzyskie), powiaty gostyński i śremski 

(woj. wielkopolskie), powiat kołobrzeski i miasto Koszalin (woj. zachodniopomorskie), powiaty stalowowolski 

i tarnobrzeski (woj. podkarpackie), powiaty gorzowski i żarski (woj. lubuskie), powiat iławski (woj. warmińsko-

mazurskie), powiat piotrkowski (woj. łódzkie), miasto Jaworzno oraz powiaty rybnicki i zawierciański (woj. 

śląskie). 

Ustawodawca przyjął, że skoro określone nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność miast i gmin, 

to nie powinny być ewidencjonowane w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, także w przypadku, gdy co do 

tych nieruchomości nie nastąpiło potwierdzenie nabycia stosowną decyzją deklaratoryjną wojewody. 

Rozwiązanie takie budzi zastrzeżenia. Ustawodawca, wychodząc bowiem ze słusznego założenia przejścia 

własności z mocy prawa w danej dacie, pominął, iż faktyczne potwierdzenie, czy dana nieruchomość podlega, 

czy też nie komunalizacji, ma miejsce dopiero w decyzji wojewody. Do tego czasu status danej nieruchomości 

może być sporny. Z tych względów w istocie nie da się do czasu wydania ostatecznej decyzji wojewody określić 

z całą pewnością, która nieruchomość podlegała komunalizacji, a która nie. Ze względów praktycznych wskazane 

byłoby ewidencjonowanie wszystkich nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa do czasu wydania ostatecznej 

decyzji wojewody. Do czasu zakończenia procedury komunalizacyjnej uprawnienia właścicielskie w stosunku do 

podlegających komunalizacji nieruchomości wykonuje w imieniu Skarbu Państwa starosta (prezydent miasta na 

prawach powiatu), który jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Skarb Państwa wykonuje 

bowiem swoje prawa właścicielskie przez określone podmioty, którym na mocy odrębnych ustaw przyznano 

prawo do jego reprezentowania w określonych sprawach. Brak prowadzenia takiej ewidencji uniemożliwia 

ustalenia powierzchni takich nieruchomości a co za tym idzie ustalenia prawidłowości gospodarowania tymi 

nieruchomościami i prawidłowości opodatkowania np.: podatkiem od nieruchomości. 

W 14 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące deklaracji składanych przez starostów na 

podatek od nieruchomości lub leśny. 

Przykłady nieprawidłowości 

W latach 2018-2019 w ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie, oddanych w 

użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd niezgodnie z przepisami art. 23 ust. 1c pkt 3-7 ugn nieprawidłowo 

ujęto nieruchomości lub nie uwzględniono wszystkich danych: 

- wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, w 

przypadku braku księgi wieczystej, 

- przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
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- 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, 

- informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, 

- informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 

Nieprawidłowości takie wystąpiły w następujących jednostkach kontrolowanych: 

miasto Włocławek i powiat lipnowski (woj. kujawsko-pomorskie), powiat brzeski i powiat nowosądecki (woj. 

małopolskie), powiat piotrkowski i powiat pabianicki (woj. łódzkie), powiat krapkowicki (woj. opolskie), 

powiat gostyński i powiat śremski (woj. wielkopolskie), miasto Chełm (woj. lubelskie), miasto Zabrze, 

Bielsko-Biała i Siemianowice Śląskie, powiaty rybnicki, zawierciański, pszczyński, (woj. śląskie), miasto 

Wrocław (woj. dolnośląskie). 

 W mieście Gdynia (woj. pomorskie) w prowadzonej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa ujęto 

nieprawidłowo 7 działek.  

 

W mieście Wrocław (woj. dolnośląskie) w deklaracjach na podatek od nieruchomości na 2018 r. i 2019 

r. wykazano łącznie nieruchomości Skarbu Państwa (podlegające opodatkowaniu oraz zwolnione) o 

powierzchniach, odpowiednio: w 2018 r. - 12,2683 ha zamiast 221,5227 ha, w 2019 r. - 12,1975 ha zamiast 

185,2829 ha oraz składano korekty deklaracji w podatku od nieruchomości po terminie w przypadku, gdy w trakcie 

roku podatkowego nastąpiło nabycie lub sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. W wyniku wykonania 

wniosków pokontrolnych złożono korektę deklaracji podatkowej i wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o 

dodatkowe środki z dotacji w kwocie 335,7 tys. zł. 

 

W latach 2017-2021 Starosta powiatu rybnickiego (woj. śląskie) nie sporządzał deklaracji na podatek 

od nieruchomości dotyczących mienia Skarbu Państwa. Z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

wynikało, że powierzchnie nieruchomości nie udostępnione innym podmiotom, wynosiły: - wg stanu na dzień 

31.12.2017 r. - 271,0573 ha, - wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - 258,7624 ha, - wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

- 255,4347 ha, - wg stanu na dzień kontroli, tj. 28 kwietnia 2021 r. - 261,3277 ha. Ponadto, z informacji uzyskanych 

w trakcie kontroli wynikało, że na dzień 28 kwietnia 2021 r. w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

wchodziły budynki o powierzchni: - Gmina Czerwionka-Leszczyny – 166 m2, - Gaszowice – 298m2, - Jejkowice 

– 165m2, 7 - Lyski – 13 m2, - Świerklany – 901 m2, - Miasto Czerwionka-Leszczyny – 726m2. Łączna 

powierzchnia budynków wynosiła 2.269 m2. Ponadto w każdej z gmin były też nieruchomości co do których nie 
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wydano ostatecznych decyzji potwierdzających nabycie własności z mocy prawa ale brakowało ewidencji tych 

nieruchomości. 

 

W powiecie zawierciańskim (woj. śląskie) w latach 2019 - 2020 nieprawidłowo sporządzono deklaracje 

na podatek od nieruchomości na rok 2019 i na rok 2020 w zakresie opodatkowania nieruchomości Skarbu 

Państwa, poprzez brak wykazania w ww. deklaracjach wszystkich nieruchomości - w tym korzystających z 

ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, wchodzących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

które nie zostały zagospodarowane (nie znajdowały się w posiadaniu innych osób/podmiotów). W latach 2019-

2020 sporządzono deklaracje na podatek rolny w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, które zostały złożone 

do właściwych urzędów gmin na terenie których nieruchomości się znajdowały. Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w 

zakresie podatku rolnego nie dotyczy Skarbu Państwa, zatem w okresie objętym kontrolą nie istniał ustawowy 

obowiązek składania deklaracji na podatek rolny od gruntów podlegających temu podatkowi. 

 

W deklaracjach na podatek od nieruchomości dotyczących mienia Skarbu Państwa za lata 2018 - 2019 

oraz 2020 r. złożonych przez Prezydenta Miasta Tychy wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej, 

nie wykazywano gruntów (poza jedną działką), położonych na terenie miasta Tychy (woj. śląskie), co do których 

nie wydano ostatecznych decyzji potwierdzających nabycie własności z mocy prawa przez miasto Tychy. 

Dotyczyło to gruntów, których nie ewidencjonuje się w zasobie nieruchomości, to jest takich, które stały się, z 

mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. własnością gmin, lecz co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje 

potwierdzające nabycie własności. Z danych przedłożonych do ewidencji mienia Skarbu Państwa będącego poza 

zasobem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynikało, że ogółem była to powierzchnia 65.972 ha. 

