WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia , ... grudnia 2019 r
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Pan
Roman Szelemej
Prezydent Miasta Wałbrzycha

Wystąpienie pokontrolne
I. Dane wstępne.
Kontrola problemowa w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Plac
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych (ul. Mikołaja Kopernika 2, Wałbrzych), przeprowadzona
została w dniach od 25 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. - na podstawie art. 28 ust.l pkt 2
ustawy z dnia 23 stycznia2 009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (j.t.
Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) oraz w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę
Dolnośląskiego w dniu 12 czerwca 2019 r. okresowy plan kontroli zewnętrznych
w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu
terytorialnego realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II
półroczu 2019 roku.
Podjęcie czynności kontrolnych odnotowane zostało w książce kontroli przeprowadzanych
przez jednostki zewnętrzne pod numerem 6/2019.
Przeprowadzający kontrolę:
- Piotr Jokiel - przewodniczący zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska na podstawie imiennego upoważnienia sygn. NRŚOR.0030.5.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku,
- Elżbieta Lewiecka - członek zespołu, inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości,
Rolnictwa i Środowiska na podstawie imiennego upoważnienia sygn. NRŚ-OR.0030.6.2019
z dnia 11 lipca 2019 roku.
1. Zakres kontroli:
1.
Sprawdzenie realizacji wybranych zadań zleconych administracji rządowej
z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa dotyczących:
a) wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie
rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem,
b) gospodarki zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie:
zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny
i zamiany),
c) udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
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d) aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających
nieruchomości Skarbu Państwa,
e) udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
f)

gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego
w dziale 700 rozdziale 70005 § 2110 i dziale 710 rozdziale 71014 § 2110 (od 2016
roku w dziale 710 rozdziale 71012 § 2110).

2. Okres objęty kontrolą:
- od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
3. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Roman Szełemej, Prezydent Miasta
Wałbrzycha.
Kierownikiem Biura Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
jest Pani Aleksandra Winiarska. Kierownikiem Referatu Mienia Komunalnego i Skarbu
Państwa, w którym realizowane są zadania z zakresu kontroli jest Pani Ewa Łuczak.
II. O cena i ustalenia kontrolne.
Kontrolujący na podstawie okazanych w czasie kontroli dokumentów oraz
przedłożonych wyjaśnień (akta kontroli: strony od 1 do 705) pozytywnie z uchybieniam i
oceniają działania Prezydenta Miasta Wałbrzycha dotyczące realizacji zagadnień objętych
programem kontroli.
Powyższą ocenę uzasadnia się poprzez przeprowadzenie poniższych ustaleń.
la)
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie
rocznego sprawozdania z gospodarowrania zasobem.
Na podstawie przepisu art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) do zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie
zostały oddane wT użytkowanie wieczyste, a także nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Poza tym zgodnie z art. 21 a przywołanej ustawy
w skład zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 21 nie wchodzą grunty pokryte wodami
powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.

Natomiast nie podlegają ewidencji w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
nieruchomości, które na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.) stały się z mocy prawa, z dniem 27
maja 1990 r. własnością gmin, a w stosunku do których nie zostały wydane ostateczne
decyzje potwierdzające nabycie prawa własności (patrz przepis art. 228 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).
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o

