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Przestrzennego
Najwy sza Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Dotyczy: wyst pienie pokontrolne KSR – 41014-6/05, P/05/105 z 26.10.2005 roku

W zwi zku z podj t uchwał Komisji Odwoławczej Najwy szej Izby Kontroli – Departamentu
rodowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 17 listopada 2005 roku
w sprawie zastrze e zgłoszonych do wyst pienia pokontrolnego, działaj c na podstawie art. 62
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwy szej Izbie Kontroli, przedstawiam
informacj o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w wyst pieniu
pokontrolnym (tekst ujednolicony) oraz o podj tych działaniach lub przyczynach niepodj cia
tych działa :
1.

Przy pieszenie zało enia ewidencji w nast puj cym zakresie:
a) rejestr budynków:
W listopadzie wykonano prace zwi zane z zało eniem, dla wszystkich nieruchomo ci
budynkowych w powiecie wejherowskim, jednostek rejestrowych budynków. Tym
samym istnieje mo liwo utworzenia raportu „rejestr budynków”, o którym mowa
w § 24. 1 rozporz dzenia MRRiB z 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów
i budynków
b) rejestr lokali:
Aktualnie przygotowywane jest zamówienie dotycz ce aktualizacji kartoteki i rejestru
lokali danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (akty notarialne). Prace obejm
wszystkie nieruchomo ci lokalowe na terenie powiatu wejherowskiego. Planowany
termin zako czenia prac okre la si na 31 lipca 2006 roku.

c) kartoteka lokali:
Przy pieszenie nie jest mo liwe. Dane dot. lokali (z wyj tkiem w/w danych zawartych
w aktach notarialnych), zgodnie z § 71 rozporz dzenia MRRiB w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, ujawnia si na wniosek wła ciwych podmiotów ewidencyjnych lub
osób, jednostek organizacyjnych i organów, na podstawie dor czonej przez nich
dokumentacji, opracowanej przez osob legitymuj c si odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi. W zwi zku z tym opracowano procedury maj ce na celu zagwarantowanie
ka demu interesantowi zwracaj cemu si o wypis z rejestru i kartoteki budynków oraz
lokali, przygotowanie i wydanie takiego dokumentu. W przypadku dokonania zgłoszenia
w trybie art. 22 ust.2 i ust.3 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne, dokonywane s czynno ci wpisu w ewidencji budynków i ewidencji
lokali. W trakcie tej procedury pozyskiwane s wszystkie wymagane dane dla budynków
i lokali
d) uzupełnienie kartoteki budynków o pełne informacje, zgodnie z § 63.1 rozporz dzenia
MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 91, ust. 5 instrukcji G-5
przedstawia przykładow prezentacj danych z kartoteki budynków):
Przy pieszenie obejmuj ce pełne dane o budynkach nie jest mo liwe.
- Pole powierzchni u ytkowej oraz liczba i numery lokali nie b d cych odr bnymi
nieruchomo ciami, zgodnie z przepisami § 71 rozporz dzenia MRRiB w sprawie
ewidencji gruntów i budynków ujawniane s na wniosek wła ciwych podmiotów
ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, na podstawie
dor czonej przez nich dokumentacji, opracowanej przez osob legitymuj c si
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Warunek ten nie dotyczy budynków,
dla których pozwolenie na u ytkowanie wydawane jest w formie decyzji.
- Warto budynku oraz data okre lenie tej warto ci mo e by okre lona jedynie
w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomo ciami (dział IV, rozdział 2 – Powszechna taksacja
nieruchomo ci). Zgodnie z art. 163. 1 tej ustawy Termin rozpocz cia oraz
zako czenia powszechnej taksacji nieruchomo ci, a tak e ródła jej finansowania,
okre li odr bna ustawa. Takiej ustawy jak dot d nie uchwalono.
- Funkcja budynku - zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 roku w sprawie Klasyfikacji rodków Trwałych o zaliczeniu budynku (lokalu)
do wła ciwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz zwi zana z tym
konstrukcja i wyposa enie, a nie sposób u ytkowania, który w praktyce bywa czasem
niezgodny z przeznaczeniem” (Dz.U nr 112 poz. 1317 str. 6968). W praktyce, dla
wi kszo ci istniej cych budynków, nie ma ródeł zawieraj cych informacj o funkcji
podstawowej budynku.
Pozostałe dane dotycz ce budynków, jakich brak jest w kartotece budynku to:
- rok zako czenia budowy,
- liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych,
- informacja o materiale, z którego zbudowane s zewn trzne ciany budynku,
Wobec braku dokumentacji budowlanej dla wi kszo ci istniej cych budynków, ródłem
tych danych mog by jedynie ogl dziny, w wyniku których uzyskiwane dane s mało
wiarygodne. Finansowanie prac daj cych tak ograniczony rezultat nie wydaje si by
zgodne z zasadami gospodarno ci i rzetelno ci, jakimi powinien si kierowa organ
administracji publicznej.