Podobne nieprawidłowości stwierdzono w sześciu województwach. 

Starosta Gostyński (woj. wielkopolskie) w sprawozdaniu z gospodarowania nieruchomościami zasobu 

Skarbu Państwa za 2019 rok, przekazanym do Wojewody Wielkopolskiego wykazano ogólną powierzchnię 

nieruchomości Skarbu Państwa o 8,8511 ha większą aniżeli wynika to z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa. Sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami za 2019 rok przekazano Wojewodzie 

Wielkopolskiemu z 4-dniowym opóźnieniem. 

W powiecie brzeskim (woj. małopolskie) w rocznych sprawozdaniach za lata 2018-2019 wykazano 

nieprawidłowe dane w zakresie najmu oraz darowizn nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa. Podobnie w 

powiecie ryckim (woj. lubelskie). 
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W sprawozdaniach z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa miasta Mysłowice (woj. śląskie) za lata 

2017 - 2019 nieprawidłowo wykazano powierzchnię nieruchomości zajętych bezumownie poprzez wykazanie jej 

w wysokości innej niż wynikająca z pism skierowanych do korzystających z nieruchomości o naliczeniu opłaty. 

Ponadto, w sprawozdaniu z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa za 2019 r. nie wykazano wysokości 

dochodów uzyskanych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, natomiast dane w zakresie wpływów 

z tytułu: dzierżawy, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego wykazano w wysokościach obejmujących 

również dochody należne miastu Mysłowice. 

W powiatach kieleckim i skarżyskim (woj. świętokrzyskie) nieterminowo przekazywano sprawozdania 

z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa. 

 

3.2.2. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości. 

W 9 kontrolowanych jednostkach (22%) nie prowadzono ewidencji pozabilansowej mienia Skarbu 

Państwa a w 12 jednostkach kontrolowanych (29%) nie bieżąco ujmowano zmiany w stanie mienia w prowadzonej 

ewidencji księgowej. 

W 42 jednostkach prowadzona była ewidencja analityczna (np.: należności i zobowiązań, depozytów) dla 

zdarzeń dotyczących realizacji zadań zleconych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku 1 jednostki 

ustalono, że nie prowadzono ewidencji bilansowej w zakresie zdarzeń związanych z zadaniami zleconymi i nie 

ujmowano ich w sprawozdaniach finansowych urzędu w badanym okresie. Ewidencję należności i zobowiązań 

dotyczących realizacji zadań zleconych prowadzono pozabilansowo. 

Inwentaryzacja należności Skarbu Państwa była nieprawidłowo przeprowadzona w 7 jednostkach 

kontrolowanych (17%). 

Wszystkie jednostki kontrolowane terminowo przekazywały sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 oraz Rb-ZN i 

tylko w 2 jednostkach dane w sprawozdaniach Rb27-ZZ były błędnie wykazywane. 

W 6 jednostkach (14%) nieprawidłowo klasyfikowano dochody z realizacji zadań zleconych. 

W 41 jednostkach kontrolowanych sporządzono dla wojewodów sprawozdania roczne z gospodarowania 

nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za lata 2018-2019, jednakże w 20 sprawozdaniach stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie danych w nich wykazanych.  

W 1 jednostce nie sporządzono sprawozdań rocznych z gospodarowania nieruchomościami zasobu 

Skarbu Państwa za lata 2018-2019. W wyniku kontroli ww. sprawozdań ustalono, że zakres i forma sprawozdań 

ustalanych przez wojewodów jest bardzo różna i nie może stanowić podstawy do porównań i analiz w skali kraju. 
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W przypadku 5 jednostek (12%) sprawozdania te przekazano wojewodom z naruszeniem terminów 

określonych w przepisach. 

Przykłady nieprawidłowości 

W mieście Opole (woj. opolskie) nie sporządzono i nie przekazano Wojewodzie Opolskiemu 

sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za 2018 r. 

W latach 2016 - 2020 ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzona była pozabilansowo zamiast w ewidencji 

bilansowej w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (woj. śląskie). Skutkiem prowadzenia 

pozabilansowej ewidencji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa, było niewykazanie sald kont w bilansach urzędu miasta Jastrzębie-Zdrój 

sporządzonych wg stanu na 31 grudnia 2016 r, 2017 r., 2018 r., 2019 r. 

Naruszono w latach 2018-2019 zasady rachunkowości, wprowadzone na mocy zarządzenia Starosty 

Lipnowskiego (woj. kujawsko-pomorskie) poprzez:  

- nieprowadzenie, od 1 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2019 r., ewidencji księgowej (pozabilansowej) 

nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzenie, od 30 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyłącznie 

ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd (o łącznej 

wartości 15.351.098,42 zł), z pominięciem składników majątkowych będących przedmiotem: dzierżawy, 

najmu, bezumownego korzystania oraz niezagospodarowanych,  

- nieprowadzenie, od 30 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa 

według poszczególnych grup środków trwałych 

3.2.3. Prawidłowość zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa. 

W 6 jednostkach kontrolowanych stwierdzono, że nie przekazywano do wojewody informacji o umowach oraz 

innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa a w 4 jednostkach 

stwierdzono, że przekazywane informacje nie zawierały wszystkich wymaganych elementów tj.: 

- określenia strony umowy lub innej czynności prawnej, 

- wartości nieruchomości i jej ceny, 

- wykazu uczestników przetargu albo rokowań. 

W 9 jednostkach kontrolowanych przed rozpoczęciem procedury zbycia lub udostępnienia nieruchomości nie 

uzyskano zgody wojewody na: 

- sprzedaż lub zamianę – 1 jednostka, 
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- trwały zarząd – 4 jednostki, 

- najem lub dzierżawę – 2 jednostki, 

- użytkowanie wieczyste – 2 jednostki, 

- darowiznę – 1 jednostka. 

W 11 jednostkach kontrolowanych nieprawidłowo sporządzono lub nie podano do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości do zbycia lub udostępnienia albo nie przekazano go wojewodzie w przypadku: 

- sprzedaży lub zamiany – 7 jednostek, 

- użytkowania wieczystego – 1 jednostka, 

- najmu lub dzierżawy – 7 jednostek, 

- użytkowania i użyczenia – 2 jednostki, 

Brak lub zwłoka w publikacji może powodować ograniczenie kręgu zainteresowanych podmiotów, które 

mogłyby uczestniczyć w takich postępowaniach. 

W 4 jednostkach wartość nieruchomości będących przedmiotem obrotu oraz przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, nie została ustalona na podstawie operatu szacunkowego w 

przypadku: 

- przekazania w trwały zarząd – w 2 jednostkach, 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – w 2 jednostkach, 

- darowizny – w 2 jednostkach. 

W 31 jednostkach kontrolowanych, w których zbywano nieruchomości zastosowano prawidłowy tryb zbycia 

nieruchomości. W 6 stwierdzono błędy w procedurach. 

W 2 jednostkach stwierdzono, że nie weryfikowano realizacji ustaleń zawartych w umowie w zakresie terminu 

i sposobu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Wiąże się to z brakiem 

realizacji postanowień umownych, które uprawniały do zastosowania preferencyjnej stawki za użytkowanie 

wieczyste oraz w konsekwencji koniecznością ustalenia wyższych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

W 3 jednostkach nie weryfikowano sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości ustalonych w 

decyzjach o trwałym zarządzie. 