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. Ic powołanej ustawy, ewidencjonowanie
nieruchomości Skarbu Państwa winno odpowiadać zapisom katastru nieruchomości
i obejmować w szczególności:
- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
- powierzchnię nieruchomości,
- wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do
nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,.
- wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości Skarbu Państwa,
- wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej użytkowania wieczystego,
- informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości,
- informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Ewidencjonowanie zasobu prowadzone jest w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
w formie elektronicznej, w elektronicznym rejestrze nieruchomości pn. TurboEwid. System
ten jest zintegrowany z bazą danych ewidencji gruntów i budynków i umożliwia
weryfikowanie zmian zachodzących w ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, co
oznaczone jest w systemie po przeprowadzonej synchronizacji wr stosunku do działek
ewidencyjnych w przypadku naniesionych zmian - kolorem czerwonym stan archiwalny,
natomiast kolorem zielonym - stan nowy. Informacje o poszczególnych nieruchomościach
dotyczą nazwy jednostki ewidencyjnej, obrębu, arkusza mapy, działki, adresu
nieruchomości, użytku, całkowitej powierzchni działki, grupy oraz podgrupy rejestrowej,
numeru księgi wieczystej, nazwy podmiotu, tytułu prawnego, charakteru władania, podstawy
prawnej nabycia prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa, przeznaczenia
w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.
W
ewidencji
ujęte
są
również
wymagane
przepisami
informacje
0 nieruchomościach, określonych w cytowanym wyżej art. 23 ust. lc ustawy o gospodarce
nieruchomościami, odnoszące się do toczących się postępowań administracyjnych
1 sądowych. Z prowadzonej ewidencji można uzyskać informacje zawierające wskazanie
daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu
Państwa oraz daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa.
W oparciu o przedstawione w trakcie kontroli dokumenty, tj. sprawozdanie roczne
z gospodarowania zasobem za 2018 r. ustalono, że w Wałbrzyskim Urzędzie Miejskim
wyodrębniony został zasób nieruchomości Skarbu Państwa, w skład którego, według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r. wchodziło 1428 działek o łącznej powierzchni 278,90 ha,
w tym:
- nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej: 56 działek o łącznej powierzchni 17,59 ha.
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- pozostałe nieruchomości zasobu (tereny poprzemysłowe,
pokopalniane, nieużytki., inne):
- 27 działek o powierzchni 30,52 ha,
- nieruchomości podlegające przekazaniu
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: - nie stwierdzono
- nieruchomości obciążone użytkowaniem;
- 3 działki o powierzchni 0,358 ha,
- nieruchomości zabudowane przeznaczone
do zwrotu:
- nie stwierdzono.
Ponadto nieruchomości stanowiące lasy i grunty podlegające przekazaniu w zarząd
Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe z zasobu Skarbu Państwa
prowadzonego w Urzędzie Miasta Wałbrzycha pozostało: — 2 działki o powierzchni 1,06 ha.

Prowadzona jest również ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa oddanych
w użytkowanie wieczyste w formie elektronicznej w systemie TurboEwid:
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste odpłatnie stanowią 2308 działek o łącznej
powierzchni 561,40 ha oraz oddane w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie - 58 działek
o łącznej powierzchni 107,88 ha.
- nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa na gruntach
jednostek samorządu terytorialnego:
— 18 działek o powierzchni 1,00 ha,
- nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym:
- 15 działek o powierzchni 8,68 ha.
Nieruchomości objęte umowami cywilno-prawnymi i pozostałe w tym:
-najem :
- 12 lokali o powierzchni 575,31 n f ,
- dzierżawa:
- 6 działek o powierzchni 0,539 ha.
- lokale zasiedlone bezumownie:
- 2 lokale o powierzchni 164,74 m ,
O
- pustostany:
- 18 lokali o powierzchni 9600,00 m",

Ib) Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie:
zbywania nieruchomości.
W kontrolowanym okresie - zbycie nieruchomości (w drodze przetargu i w drodze
bezprzetargowej) z zasobu Skarbu Państwa nastąpiło w dwudziestu przypadkach oraz
dokonano jednej zamiany nieruchomości (50 % spraw poddano szczegółowemu
sprawdzeniu).
Opis nieruchomości zagospodarowanych na przestrzeni lat: 2 0 1 6 -2 0 1 9 (do dnia 30 czerwca
2019 r.), tj. zbywanie nieruchomości w kontrolowanym okresie zawarte zostały w tabelach:
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4. Ponadto dokonano zbycia nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
w drodze darowizny w czterech przypadkach, które przedstawiono w tabeli nr 5 i tabeli nr 6.

Tabela n r 1
Załącznik do protokołu przyjęcia oświadczeń/wyjaśnień w sprawie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (sprzedaż)

2016 r.
L.p.

Nr i data
Zarządzenia
Wojewody

Opis nieruchomości

Cena
sprzedaży
nieruchomości
(brutto)

Tryb zbycia

Nabywca
nieruchomości

Data
zaw arcia
aktu
notarialne
go

Znak sprawy

1.

Z arządzenie nr 4 z dnia 8 C zęść nieruchom ości gruntow ej zabudow anej, 32 600,00 zł
położonej w W ałbrzychu przy ul. Piotra
stycznia 2016 r.
W ysockiego
działka nr 87/55, 87/25, 87/26
obręb Sobięcin 28
o łącznej pow. 0,6489 ha,
obręb Sobięcin 28
K W nr SW 1W /00046542/4
z przeznaczeniem na popraw ę w arunków
zagospodarow ali ia
n ieruch om ośc i
przyległych: działki nr 87/38, 87/20, 87/46,
208/61 stanow iących w łasność Elco C arbo Julii Spółki z o. o.

B ezprzetargow o EK O
CA R BO - 28.09.2016 r.
art. 37 ust. 2 pkt JU LJA Sp. z o. o.
6 ustaw y o gosp.
nieruch.

B IN .6 8 4 0 .19.2015.DP

2.

Zarządzenie nr 212
dnia 8 sierpnia 2016 r.

bezprzetargow o
—zam iana
nieruchom ości
art. 15 ustaw y
o gosp. nieruch.