W powiecie wejherowskim zaewidencjonowano oraz zało ono kartoteki dla wszystkich
budynków z obszaru całego powiatu. Do kartotek wpisano wszystkie dost pne dane,
które znajdowały si w zasobie geodezyjno-kartograficznym.
W celu systemowego rozwi zania aktualizacji tej ewidencji zawarłem porozumienie
z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB).
Na mocy tego porozumienia do ewidencji gruntów i budynków przekazywane s
dokumenty sporz dzone przez PINB, zawieraj ce dane o budynkach oddawanych do
u ytkowania. Dane te na bie co rejestruje si w ewidencji gruntów i budynków.
e) Zało enie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu nie jest mo liwe z nast puj cych
powodów formalnych:
w przepisach prawa nie okre lenia trybu zało enia tej ewidencji - nie wiadomo, jak
wszcz i zako czy post powanie z tym zwi zane,
nie s zgłaszane zmiany dotycz ce geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne brak zapisu
nakładaj cego obowi zek zgłaszania zmian przez wła cicieli sieci. Zapis
rozporz dzenia w tej sprawie jest nieskuteczny.
Zło ono prowadzenia ewidencji uzbrojenia terenu przekracza zło ono prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków. Nale ałoby zatem uzupełni struktur organizacyjn
wydziału i stworzy odpowiednio wyposa ony zespół, nie mniejszy ni prowadz cy
ewidencje gruntów i budynków. Jest to niemo liwe z powodów finansowych (obecnie
same koszty wynagrodze pracowników wykonuj cych zadania z zakresu administracji
rz dowej wielokrotnie przewy szaj dotacje z tego tytułu - w 2005 roku wydatki powiatu
w tym zakresie to kwota w wysoko ci 2 033 207 zł a dotacja pa stwa: 342 100 zł).
2. Terminy, uznane w wyniku kontroli za zbyt długie, dotyczyły aktualizacji w zakresie danych
podmiotowych (z powodu realizacji procesu migracji ksi g wieczystych) i adresowych
(nieregularne przekazywanie danych w pakietach po kilkadziesi t dokumentów). Aktualnie,
po zako czeniu migracji ksi g, zmiany podmiotowe realizowane s maksymalnie w ci gu
3 dni. W celu zapewnienia podobnej skuteczno ci dot. danych adresowych planuje si
podpisanie stosownych porozumie z wszystkimi gminami powiatu wejherowskiego.
Pragn zaznaczy , e system prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiecie
wejherowskim został zaprojektowany m.in. w celu zapewnienia maksymalnej skuteczno ci
jej aktualizacji. Aktualizacj w zakresie praw do nieruchomo ci jak i w zakresie ich opisu
zajmuj si dwa odr bne zespoły i jest to ich wył cznym zadaniem.
W przypadku czasowego znacznego zwi kszenia (w stosunku do redniej) ilo ci zmian,
aktualizacja operatu ewidencyjnego odbywa si w najkrótszym mo liwym czasie, bez
zb dnej zwłoki.
Ponadto, w celu kontroli obiegu informacji, wdro ony został w III kwartale br. system
pomiaru procesów, sygnalizuj cy m.in. czas obsługi spraw od chwili wpływu dokumentu do
urz du, do momentu dokonania aktualizacji ewidencji.
Instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu jest w powiecie wejherowskim stosowana
w pełnym zakresie. W celu eliminacji takich przypadków, jak wykazany w trakcie kontroli
jeden nie zarejestrowany w rejestrze kancelaryjnym dokument, zarz dzam cykliczne kontrole
dotycz ce przestrzegania przepisów instrukcji.
3. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszarów miast
w terminie do 31.12.2005 roku jest niemo liwe. Uzasadnienie takiego stanowiska zawarto
w punkcie 1 niniejszego pisma.

4. Do przeprowadzenia ka dej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powołano
w Starostwie Powiatowym odr bn wyspecjalizowan komórk . Ponadto opracowano
Regulamin post powania w sprawach o udzielanie zamówie publicznych wprowadzony do
stosowania uchwał Zarz du Powiatu z dnia 21 kwietnia 2004 roku. Wyra am przekonanie,
e przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych s w naszym powiecie przestrzegane.
5. Przekazywanie danych ewidencyjnych pomi dzy lokalnym a centralnym o rodkiem IPE
mo e si odbywa wg przyj tych przez strony zasad lub na podstawie obowi zuj cych
przepisów prawa. Przepisy prawa w tym zakresie nie zostały jak dot d wydane a umowa
okre laj ca zasady przekazywania danych nie została do dzi podpisana. Główny Geodeta
Kraju do dzi nie odniósł si do zgłoszonych w tpliwo ci prawnych, dotycz cych zapisanego
w projekcie umowy obowi zku bezpłatnego przekazywania danych ewidencyjnych.
Wszystkie dotycz ce tej kwestii dokumenty zawieraj akta przeprowadzonej kontroli.

Z powa aniem