W 3 jednostkach nie przestrzegano procedur wymaganych przy udostępnianiu nieruchomości Skarbu 

Państwa w najem i dzierżawę dotyczących ogłoszeń o przetargach. 

W 4 jednostkach nie ustalono lub nie dokonano weryfikacji postanowień umów najmu lub dzierżawy w 

zakresie celu korzystania z tych nieruchomości a w 3 jednostkach nie dokonywano odbioru przedmiotu umowy 
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po okresie obowiązywania umowy najmu/dzierżawy lub nie kontrolowano opuszczenia przedmiotu umowy przez 

korzystającego. 

Zaniechanie takich działań prowadzi do bezumownego korzystania z nieruchomości a zatem pominięcie w 

praktyce konieczności uzyskania zgody od właściwego wojewody na zawarcie kolejnej umowy lub pominięcie 

konieczności zorganizowania kolejnych postępowań na zbycie lub udostepnienie takich nieruchomości. 

W 5 jednostkach nie ustalono okresu bezumownego korzystania z nieruchomości celem ustalenia 

odszkodowania z tego tytułu. 

W 2 jednostkach nieprawidłowo udostępniono nieruchomości Skarbu Państwa w użyczenie lub użytkowanie. 

Przykłady nieprawidłowości 

W mieście Suwałki (woj. podlaskie) stwierdzono brak przedkładania Wojewodzie Podlaskiemu 

kompletnych informacji o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami 

Skarbu Państwa. Informacje przedkładane były w formie kopii zawartych aktów notarialnych w przypadku 

sprzedaży lub w postaci zapytań o wyrażenie zgody w przypadku innych form udostępnienia nieruchomości. 

Nieprawidłowości dotyczące braku przekazywania takich informacji ustalono również w mieście 

Włocławek i powiecie lipnowskim (woj. kujawsko-pomorskie), powiatach nowosądeckim i brzeskim (woj. 

małopolskie), mieście Wrocław (woj. dolnośląskie) oraz w 3 jednostkach stwierdzono, że przekazywane 

informacje nie zawierały wszystkich wymaganych elementów w mieście Chełm (woj. lubelskie), mieście 

Wrocław (woj. dolnośląskie) oraz w powiecie lubańskim (woj. lubuskie). 

W powiecie augustowskim (woj. podlaskie) zaniechano weryfikacji realizacji ustaleń zawartych w 

umowach, w zakresie sposobu wykorzystywania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, co 

przejawiło się w 2 na 10 skontrolowanych przypadków. Ustalono, iż na dzień kontroli dwa przedsiębiorstwa 

rozszerzyły bądź zmieniły zakres prowadzonej działalności od czasu oddania nieruchomości w użytkowanie 

wieczyste. Wiąże się to z brakiem realizacji postanowień umownych, które uprawniały do zastosowania 

preferencyjnej stawki za użytkowanie wieczyste – tj. 0,3% oraz 1 %. Jednostka, od czasu oddania nieruchomości 

w użytkowanie wieczyste nie podejmowała czynności weryfikacyjnych odnośnie aktualnego i faktycznego 

sposobu ich wykorzystywania, w konsekwencji czego stosowano stawkę opłaty właściwą na dzień podpisania 

aktu notarialnego (1999 r. oraz 2014 r.). Brak weryfikacji faktycznego wykorzystywania nieruchomości mógł 

spowodować potencjalne uszczuplenie należności o kwotę 56 tys. zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności za 2019 r. – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 27/2019 

„wysokość stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia gruntu wynosi 90% - 

w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie (…) 80% - 
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w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku”. Kontrola wykazała 2 przypadki 

udzielenia 90% bonifikaty, podczas gdy wpłata została uiszczona w drugim roku po przekształceniu. Zgodnie z 

Zarządzeniem bonifikata powinna wynieść 80%. Potencjalne skutki finansowe z tego tytułu wynoszą 2 tys. zł. 

W 2018 r. Prezydent Miasta Bielsko-Biała (woj. śląskie), wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej, w postępowaniach dotyczących sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa 

z 21 dniowym i 18 dniowym opóźnieniem zamieszczał w prasie lokalnej informację o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Umowę najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa zawarły osoby, które na dzień 

zawarcia umowy nie posiadały pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Chorzów (woj. śląskie) wykonującego 

zadania z zakresu administracji rządowej do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym 

zawierania umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa. W zakresie przeprowadzania procedur sprzedaży 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach 2016-2017 stwierdzono, że: 

- dopuszczono do części ustnej rokowań osoby, których zgłoszenia zawierały ceny za nieruchomość niższe 

od cen wywoławczych wskazanych w ogłoszeniu o rokowaniach, czyli nie spełniały warunków rokowań. 

Rozbieżności między cenami wynosiły 3 700 tys. zł., 

- ustną część rokowań na sprzedaż nieruchomości, w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia 

umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, przeprowadzono wspólnie z wszystkimi osobami 

zakwalifikowanymi do udziału w tej części, 

- w ogłoszeniu o I i II przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz w ogłoszeniu o rokowaniach nie zamieszczono 

opisu nieruchomości. 

 

W mieście Jastrzębie – Zdrój (woj. śląskie) nieprawidłowo gospodarowano mieniem Skarbu Państwa 

poprzez ustalenie w umowach dzierżawy początku okresu ich obowiązywania przed dniem uzyskania od 

Wojewody Śląskiego zgody dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój na zawarcie kolejnych umów dzierżaw. 

 

W oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina (woj. zachodniopomorskie) z dnia 15 lipca 2013 r. 

w sprawie zasad ustalania oraz ponoszenia kosztów czynności z zakresu gospodarki nieruchomościami 

dokonywanych na wniosek, w roku 2019, obciążono kosztami przygotowania tych nieruchomości do obrotu tj. 

kosztami ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o wykazie nieruchomości oraz wyceny nieruchomości 

przeznaczonej do zbycia wnioskodawców ubiegających się o wydzierżawienie (2), najem (4) i sprzedaż (1) 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym, przed zawarciem umów. 



19 
 

W mieście Mysłowice (woj. śląskie) w latach 2019 - 2020, zaniechano dokonania aktualizacji opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa za 2020 r., pomimo otrzymania na ten cel środków z 

dotacji z budżetu państwa. 

 

W powiecie pszczyńskim (woj. śląskie) w latach 2020 - 2021 zaniechano podjęcia działań celem zawarcia 

kolejnych umów na korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zasadami gospodarowania tymi 

nieruchomościami. Po upływie terminu obowiązywania umów dzierżawy, nie podjęto działań celem uzyskania 

zgody Wojewody na kontynowanie ww. umów, nie zawarto kolejnych umów na piśmie. Dotychczasowi dzierżawcy 

korzystali z nieruchomości bezumownie i wnosili opłaty z tego tytułu w podwójnej wysokości wskazanego czynszu 

wynikającego z wygasłych umów. 