BI1M.6840.20.2015.DP

z N ieruchom ość
gruntow a
niezabudow ana po 30.135,00 zł
stanow iąca
w łasność
S karbu
Państw a, b ez dopłat
położona w W ałbrzychu przy ul. W ysockiego
działka nr 208/28
obręb Biały Kam ień nr 18
o pow. 0,1216 ha
K W n r SW 1W /0003 7757/8
zam iana na
nieruchom ość
gruntow ą
niezabudow aną,
stanow iącą w łasność Eko C arbo -Julii Spółki
z o. o., położoną w W ałbrzychu przy ul.
W ysockiego działka nr 208/60
obręb Biały K am ień nr 18
o pow. 0,1253 ha
K W n r S W 1W /00045596/0

SKARB
PAŃSTWA
EKO
CA R BO JUL1A Sp. z o. o.

28.09.2016 r.

3.

Z arządzenie
nr
657
z dnia 20 listopada 2015
roku

Nieruchomość gruntowa zabudowana 145.500,00 zł
dwoma budynkami przemysłowymi
przeznaczonymi
do
rozbiórki,
położona w Wałbrzychu przy ul.
Świdnickiej
działka nr 209/6
obręb Rusinowa nr 35
o pow. 0,3619 ha
KW nr SW 1W /00031422/9

4.

Z arządzenie
nr
676
z dnia 7 grudnia 2015 r

Nieruchomość zabudowana garażem o 16.000,00
powierzchni użytkowej 36.46m2 przy
ul. Lotników
działka nr 175/1
o pow. 0,0041 ha
obręb Nowe Miasto nr 21
KW nr SW1W/00037062/9

5.

Z arządzenie
nr
676
z dnia 7 grudnia 2015 r

Nieruchomość zabudowana garażem o 19.000,00
powierzchni użytkowej 39,69m2 przy
ulicy Lotników
działka nr 175/2
o pow. 0,0046 ha
obręb Nowe Miasto nr 21
KW nr SW1 W/00037062/9

I rokow ania

J H H H ■

1rokow ania

y

—

i

30.06.2016 r.

B IN .6840.80.2015.D P

23.11.2016 r.

B1N .6840.13.2015.DP

23.11.2016 r.

B 1N .6840.13.2015.DP
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M l

II przetarg ustny
nieograniczony

Z arządzanie
nr
677
z dnia 7 grudnia 2015 r

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 220.800,00
użytkowej
279,31 m2
wraz
z
pomieszczeniami
przynależnymi
0
pow.
137,38
m2,
położony
w budynku
przy ul. Lotników nr
1 w Wałbrzychu,
dz. nr 175/3
o pow. 0,1535 ha
obrębie Nowe Miasto nr 21
KW Nr SW1W/00037062/9

II przetarg ustny
nieograniczony

28.11.2016 B IN .6840.54.2015.D P
r.
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’ 6.

'J

L.
p'

Nr i data
Zarządzenia
Wojewody

Opis nieruchomości

Tabela nr 2
2017 r.
Cena
sprzedaży

Tryb zbycia

n ie r u c h o m o ś

ci
(brutto)

Nabywca
nieruchomość
i

Data
zawarcia
aktu
notarialne

vl . !
wMKBm

12.01.2017 r.

B1N .6840.112.2016.D P

30.01.2017 r.

B IN .6840.13 0 .2 0 15.DP

30.06.2017 r.

B IN .6840,253.2016.D P

Znak sprawy

go

1

1.

Z arządzenie
nr
239 Lokal m ieszkalny nr 8 o pow ierzchni 51.600,00 zł
z dnia 13 w rześnia 2016 użytkow ej
40,90m 2
bez
pom ieszczeń
roku
przynależnych, położony w budynku przy
ul. D ąbrow szczaków nr 10 w W ałbrzychu
działka n r 71/35
o pow ierzchni 0,0146 ha
udział: 1289/10000
obręb K onradów nr 15
K W nr SW 1W /0 0 0 4 9 7 88/1

przetarg
ustny
nieograniczony

2.

Z arządzenie
nr
229 N ieruchom ość
zabudow ana
garażem 31.000,00 zł
z
dnia
3
sierpnia o pow ierzchni użytkow ej 15,59 m 2, położony
2016 roku
przy
ul.
Leona
K ruczkow skiego
w W ałbrzychu
działka nr 28/10
o pow ierzchni 0,0020 ha
obręb Piaskow a G óra 6
K W n r SW 1W /00079594/3

1 przetarg ustny
nieograniczony

3.

Z arządzenie
nr
89 Lokal użytkow y nr 1 o pow ierzchni użytkow ej
z
dnia
29
m arca 67,1 Om2 bez pom ieszczeń przynależnych,
położony w budynku przy ul. Przem ysłow ej nr
2017 rolcu
1A w W ałbrzychu
działka n r 755/9
o pow ierzchni 0,0280 ha
udział: 3830/10000
obręb Śródm ieście nr 27
K W n r S W 1W /0 0 0 8 7 3 6 8 /9

66.770,00 zł l

przetarg
ustny
nieograniczony

58-300
W ałbrzych
ul. Przem ysłow a
1

Z arządzenie
nr
89 L okal użytkow y n r 2 o pow ierzchni użytkowej
w raz
z
pom ieszczeniem
z
dnia
29
m arca 93,5Qm2
przynależnym
tj.
pom ieszczeniem
2017 roku
m agazynow ym usytuow anym na parterze
budynku o pow ierzchni użytkow ej 14,60 m2,
położony w budynku przy ul. Przem ysłow ej nr
1A w W ałbrzychu
działka nr 755/9
o pow ierzchni 0,0280 ha
udział: 6170/10000
obręb Śródm ieście nr 27
K W nr SW 1W /00087368/9

93.830,00 zł

I
przetarg
ustny
nieograniczony

05.07.2017 r.

B IN .6840.253.2016.DP
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4.

58-300
Wałbrzych
ul. Przem ysłow a

V0

Tabela n r 3
2018 r.

L.p.

N r i data
Zarządzenia
W ojewody

Opis nieruchom ości

Cena
sprzedaży
nieruchomości
(brutto)

Tryb /.bycia

Nabywca
nieruchomości

Data
zawarcia
aktu
notarialneg
0

Znak sprawy

1.

Z arządzenie
z dnia 27
2017 roku

nr
336 N ieruchom ość
zabudow ana
garażem 2.020,00 zł
w rześnia o pow ierzchni użytkow ej 15,45 m2, położona
przy ul. W olności w W ałbrzychu
działka nr 282
o pow ierzchni 0,0019 ha
obręb Biały K am ień 17
K W nr SW 1W /00025439/6

11 przetarg ustny
nieograniczony

16.04.2018 r.

BIN .6840.134.2017.D P

2.

Z arządzenie nr
228 Lokal m ieszkalny nr 4 o pow ierzchni 6 595,00 zł
z dnia 26 czerw ca użytkow ej 59,65 m 2 w raz z pom ieszczeniem
przynależnym tj. piw nicą o pow. 7,80 m2,
2018 roku
położony w budynku przy ul. Lotników nr 1
w W ałbrzychu
działka nr 175/3
o pow ierzchni 0,1535 ha
udział: 703/10000
obręb N ow e M iasto nr 21
K W n r S W 1W /0 0 0 3 7 0 6 2 /9

bezprzetargow o
na rzecz najem cy

30.10.2018)-.

B IN .7125.123.2016.D P

Z arządzenie nr
229 L okal m ieszkalny nr 5 o pow ierzchni
z dnia 26 czerw ca użytkow ej 92,87 m w raz z pom ieszczeniem
2018 roku
przynależnym tj. piw nicą o pow. 13,14 m2,
położony w budynku przy ul. Lotników nr 1
w W ałbrzychu
działka nr 175/3
o pow ierzchni 0,1535 ha
udział: 1105/10000
obręb N ow e M iasto nr 21
K W nr S W 1W /00 0 3 7 0 6 2 /9

10 080,00 zł

bezprzetargow o
na rzecz najem cy

30.10.2018 i

B iN .7125.123.2016.D P

4.

Z arządzenie
nr
230 Lokal m ieszkalny nr 6a o pow ierzchni
z dnia 26 czerw ca użytkow ej 123,46 m: w raz z pom ieszczeniem
przynależnym tj. piw nicą o pow. 9,87 m2
2018 roku
położony w budynku przy ul . Lotników nr I
w W ałbrzychu
działka nr 175/3
o pow ierzchni 0,1535 ha
udział: 1389/10000
obręb N ow e M iasto nr 21
K W nr S W 1W /0 0 0 3 7062/9

13 290,00 zł

bezprzetargow o
n a rzecz najem cy

3 0 .l0 .2 0 1 8 r.

B 1N .7125.123.2016.D P

5.