 

W powiecie rybnickim (woj. śląskie) w 2019 r. przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

Skarbu Państwa stwierdzono naruszenie przepisów ugn poprzez zbycie nieruchomości, której cena ustalona była 

na podstawie uaktualnionego operatu szacunkowego bez dołączonej analizy potwierdzającej, że od daty jego 

sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników oraz zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na 

podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn, pomimo braku wystąpienia przesłanek zbycia nieruchomości w tym trybie. 

Ponadto w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste bezpodstawnie wyrażono zgodę na zapłatę przez 

nabywcę pierwszej opłaty w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 

 

3.2.4. Wysokość dochodów uzyskanych ze zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu 

Państwa, w tym prawidłowość ustalania, pobierania i windykacji należności z tytułu zbywania i 

udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa. 

Uzyskane w badanym okresie przez kontrolowane jednostki dochody z tytułu gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły: w 2018 r. łącznie 299 174 tys. zł.(udział jst – 73 983 tys. zł.) a w 

2019 r. łącznie 300 058 tys. zł.(udział jst – 74 360 tys. zł.) w tym m.in. użytkowanie wieczyste nieruchomości 

odpowiednio 241 639 tys. zł. i 235 622 tys. zł., przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności – 14 461 tys. zł. i 41 516 tys. zł., z opłat za trwały zarząd odpowiednio 10 488 tys. zł. i 8 999 tys. zł.,  

ze sprzedaży nieruchomości – 20 038 tys. zł. i 11 529 tys. zł. oraz z najmu i dzierżawy – 5 893 tys. zł. i 5 699 tys. 

zł. 
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Analiza dokumentacji dokonanych w badanym okresie oddania w trwały zarząd oraz w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykazała, iż stawki rocznych opłat z tytułu wieczystego użytkowania 

lub trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa ustalane były zgodnie z przepisami. 

Dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego wynosiły w okresie badanym ok 

84% dochodów ogółem wykonanych przez kontrolowane jednostki z gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa. Stwierdzone nieprawidłowości odnosiły się zwłaszcza do braku systematycznej aktualizacji tych opłat. 

W trzech jednostkach nie dokonywano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego na przestrzeni od 7 do 

19 lat. 

Ponadto zaznaczyć należy, że w 22 jednostkach kontrolowanych, a więc ponad połowie, nie 

przeprowadzono czynności weryfikacyjnych w zakresie gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie 

wieczyste (oznaczonych jako działki ewidencyjne) wchodzących w skład infrastruktury kolejowej celem 

ewentualnego zaliczenia tych gruntów do zajętych pod infrastrukturę kolejową nieczynną lub prywatną, a 

następnie określenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości. 

W wyniku skierowania do jednostek kontrolowanych wniosków o przeanalizowanie prawidłowości 

zastosowanego zwolnienia z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wobec nieruchomości Skarbu 

Państwa wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, uzyskano informacje o przeprowadzonych weryfikacjach 

oraz o ustaleniu i naliczeniu opłat z tytułu użytkowania takich nieruchomości w łącznej kwocie 672 tys. zł. w 

następujących jst: 

- miasto Bielsko-Biała (woj. śląskie) – 241 tys. zł., 

- miasto Chorzów (woj. śląskie) – 47 tys. zł., 

- powiat pszczyński (woj. śląskie) – 95 tys. zł., 

- powiat rybnicki (woj. śląskie) – 54 tys. zł., 

- miasto Jaworzno (woj. śląskie) - 142 tys. zł., 

- miasto Tychy (woj. śląskie) – 93 tys. zł. 

W pozostałych jst, w których stwierdzono takie nieprawidłowości trwają postępowania wyjaśniające lub 

starostowie wystąpili o zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie wyceny nieruchomości celem ustalenia 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego.  

Zaległości w opłatach za sprzedaż i udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa w kontrolowanych 

jednostkach systematycznie wzrastały: z 168 525 tys. zł na koniec 2018 r. do 175 047 tys. zł na koniec 2019 r.  
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W 13 kontrolowanych jednostkach nie dokonywano waloryzacji stawek z tytułu najmu czy dzierżawy.  

W 7 jednostkach działania windykacyjne prowadzone były nierzetelnie, nie kierowano spraw na drogę 

egzekucyjną lub czynności te prowadzono opieszale. Należy podkreślić, że często te nieprawidłowości miały 

istotny wymiar finansowy. Przykładowo w dwóch skontrolowanych jednostkach stwierdzono przedawnienie 

zaległości na kwotę ponad 2 400 tys. zł. 

W toku kontroli ustalono również, że w 5 jednostkach nie podejmowano w stosunku do dzierżawców 

nieruchomości Skarbu Państwa prowadzących działalność gospodarczą, nieterminowo regulujących należności 

z tytułu czynszu dzierżawy, czynności w celu wyegzekwowania rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, tj. z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 

r. poz. 893). 

 W wyniku realizacji wniosku wystosowanego po kontroli do jednej z kontrolowanych jednostek, 

dotyczącego konieczności przeanalizowania terminowości realizacji przez kontrahentów prowadzących 

działalność gospodarczą należności cywilnoprawnych w celu ustalenia i wyegzekwowania rekompensaty za 

koszty odzyskiwania należności przypis z tego tytułu wyniósł 117 tys. zł. 

W 15 jednostkach nie ustalono procedur wewnętrznych w zakresie windykacji należności a w 5 nie 

przestrzegano własnych procedur w tym zakresie. 

W latach objętych kontrolą wzrosła również powierzchnia nieruchomości, z których korzystano 

bezumownie – w 2018 r. było to 16,5 ha (332 nieruchomości) a w 2019 r. 39,5 ha (305 nieruchomości) i wzrosły 

też dochody z tego tytułu – z 555 tys. zł. w 2018 r. do 656 tys. zł w 2019 r. i odpowiednio zaległości ze 109,5 tys. 

zł. do 123 tys. zł. W 5 jednostkach kontrolowanych nieprawidłowo ustalano okres bezumownego korzystania z 

nieruchomości lub nieprawidłowo naliczano opłaty z tego tytułu. Tylko w jednej z jednostek kontrolowanych nie 

ustalono opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości na kwotę ponad 5 821 tys. zł. 

Przykłady nieprawidłowości 

W mieście Suwałki (woj. podlaskie) zastosowano nieprawidłową stawkę opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu następującym podmiotom: 

- Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska – nabycie trwałego zarządu z mocy prawa od 2019 r. na gruncie 

art. 18 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) - zastosowano stawkę przewidzianą w art. 83 ust. 2 pkt 2 w wysokości 

0,3 %, właściwą m.in. w stosunku do nieruchomości oddanych na siedziby organów władzy i administracji 

publicznej, niewymienionych w art. 60 ust. 1. Z kolei katalog podmiotów wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonjrga4te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonjrga4te
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zawiera m.in. urzędy centralne, a takim zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995) jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – urząd jako aparat 

pomocniczy przy organie administracji publicznej. Różnica między ustaloną opłatą roczną i właściwą wyniosła 

6,9 tys. zł. Brak skutków finansowych za 2019 r. z uwagi na płatność od 2020 r. w związku z ustanowieniem 

trwałego zarządu z mocy prawa w 2019 r. (art. 89 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

- Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa - zastosowano stawkę w wysokości 1 % wartości 

nieruchomości. Należy zauważyć, iż przekazana w trwały zarząd nieruchomość z przeznaczeniem na siedzibę 

wskazanego organu administracji publicznej, niewymienionego w treści art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, powinna korzystać z preferencyjnej stawki opłaty rocznej zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami i wynosić 0,3%. Potencjalna kwota zawyżenia dochodów budżetowych w latach 

2018-2019 r. z tego tytułu wyniosła 3,6 tys. zł. 