Z arządzenie nr
231 Lokal m ieszkalny nr 8 o pow ierzchni
z dnia 26 czerw ca użytkow ej 62,39 m2 w raz z pom ieszczeniam i
przynależnym i tj. piw nicą o pow. 9,13 m2 oraz
2018 roku
łazienką z w c o pow. 7,07 m2, położony
w budynku przy ul
L otników nr 1
w W ałbrzychu
działka nr 175/3
o pow ierzchni 0,1535 ha
udział: 819/10000
obręb N ow e M iasto nr 21
K W nr S W 1W /0 0 0 3 7 0 6 2 /9

6 405,00 zł

bezprzetargow o
na rzecz najem cy

30.10.2018 r. B IN .7125.123.2016'JDP
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325 N ieruchom ość niezabudow ana, położona przy
lipca ul. 11 L istopada w W ałbrzychu
działka nr 162/7
o pow ierzchni 0,1233 ha
obręb Stary Zdrój nr 20
K W nr S W 1W /00036556/2

180 000,00 zł
+ 23% podatek
VAT w kwocie
41 400,00 zł.
Brutto
221 400,00 zł

I przetarg ustny
nieograniczony

Spółka
pod
firmą
Inwestycje
Komercyjne
spółka z o.o.
z siedzibą we
Wrocławiu,
ul.
Sw.
Jerzego
1A

30.11.2018 r.

B IN .6 8 4 0 .4 5 3 .2 0 17 .DP

Z arządzenie n r
z
dnia
08
2018 roku

zabudow ana
parkingiem
138 N ieruchom ość
m aja z złym stanie technicznym , położona przy ul.
Stefana B atorego 82 w W ałbrzychu
działka nr 86/4
o pow ierzchni 0,0361 ha
obręb Stary Zdrój nr 20
K W n r SW 1W /00037760/2

9 000,00 zl

I przetarg ustny
nieograniczony

Spółka
pod
firmą Spółka
Węglowa
„Tepal”
Spółka Jawna
Tadeusz
Żabski
z
siedzibą
w Wałbrzychu,
ul.
Stefana
Batorego 82

20.12.2018 r.

B IN .6 8 4 0 .3 1 2 .2 0 17 .DP
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Z arządzenie nr
z
dnia
06
2018 roku

to

Tabela n r 4
2019 r. - sprzed aż nieru ch om ości do dnia 30 czerw ca 2019 r.

L.p.

Nr i data
Zarządzenia
Wojewody

Opis nieruchomości

1.

Z arządzenie
nr
527 Lokal m ieszkalny nr 1
z dnia 9 listopada 2018 użytkow ej 80,82 m2 w raz z
roku
przynależnym tj. piw nicą o
położony w budynku przy ul.
w W ałbrzychu
działka n r 205
o pow ierzchni 0,6266 ha
udział: 896/10000
obręb Stary Zdrój nr 19
K W nr S W 1W /00020539/2

2.

Zarządzenie
z dnia 9
2018 roku

Cena
sprzedaży
nieruchomość
i
(brutto)

o pow ierzchni 11.190,00 zł
pom ieszczeniem
pow. 15,59 m*,
Św. Kingi n r 26

nr
528 Lokal m ieszkalny nr 2 o pow ierzchni 7 935,00 zł
listopada użytkow ej 55,70 m2 w raz z pom ieszczeniem
przynależnym tj. piw nicą o pow. 12,27 m 2,
położony w budynku przy ul. Św. K ingi nr 26
w W ałbrzychu
działka nr 205
o pow ierzchni 0,6266 ha
udział: 632/10000
obręb Stary Zdrój n r 19
K W n r S W 1W /00020539/2

Tryb zbycia

Nabywca
nieruchomości

Data
zawarcia
aktu
notarialne

Znak sprawy

g<>
bezprzetargow o
na rzecz najem cy

28.06.20191-, B IN .7 125.709.2018. DP

bezprzetargow o
na rzecz najem cy

28.06.20191-

B IN .7 125.708.2018.DP

Z arządzenie
z dnia 9
2019 roku

nr
529 Lokal m ieszkalny nr 3
listopada użytkow ej 56,12 m: w raz z
przynależnym tj. piw nicą o
położony w budynku przy ul
w W ałbrzychu
działka nr 205
o pow ierzchni 0,6266 h a
udział: 638/10000
obręb Stary Zdrój nr 19
K W nr SW 1W /00020539/2

Z arządzenie
z dnia 9
2019 roku

nr
530 Lokal m ieszkalny nr 4 o pow ierzchni
listopada użytkow ej 94,69 m 2 w raz z pom ieszczeniem
przynależnym tj. piw nicą o pow. 17,68 m \
położony w budynku przy ul. Św. K ingi nr 26
w W ałbrzychu
działka nr 205
o pow ierzchni 0,6266 ha
udział: 1045/10000
obręb Stary Zdrój nr 19
K W nr S W 1W /00 0 2 0 5 3 9 /2

o pow ierzchni
pom ieszczeniem
pow. 12,57 m 2,
Św. Kingi nr 26

7 555,00 zł

13 000,00 zł

bezprzetargow o
na rzecz najem cy

28.06.2019r. BIN .7125.707.2018.DP

rH

H

H

28.06.2019r. B IN .7125.706.2018.D P
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bezprzetargow o
na rzecz najem cy