Starosta augustowski (woj. podlaskie) nie występował do Wojewody Podlaskiego o wyrażenie zgody na 

umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszu dzierżawnego. Zaległość w łącznej 

wysokości 96 tys. zł, powstała w latach 1999-2008 i została objęta postępowaniem egzekucyjnym. Z uwagi na 

brak składników majątku stanowiącego przedmiot egzekucji, a następnie wykreślenie pomiotów z rejestru 

przedsiębiorców, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Jednostka w dalszym ciągu wykazuje te 

zaległości w sprawozdaniach i nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. 

W mieście Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) skontrolowano 12 podmiotów posiadających zobowiązania 

wobec budżetu państwa na łączną kwotę 1 613 tys. zł. z tytułu 99 opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w 91 

przypadkach nie dokonano żadnej wpłaty (wartość zobowiązań 1 549 tys. zł). Dla podanych wartości okres 

zalegania w płatnościach wynosił dla najstarszej zaległości - 17 lat – należność nieopłacona a dla najkrótszej 

zaległości - 9 miesięcy. Dla 15 na 99 opłat jednostka nie przedstawiła do kontroli upomnień, z czego w 4 

przypadkach ich brak wynikał z trwającego postępowania sądowego. W 5 przypadkach brak upomnień 

uzasadniono problemami związanymi ze zmianą sposobu prowadzenia ewidencji księgowej, przy czym jednostka 

przedstawiła wystawione w późniejszym okresie nakazy/wezwania do zapłaty. W stosunku do pozostałych 6 opłat 

kontrolowany nie przedstawił upomnień oraz wezwań do zapłaty, a także nie uzasadnił ich braku. Najczęściej 

upomnienia wystawiano w okresie między 60 a 120 dniem przypadającym po dniu upływu terminu zapłaty (38 

przypadków na kwotę 748 tys. zł). Najpóźniej upomnienie wystawiono w dwóch przypadkach, tj. po upływie 240 

i 257 dni (zobowiązania na łączną kwotę 46 tys. zł). Natomiast w zakresie wezwań do zapłaty jednostka wystawiła 

ich łącznie 55, najwcześniej po 126 dniach od upływu terminu zapłaty. Łącznie z całkowitej sumy zaległości 

wynoszącej dla badanej próby 1 613 tys. zł odzyskano 111 tys. zł (8 wpłat, pobrane odsetki 64 tys. zł). 

Dodatkowo w stosunku do 14 zaległych opłat na kwotę 277 tys. zł kontrolowany złożył oświadczanie o 

przygotowaniu spraw przez Biuro Prawne do skierowania pozwu. 
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W mieście Bielsko-Biała (woj. śląskie) nie przeprowadzono czynności weryfikacyjnych w zakresie gruntów 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste (oznaczonych jako działki ewidencyjne) wchodzących w 

skład infrastruktury kolejowej celem ewentualnego zaliczenia tych gruntów do zajętych pod infrastrukturę 

kolejową nieczynną lub prywatną, a następnie określenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych 

nieruchomości, co dotyczyło jednego użytkownika wieczystego będącego w posiadaniu nieruchomości o łącznej 

powierzchni 74,4358 ha. W wyniku wykonania wniosków pokontrolnych miasto dokonało wyceny 73 działek 

stanowiących mienie Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie PKP S.A. Ustalone opłaty roczne z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntów wynoszą łącznie ponad 241 tys. zł. i obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Ponadto 

nieterminowo podejmowano czynności windykacyjne należności cywilnoprawnych od osób prawnych 

stanowiących opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, co dotyczyło jednego użytkownika, w wyniku czego 

dopuszczono do przedawnienia należności na kwotę 17,7 tys. zł. 

W mieście Jaworzno (woj. śląskie) nie podejmowano lub nieterminowo podejmowano czynności 

windykacyjne należności cywilnoprawnych przysługujących Skarbowi Państwa z tytułu zaległości w opłatach 

rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez zaniechanie wszczęcia 

postępowania windykacyjnego, a następnie postępowania egzekucyjnego oraz dopuszczenie do upłynięcia 

terminów przedawnienia należności, po upływie których ten przeciwko komu przysługuje roszczenie mógłby się 

uchylić od jego zaspokojenia i tak: 

Wobec jednego kontrahenta należność w łącznej wysokości 42 tys. zł., bez odsetek, dotyczyła lat 2002-2004 - 

daty upływu terminów płatności to (odpowiednio): 1 kwietnia 2002 r., 31 marca 2003 r. i 31marca 2004 r. - nie 

wydano nakazów zapłaty, wierzytelność nie została zgłoszona do masy upadłości. W dniu 21 lipca 2008 r. 

zakończyło się postępowanie upadłościowe a 29 listopada 2008 r. kontrahent został wykreślony z Krajowego 

Rejestru Sądowego. W dniach 2 kwietnia 2005 r., 1 kwietnia 2006 r. i 1 kwietnia 2007 r. upłynęły terminy 

przedawnienia należności. 

Wobec drugiego kontrahenta - należność w łącznej wysokości 21 tys. zł., bez odsetek, dotyczyła lat 2008-2009 

- daty upływu terminów płatności to (odpowiednio): 31 marca 2008 r. i 31 marca 2009 r. - nie wystawiono nakazów 

zapłaty a wierzytelność nie została zgłoszona do masy upadłości. W dniu 30 września 2007 r. zakończyło się 

postępowanie likwidacyjne a 10 marca 2009 r. kontrahent został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W 

dniach 1 kwietnia 2011 r. i 1 kwietnia 2012 r. upłynęły terminy przedawnienia należności. 

Należności nie były zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. 

W powiecie gorzowskim (woj. lubuskie) stwierdzono brak dokumentacji pozwalającej jednoznacznie 

stwierdzić na jakim etapie są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz czy zaległości nie uległy 

przedawnieniu. 
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W starostwie powiatowym w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie) wystawiano w latach 2018-2019 faktury za 

najem nieruchomości, pomimo upływu okresu obowiązywania zawartych umów najmu. Konsekwencją opisanego 

działania było nieprawidłowe zaklasyfikowanie dokonanych wpłat jako dochodów z tytułu najmu zamiast jako 

wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości a mianowicie 2,3 tys. zł. w 2018 r. oraz 1 tys. zł. 

w 2019 r. Ponadto ustalono nieegzekwowanie, w latach 2018-2019, od podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, dzierżawiących nieruchomości Skarbu Państwa, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 

z tytułu opóźnionych płatności czynszu dzierżawnego w wysokości 40 euro. 

W powiecie pszczyńskim (woj. śląskie) nie przeprowadzono czynności weryfikacyjnych w zakresie gruntów 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste wchodzących w skład infrastruktury kolejowej celem 

ewentualnego zaliczenia tych gruntów do zajętych pod infrastrukturę kolejową nieczynną lub prywatną, a 

następnie określenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości. Podjęte działania po kontroli 

spowodowały naliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 95 tys. zł. 