Tabela n r 5

Zestawienie darowizn Skarbu Państwa
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Cel darowizny

Przedmiot darowizny

Na rzecz Gminy Wałbrzych w
Działka nr 590, o powierzchni 0,0201
celu zlokalizowania parkingu dla
ha, obręb 27 Śródmieście, KW nr
inwestycji Gminy Wałbrzych w
SW 1W /00052408/8,przy ul.
celu zlokalizowania parkingu dla
Młynarskiej w Wałbrzychu.
Inwestycji Gminy Wałbrzych pn.
„Wałbrzyski Inkubator
Przedsiębiorczości”
Na rzecz Gminy Wałbrzych,
z przeznaczeniem ma
utworzenie dziennego domu
pobytu dla osób starszych,
utworzenie klubu
młodzieżowego. W części
pomieszczeń ulokowane byłyby
biura Urzędu Miejskiego oraz
siedziba dla organizacji
pozarządowych
współpracujących z Gminą
Wałbrzych. Obiekt pełniłby
funkcje Miejskiego Centrum.

Działka nr 755/8, o powierzchni
0,1496 ha, obręb 27 Śródmieście,
KW nr SW1W/00087368/9, przy ul.
Jana Matejki 5 w Wałbrzychu.

Zgoda wojewody

Akt notarialny

Wartość
nieruchomości

Zarządzenie Nr 185
Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 23.06.2017 r.

Akt notarialny z dnia
13.09.2018 r.

16.300,00 zł

Zarządzenie Nr 75 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia
21.02.2018 r.

Akt notarialny z dnia
04.10.2018 r.

874.000,00 zł

Tabela n r 6

Zestawienie darowizn Skarbu Państwa
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Cel darowizny
W celu realizacji przez
W ojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Wałbrzychu
zadań ustawowych i
statutowych związanych z
organizowaniem egzaminów
państwowych sprawdzających
kwalifikacje osób ubiegających
się o uprawnienie do kierowania
pojazdami oraz kierujących
pojazdami w zakresie
wszystkich kategorii prawa
jazdy

Przedmiot darowizny
Działka nr 179/8, o powierzchni
0,1681 ha, obręb 18 Biały Kamień,
KW SW1W/00092578/2, przy ul.
Piotra Wysockiego w Wałbrzychu

Na cele statutowe Gminy
Działki nr 188/3 o powierzchni 0,0165
ha, działka nr 191 o powierzchni
Wałbrzych, tj. w celu
zaspokajania zbiorowych
0,0627 ha i działka nr 192/1 o
powierzchni 0,1154 ha, obręb nr 27
potrzeb wspólnoty w zakresie
Śródmieście, KW
gminnych dróg, ulic, placów
S W 1W /00020512/7, przy ul.
oraz organizacji ruchu
Drohobyckiej w Wałbrzychu.
drogowego tj.: działki nr 188/3 w celu zapewnienia dojazdu do
garaży usytuowanych przy
kamienicy położonej w
Wałbrzychu przy ul. Juliusza
Słowackiego nr 8, działka nr
191 - w celu utworzenia
parkingu, działki nr192/1 - w
celu poprawy zabezpieczenia
miejsc parkingowych ma działce
nr 191.

Zgoda wojewody

Akt notarialny

Wartość
nieruchomości

Zarządzenie Nr 71 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia
4.03.2019 r.

Akt notarialny z dnia
2.07.2019 r.

72.300,00 zł

Zarządzenie Nr 199
Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 7.06.2019 r.

Przygotowywana
dokumentacja do
zawarcia aktu
notarialnego

265.000,00 zł

NRŚ-OR.431.5.2019.PJ

17

1. Część nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Świdnickiej,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 209/6, AM-8, obręb 0035, Rusinowa N r 35,
o powierzchni 0,3619 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII
Wydział Ksiąg wieczystych, księga wieczysta nr SW IW /00031422/9. Zgodnie z treścią
operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 1 lipca 2015
r. oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość rynkowa nieruchomości ustalona
została w kwocie 145 500,00 zl. Zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego wyraził Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 657 z dnia 20 listopada
2015 r. Akt notarialny Repertorium A nr 4.710/2016 z dnia 30.06.2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 69-91)
2. Nieruchomość zabudowana, położona w Wałbrzychu, przy ul. Lotników, oznaczona
geodezyjnie jako działki nr 175/1 i nr 175/2, AM-3, obręb N r 0021, Nowe Miasto Nr 21,
o łącznej powierzchni 0,0087 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg wieczystych, księga wieczysta nr SW1W/00037062/9.
W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego (a w konsekwencji
w drodze rokowań) wartość rynkowa dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 175/2, zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej 36,69 rrT ustalona została
w kwocie 19 000,00 zł. Zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
wyraził Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 676 z dnia 7 grudnia 2015 r. Akt notarialny
Repertorium A nr 9172/2016 z dnia 23.11.2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 92-114)
3. Nieruchomość zabudowana, położona w Wałbrzychu, przy ul. Lotników, oznaczona
geodezyjnie jako działki nr 175/1 i nr 175/2, AM-3, obręb Nr 0021, Nowe Miasto N r 21,
o łącznej powierzchni 0,0087 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg wieczystych, księga wieczysta nr SWlW/00037062/9.
WT wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego (a w konsekwencji
w drodze rokowań) wartość rynkowa dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 175/1, zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej 36,46 m2 ustalona została
w kwocie 16 000,00 zł. Zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
wyraził Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem, nr 676 z dnia 7 grudnia 2015 r. Akt notarialny
Repertorium A nr 9165/2016 z dnia 23.11.2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 115-139)
4. Nieruchomość zabudowana, położona w Wałbrzychu, przy u l Lotników, oznaczona
geodezyjnie jako działka nr 175/3 AM-3, obręb N r 0021, Nowe Miasto N r 21,
o łącznej powierzchni 0,1535 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg wieczystych, księga wieczysta nr SWlW/00037062/9.
W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego wartość rynkowa dla
sprzedaży lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, o powierzchniużytkowej 279.31 m “
ustalona została kwota 220 800,00 zł. Zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego wyraził Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 677 z dnia 7 grudnia
2015 r. Akt notarialny Repertorium A nr 3386/2016 z dnia 28.11.2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 140-163)
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5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8,
o powierzchni 40,90 m2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się
w budynku położonym w Wałbrzychu, przy ul. Dąbrowszczaków nr 10 wraz z udziałem
wynoszącym 1289/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo
użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 71/35, AM-2,
o powierzchni 0,0146 ha, obręb 0015, Konradów Nr 15. Dla nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielołokalowym Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg
wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW 1W /00014632/9. W wyniku przeprowadzonego
przetargu ustnego nieograniczonego wartość rynkowa dla sprzedaży lokalu mieszkalnego,
0 powierzchni użytkowej 40,90 m2 ustalona została na kwotę 51 600,00 zł. Zgodę na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyraził W'ojewoda Dolnośląski Zarządzeniem
nr 239 z dnia 13 września 2016 r. Akt notarialny Repertorium A nr 150/2017
z dnia 12.01.2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 164-180)
6. Nieruchomość zabudowana garażem, położona w Wałbrzychu, przy ul. Leona
Kruczkowskiego, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 28/10, AM-1, obręb 0006, Piaskowa
Góra Nr 6, o powierzchni 0,0020 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg wieczystych księga wieczysta nr SWTlW700079594/3.
WT wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego wartość rynkowa dla
sprzedaży garażu, o powierzchni użytkowej 15,59 m 2 ustalona została na kwotę 31 000,00 zł.
Zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyraził WTojewoda
Dolnośląski Zarządzeniem nr 229 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Akt notarialny Repertorium A nr
678/2017 z dnia 30.01.2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 181-193)
7. Zarządzeniem Nr 89 z dnia 29 marca 2017 r. Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę
Prezydentowi Wrałbrzycha, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, na
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1) prawa własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 67,1 m2 bez pomieszczeń
przynależnych wraz z udziałem wynoszącym 3830/10000 w częściach wspólnych budynku
1 urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie
własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej nr 1A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 755/9,
AM-9, obręb 0027, Śródmieście Nr 27, o powierzchni 0,0280 ha, oraz
2) prawa własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 93,5 m2 wraz z przynależnym
pomieszczeniem magazynowym o powierzchni użytkowej 14,6 m2, wraz z udziałem
wynoszącym 6170/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej nr
1 A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 755/9, AM-9, obręb 0027, Śródmieście Nr 27,
o powierzchni 0,0280 ha. Nieruchomość gruntowa jest objęta księgą wieczystą nr