W latach 2017 - 2021 (do dnia kontroli) nie podejmowano w stosunku do dzierżawców nieruchomości Skarbu 

Państwa prowadzących działalność gospodarczą, nieterminowo regulujących należności z tytułu czynszu 

dzierżawy, czynności w celu wyegzekwowania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W wyniku 

realizacji wniosków pokontrolnych naliczono opłaty z tego tytułu w łącznej kwocie 117 tys. zł. 

W okresie 2018 - 2021 zaniechano dokonania waloryzacji czynszu najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, naruszając postanowienia umów dzierżaw. Wobec powyższego zaniechania, w ww. okresie 

został zaniżony czynsz najmu w łącznej kwocie 1,7 tys. zł. Powyższe również miało wpływ na ustalenie wysokości 

czynszu za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodnie z postanowieniami umów, w razie 

braku zgody ze strony dzierżawcy na wydanie nieruchomości bądź pozostawieniu na nieruchomości urządzeń 

będących własnością dzierżawcy, począwszy od dnia zakończenia umowy, naliczana będzie opłata za 

bezumowne korzystanie w wysokości 2-krotności obowiązującej stawki czynszu. Opłata za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości po zakończeniu czterech umów dzierżawy po uwzględnieniu ww. waloryzacji mogła 

zostać ustalona w wysokości wyższej o łączną kwotę 3 tys. zł. 

 

W powiecie rybnickim (woj. śląskie) nie przeprowadzono czynności weryfikacyjnych w zakresie gruntów 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste wchodzących w skład infrastruktury kolejowej celem 

ewentualnego zaliczenia tych gruntów do zajętych pod infrastrukturę kolejową nieczynną lub prywatną, a 

następnie określenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości. W wyniku wykonania wniosków 

pokontrolnych opłatę tę ustalono w wysokości 53,5 tys. zł. rocznie. 

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że nie podejmowano lub nieterminowo podejmowano czynności 

windykacyjne i egzekucyjne należności cywilnoprawnych przysługujących Skarbowi Państwa z tytułu 
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użytkowania wieczystego a dla zaległości o łącznej kwocie 216 tys. zł. przysługiwało prawo do wniesienia zarzutu 

przedawnienia. 

 

W mieście Mysłowice (woj. śląskie) nie podejmowano lub nieterminowo podejmowano czynności egzekucyjne 

należności cywilnoprawnych dotyczących zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa. 

W szczególności: 

- zaniechano wszczęcia postępowania windykacyjnego a następnie postępowania egzekucyjnego wobec 5 

kontrahentów na łączną kwotę 341,8 tys. zł a dla zaległości o łącznej kwocie 188 tys. zł. przysługiwało prawo 

do wniesienia zarzutu przedawnienia. Zaległości dotyczyły lat 2002-2019. Dla zaległości do 2014 r. Wydział 

merytoryczny składał wnioski o wszczęcie procedury windykacyjnej do biura radców prawnych, jednakże 

postępowania te nie były wszczynane, 

- zaniechano wszczęcia postępowania egzekucyjnego, pomimo wydania sądowego nakazu zapłaty wobec 6 

kontrahentów na łączną kwotę 243 tys. zł a dla zaległości o łącznej kwocie 145 tys. zł. przysługiwało prawo 

do wniesienia zarzutu przedawnienia. Sądowe nakazy zapłaty wydano w latach 2002-2020, 

- zaniechano wszczęcia kolejnego postępowania egzekucyjnego, po postanowieniu o umorzeniu 

postępowania wobec bezskutecznej egzekucji, celem niedopuszczenia do przedawnienia zaległości wobec 

5 kontrahentów na łączną kwotę 1 625 tys. zł a dla zaległości o łącznej kwocie 1 168 tys. zł. przysługiwało 

prawo do wniesienia zarzutu przedawnienia. Zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji dotyczyły lat 2007-

2019. 

Ponadto, dla 8 kontrahentów brak było w dokumentacji postępowania informacji o zakończonym postępowaniu 

egzekucyjnym należności za lata 2001 - 2003, 2013 - 2015, w łącznej wysokości 230 tys. zł. 

W mieście Siemianowice Śląskie (woj. śląskie) zaniechano podjęcia działań mających na celu ustalenie, 

naliczenie oraz wyegzekwowanie należności od dwóch podmiotów, które korzystały bezumownie z nieruchomości 

Skarbu Państwa. W przypadku, gdyby wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu zostało 

naliczone, jego wysokość w latach 2017-2021 wynosiłaby 5.822 tys. zł. Ponadto nie podejmowano lub 

nieterminowo podejmowano czynności windykacyjne i egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności 

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Dla zaległości (należność główna) o łącznej 

kwocie 807 tys. zł. przysługiwało prawo do wniesienia zarzutu przedawnienia. 

W mieście Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) stwierdzono uszczuplenie w latach 2017-2019 dochodów 

Skarbu Państwa na łączną kwotę 3,5 tys. zł., poprzez nienaliczanie opłat za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości Skarbu Państwa w związku z niedokonaniem zwrotu wydzierżawionych terenów po wygaśnięciu 

umów dzierżawy. Nie przeprowadzono w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2020 r., czynności 
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weryfikacyjnych w stosunku do dwóch podmiotów korzystających ze zwolnienia od opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntów Skarbu Państwa zajętych pod infrastrukturę kolejową, celem potwierdzenia istnienia 

ustawowej przesłanki, uprawniającej do stosowania przedmiotowej ulgi. Nie dokonywano w latach 2018-2019 

aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, pomimo znacznego upływu czasu od ostatniej aktualizacji 

wynoszącego od 6 do 17 lat. Nie dokonywano w latach 2018-2019 corocznej waloryzacji stawek czynszu za 

dzierżawę lub najem nieruchomości, pomimo zawarcia w umowach zapisów umożliwiających jej 

przeprowadzenie. Nie egzekwowano w latach 2018-2019, od podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, dzierżawiących nieruchomości Skarbu Państwa, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 

z tytułu opóźnionych płatności czynszu dzierżawnego w wysokości 40 euro. 

 

W powiecie tarnogórskim (woj. śląskie) nie przeprowadzono czynności weryfikacyjnych w zakresie gruntów 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste (oznaczonych jako działki ewidencyjne) wchodzących w 

skład infrastruktury kolejowej, korzystających do dnia 30 grudnia 2016 r. ze zwolnienia z opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste, celem ewentualnego zaliczenia tych gruntów do zajętych pod infrastrukturę kolejową 

nieczynną lub prywatną, a następnie określenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości. 

W latach od 2018 r. – 2021 nie naliczano i nie egzekwowano kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności od osób prowadzących działalność gospodarczą, nieterminowo regulujących należności z tytułu 

czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. W wyniku wykonania wniosków 

pokontrolnych naliczono ww. kwoty łącznie 7,9 tys. zł. 

Ponadto zaniechano naliczenia, ujęcia w ewidencji księgowej i wyegzekwowania od dzierżawcy należności z 

tytułu czynszu dzierżawnego za 2018 r. w wysokości 1,3 tys. zł. Kwotę tę wyegzekwowano w wyniku realizacji 

wniosków pokontrolnych. 

 

3.2.5. Prawidłowość ustalenia dochodów z tytułu potrąceń oraz terminowość odprowadzania 

dochodów do budżetu państwa. 

W 37 kontrolowanych jednostkach prawidłowo przekazywano 75% dochodów dla Skarbu Państwa od 

sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, użytkowania 

wieczystego i należnych od nich odsetek. Nieprawidłowości dotyczące tych rozliczeń stwierdzono tylko w 6 

jednostkach, gdzie nieprawidłowo rozliczono z budżetem dochody z pozostałego udostępniania nieruchomości 

(przekazano 75% zamiast 95% uzyskanych dochodów) lub niewłaściwie rozliczano dochody z tytułu odsetek za 

zwłokę. 
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Przykłady nieprawidłowości 

W powiecie lipnowskim (woj. kujawsko-pomorskie) zaniżono dochody, które powinny zostać 

odprowadzone w latach 2018-2019 do budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego, o łączną kwotę 0,7 tys. zł., na skutek potrącenia 25% z uzyskanych wpływów, zamiast 5%. 

W powiecie nowodworskim (woj. mazowieckie) od dochodów uzyskiwanych z tytułu bezumownego 

korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa przekazywano 75% uzyskanych dochodów zamiast 95% tych 

dochodów. 

W powiecie ryckim (woj. lubelskie) ujęto wpłaty czynszu za dzierżawę w nieprawidłowej podziałce klasyfikacji 

budżetowej, co skutkowało niewłaściwym obliczeniem dochodów powiatu (zaniżono o 0,9 tys. zł.). 

W mieście Nowy Sącz (woj. małopolskie) dokonywano potraceń od wpływów osiąganych z tytułu zapłaty za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 25% zamiast należnych 5%. Kwota nienależnie 

pobranych dochodów wyniosła 0,9 tys. zł. 

W powiecie gostyńskim (woj. wielkopolskie) w wyniku kontroli terminowości regulowania zobowiązań z tytułu 

użytkowania wieczystego w latach 2018-2019 w próbie 5 użytkowników wieczystych stwierdzono 2 przypadki 

nieprawidłowego obliczenia odsetek za zwłokę. 

W mieście Zabrze (woj. śląskie) od dochodów uzyskiwanych z tytułu bezumownego korzystania z 

nieruchomości Skarbu Państwa przekazywano 75% uzyskanych dochodów zamiast 95% tych dochodów w 

skutek czego zaniżono przekazane dochody do Budżetu Państwa o 69 tys. zł. 

 

3.2.6. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań 

zleconych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. 

 

Wszystkie jednostki kontrolowane prawidło wykorzystały i zwracały niewykorzystane dotacje otrzymane z 

budżetu państwa. 
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4. Działania podjęte po zakończeniu kontroli 

W wyniku działań regionalnych izb obrachunkowych wydano 244 wnioski pokontrolne mające na celu usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości lub usprawnienie działań w kontrolowanym obszarze. 

Jednostki kontrolowane wniosły do kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w 4 przypadkach zastrzeżenia do 

6 wniosków pokontrolnych, które zostały oddalone w całości  

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skierowano 3 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów 

publicznych oraz 1 pismo do wojewody. 
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5. Synteza i wnioski. 

 

Kontrola objęła gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w latach 2018-2019, natomiast w zakresie danych 

sprawozdawczych oraz działań windykacyjnych okres do czasu zakończenia poszczególnych kontroli. Ze 

względu na pandemię COVID jej realizacja trwała w latach 2020-2021. Niemniej w tym okresie nie nastąpiły 

istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących kontrolowanego zagadnienia. Wnioski opracowane na 

podstawie wyników tego badania zachowują swoją aktualność. 

Wstępnie należy zauważyć, że przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki potwierdzają zasadność 

objęcia badanej tematyki kontrolą koordynowaną. Świadczą o tym przede wszystkim rezultaty finansowe 

przeprowadzonych kontroli. W jednostkowych przypadkach przedawnione należności Skarbu Państwa były 

liczone w milionach złotych. Jeszcze istotniejsze znaczenie mają skutki w zakresie nieustalonych dochodów 

Skarbu Państwa, które będą mogły być dochodzone w przyszłości, przede wszystkim z tytułu opłat za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości związanych z infrastrukturą kolejową oraz za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości. Tutaj przypisy w poszczególnych jednostkach sięgały kwot sześciocyfrowych. Niestety ze 

względu na skomplikowane sytuacje faktyczno-prawne, wynikające z ustaleń korzyści finansowe nie zawsze były 

możliwe do zwymiarowania na etapie kontroli czy bezpośrednich działań pokontrolnych. 

Wyniki kontroli wskazują również na istotną okoliczność o charakterze niefinansowym, która jednak 

niewątpliwie rzutuje negatywnie na kwestie finansowe. Otóż mimo upływu ponad 30 lat od ustawowej 

komunalizacji mienia ogólnonarodowego na rzecz samorządów, proces ten nie został zakończony. 

Nieruchomości przejęte z mocy prawa przez gminy, bez ostatecznych decyzji wojewodów nie mogą być 

wprowadzone do gminnych ewidencji mienia komunalnego. Powoduje to, że część mienia publicznego znajduje 

się w „stanie zawieszenia” pomiędzy ewidencjami Skarbu Państwa a poszczególnych gmin. Jak wynika z ustaleń 

kontroli, negatywnie wpływa to na prawidłowość gospodarowania tym mieniem. Wyniki przeprowadzonych 

kontroli w zakresie realizacji dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozwalają 

stwierdzić, że w większości kontrolowanych powiatów ziemskich lub miast na prawach powiatu działania 

prowadzone były z naruszeniem kryteriów rzetelności, gospodarności i legalności. 

Ocenę taką uzasadniają następujące nieprawidłowości: 

- niepodejmowanie windykacji lub opieszałe prowadzenie postępowań windykacyjnych, co powodowało 

m.in. sukcesywny wzrost zaległości oraz przedawnianie się części należności; 

- niedokonywanie systematycznych aktualizacji wartości nieruchomości i wysokości opłat za ich 

użytkowanie, co niekorzystnie wpływało na poziom dochodów budżetu państwa i powiatów;  

- nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej mienia Skarbu Państwa i należności; 
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- nieprawidłowe stosowanie procedur przy udostępnianiu i sprzedaży tych nieruchomości,  

- nieprawidłowe sporządzanie deklaracji na podatki lokalne. 

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a zwłaszcza zwiększenia dochodów 

budżetowych, w wystąpieniach pokontrolnych do skontrolowanych jednostek regionalne izby obrachunkowe 

wnioskowały m.in. o: 

- poprawę terminowości i skuteczności postępowań windykacyjnych, a w szczególności o stosowanie 

właściwych i skutecznych form egzekucyjnych, 

- dokonywanie systematycznych aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokonywanie weryfikacji prawidłowości zwolnienia użytkowników 

wieczystych mienia Skarbu Państwa, a w wymaganych przypadkach naliczenie opłat z tytułu 

użytkowania, 

- sporządzania korekt sprawozdań z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

składanych wojewodom, 

- zweryfikowanie prawidłowości deklaracji na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, 

- prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej. 

Wyniki przeprowadzonej kontroli uzasadniają potrzebę uregulowania w przepisach niektórych 

obszarów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności: 

1. określenia obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji nieruchomości, które na podstawie przepisów 

ustawy komunalizacyjnej są własnością gmin, lecz co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje 

potwierdzające nabycie własności oraz jednoznaczne wskazanie podmiotu, na którym ciąży obowiązek 

podatkowy do czasu wydania decyzji komunalizacyjnej; 

2. ustalenia obowiązku aktualizacji wartości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego 

zarządu – „nie rzadziej niż „; 

3. ujednolicenia wzoru sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu 

Państwa przedkładanego wojewodom; 

4. wprowadzenia obowiązku określenia procedur kontroli zarządczej dot. gospodarowania mieniem SP 

m.in. w zakresie określania stawek minimalnych czynszu najmu lub dzierżawy. 
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 Załącznik nr 1  

 Wykaz kontrolowanych jednostek 

 
Lp. Regionalna Izba 

Obrachunkowa 
Jednostka kontrolowana 

 1 
Białystok 

Powiat augustowski 

 2 Miasto Suwałki 

 3 
Bydgoszcz 

Miasto Włocławek 

 4 Powiat lipnowski 

 5 
Gdańsk 

Miasto Gdynia 

 6 Powiat nowodworski 

 7 

Katowice 

Miasto Bielsko-Biała 

 8 Miasto Chorzów 

 9 Miasto Jastrzębie 

 10 Powiat pszczyński 

 11 Powiat rybnicki 

 12 Miasto Siemianowice 

 13 Miasto Tychy 

 14 Miasto Zabrze 

 15 Miasto Mysłowice 

 16 Miasto Jaworzno 

 17 Powiat tarnogórski 

 18 Powiat zawierciański 

 19 
Kielce 

Powiat skarżyski 

 20 Powiat kielecki 

 21 
Kraków 

Miasto Nowy Sącz 

 22 Powiat brzeski 

 23 
Lublin 

Miasto Chełm 

 24 Powiat rycki 

 25 

Łódź 

Powiat zgierski 

 26 Powiat pabianicki 

 27 Miasto Piotrków Trybunalski 

 28 Olsztyn Powiat iławski 

 29 
Opole 

Miasto Opole 

 30 Powiat krapkowicki 

 31 
Poznań 

Powiat gostyński 

 32 Powiat śremski 

 33 

Rzeszów 

Powiat kolbuszowski 

 34 Powiat stalowowolski 

 35 Powiat tarnobrzeski 

 36 
Szczecin 

Miasto Koszalin 

 37 Powiat kołobrzeski 

 38 Warszawa Powiat nowodworski 

 39 
Wrocław 

Miasto Wrocław 

 40 Powiat lubański 

 41 
Zielona Góra 

Powiat gorzowski 

 42 Powiat żarski 
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 Tabela nr 1 - Dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 2017 rok  
  

       

  

Dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 
liczba 

nieruchomości 
liczba działek 

powierzchnia 
(ha) 

liczba umów 

  
na dzień 

31.12.2017 

zawartych i 
zakończonych w 
okresie od 01.01. 

do 31.12.2017 

  1 2 3 4 5 6 

  Nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2017 r. ogółem: 51 634 116 996 78 916,0009     

1 Nieruchomości SP oddane w użytkowanie wieczyste 31 615 62 394 40 479,9139     

2 

Nieruchomości SP wchodzące do zasobu - nieoddane w użytkowanie wieczyste, 
w tym udostępnione na podstawie: 

20 019 54 602 38 436,0870 3 865 259 

- dzierżawy 584 1 219 1 067,8664 1 048 216 

- najem 138 159 21,0188 462 25 

- użytkowanie 1 091 1 781 1 207,2879 35 2 

-trwały zarząd 7 417 21 740 15 714,8738 2 251 1 

- bezumowne korzystanie  403 454 35,6126 33 11 

- pozostałe niewymienione powyżej  10 386 29 249 20 389,4275 36 4 

3* 

Nieruchomości niewchodzące do zasobu nieruchomości SP, które na podstawie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.. 228) stały się z mocy prawa 
własnością gmin, lecz co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje 
potwierdzające nabycie własności 

11 240 47 482 7 949,7035 0 0 

  ŁĄCZNIE 62 874 164 478 86 865,7044 3 865 259 

 

 

 

 



 

 Tabela nr 2 - Dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 2018 rok  
  

       

  

Dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 
liczba 

nieruchomości 
liczba działek 

powierzchnia 
(ha) 

liczba umów 

  
na dzień 

31.12.2018 

zawartych i 
zakończonych w 
okresie od 01.01. 

do 31.12.2018 

  1 2 3 4 5 6 

  Nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. ogółem: 56 870 125 832 80 617,5982     

1 Nieruchomości SP oddane w użytkowanie wieczyste 35 679 69 354 41 628,3405     

2 

Nieruchomości SP wchodzące do zasobu - nieoddane w użytkowanie wieczyste, 
w tym udostępnione na podstawie: 

21 191 56 478 38 989,2577 3 819 141 

- dzierżawy 559 1 106 805,6065 1 009 104 

- najem 114 126 19,6961 407 11 

- użytkowanie 983 1 791 1 216,2840 35 1 

-trwały zarząd 7 104 21 798 15 288,2739 2 253 4 

- bezumowne korzystanie  339 392 16,7415 75 16 

- pozostałe niewymienione powyżej  12 092 31 265 21 642,6557 40 5 

3* 

Nieruchomości niewchodzące do zasobu nieruchomości SP, które na podstawie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.. 228) stały się z mocy prawa 
własnością gmin, lecz co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje 
potwierdzające nabycie własności 

11 254 31 239 7 722,1883 0 0 

  ŁĄCZNIE 68 124 157 071 88 339,7865 3 819 141 

 

 

 

 



 

 Tabela nr 3 - Dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 2019 rok  
  

       

  

Dane w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 
liczba 

nieruchomości 
liczba działek 

powierzchnia 
(ha) 

liczba umów 

  
na dzień 

31.12.2019 

zawartych i 
zakończonych w 
okresie od 01.01. 

do 31.12.2019 

  1 2 3 4 5 6 

  Nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 51 981 118 194 77 895,5433     

1 Nieruchomości SP oddane w użytkowanie wieczyste 32 996 65 785 41 352,8874     

2 

Nieruchomości SP wchodzące do zasobu - nieoddane w użytkowanie wieczyste, 
w tym udostępnione na podstawie: 

18 985 52 409 36 542,6559 3 716 253 

- dzierżawy 524 1 004 1 466,1223 909 154 

- najem 107 130 18,7756 385 13 

- użytkowanie 768 1 533 1 045,0361 40 1 

-trwały zarząd 7 158 21 610 13 653,3598 2 253 1 

- bezumowne korzystanie  309 355 39,9637 73 81 

- pozostałe niewymienione powyżej  10 119 27 777 20 319,3984 56 3 

3* 

Nieruchomości niewchodzące do zasobu nieruchomości SP, które na podstawie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.. 228) stały się z mocy prawa 
własnością gmin, lecz co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje 
potwierdzające nabycie własności 

9 295 41 699 7 572,1695 0 0 

  ŁĄCZNIE 61 276 159 893 85 467,7128 3 716 253 
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