SW1W/00087368/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg
Wieczystych. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego wartość
.rynkowa dla sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 67,1 m " ustalona została na
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kwotę 66 770,00 zł, natomiast lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 93,5 m2 w a z
z przynależnym pomieszczeniem magazynowym o powierzchni użytkowej 14,6 m2 - na
kwotę 93 830,00 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 5.142/2017 z dnia 30.06.2017 r. oraz
Akt notarialny Repertorium A nr 5.286/2017 z dnia 05.07.2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 194-237)
8. Nieruchomość zabudowana, położona w Wałbrzychu, przy ul. Wolności, oznaczona
geodezyjnie jako działka nr 282, AM-3, obręb 0017, Biały Kamień Nr 17, o powierzchni
0,0019 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział
Ksiąg wieczystych, księga wieczysta nx SW1W700025439/6. W7 wyniku przeprowadzonego
przetargu ustnego wartość rynkowa dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 282, zabudowanej garażem ustalona została na kwotę 2 020,00 zł. Zgodę na
sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyraził WTojewoda Dolnośląski
Zarządzeniem nr 336 z dnia 27 września 2017 r. Akt notarialny Repertorium A nr 1.612/2018
z dnia 16.04.2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 238-257)
9. Zarządzeniem Nr 325 z dnia 6 lipca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę
Prezydentowi Wałbrzycha, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, na
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego,
przysługującego Skarbowi Państwa, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Wałbrzych, położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 162/7, AM - 3, obręb 0020, Stary Zdrój nr 20, o powierzchni
0,1233 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00036556/2. W wyniku
przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego wartość rynkowa prawa użytkowania
wieczystego dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 162/7,
ustalona została na kwotę 221 400,00 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 589/2018 z dnia
30.11.2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 258-276)
10. Zarządzeniem Nr 138 z dnia 8 maja 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę
Prezydentowi Wałbrzycha, 'wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, na
sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej parkingiem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Wałbrzychu, przy ul. Stefana Batorego 82, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 86/4,
AM-2, obręb 0020, Stary Zdrój nr 20, o powierzchni 0,0361 ha. Dla przedmiotowej
nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą numer SW1W/00037760/2. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego
nieograniczonego wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
parkingiem (urządzeniem), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 86/4, ustalona została na
kwotę 9 000,00 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 700/2018 z dnia 20.12.2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 277-297)
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Z przedstawionych w czasie kontroli akt wynika, że w opisanych wyżej
sprawach spełniono wymóg zawarty w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w myśl którego
właściwy organ sporządza i podaje do publicznej -wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia. Wykazy zostały sporządzone prawidłowo i wywieszone na
tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. w terminie ustawowym. Informacja o wykazie została
również zamieszczona w prasie lokalnej „Panorama Wałbrzyska” („Tygodnik Wałbrzyski“,
„Gazeta Wrocławska”) oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
N a podstawie udostępnionych w trakcie kontroli akt, nie wnosi się uwag
dotyczących zbycia wymienionych nieruchomości.
W sprawach tych nie stwierdzono uchybień procedury. Cena nieruchomości ustalona została
w oparciu o sporządzone aktualne wyceny nieruchomości wynikające z operatów
szacunkowych określających ich wartość (bądź klauzul aktualizacyjnych). W sposób
prawidłowy sporządzano i podawano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w siedzibie urzędu, zamieszczano każdorazowo informację
w prasie lokalnej o terminie mającej się odbyć sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa. Zamieszczano również informację dla osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 i ust. 2
powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, podając termin do złożenia przez nich
wniosku.
lc) Udostępnianie nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierżawy' i użyczenia.
W wyniku zawartych umów dzierżawy, najmu lub użyczenia pozostawało łącznie 35
spraw, które przedstawiono w załączonych tabelach nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10.
Z oświadczenia Pani Ewy Łuczak Kierownika Referatu Mienia Komunalnego
i Skarbu Państwa w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu wynika, że:
Odnośnie zawieranych umów dzierżaw, najmu etc. stosowane są - ja ko bazowe - dla
nieruchomości Skarbu Państwa stawki wynikające z Zarządzenia Nr 62/2019 Prezydenta
Miasta Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawne ustalenia stawek czynszu
dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy Wałbrzych oraz stanowiących własność Miasta Wałbrzycha na prawach
powiatu z wyłączeniem dróg wewnętrznych - przy każdej czynności prawnej Prezydent
Miasta Wałbrzycha jako organ wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej określa
stawkę bazując na w w: Zarządzeniu.
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Tabela n r 7
Umowy najm u zaw arte od 01.01.2016 r. do 31,12.2016 r.

L-P-

1

2

i

4

Rodzaj umowy

Najem

Najem

Najem

Najem

Przedm iot
umowy

D ata
obowiązywania

Dz. nr 283,
obręb nr 17
Biały Kamień, p
o pow. 15,50 m"’
ul. Wolności,
Wałbrzych

01.07.201630.06.2019

Dz. nr 161/2, o
pow. 11,30 m2,
obręb nr 32 Gaj,
pow. 11,30 m2,
ul. Słoneczna,
Wałbrzych

01.08.201631.07.2019

Dz. nr 161/2 o
pow. 0,0259 ha,
Obręb nr 32 Gaj,
pow. 26,50m2,
ul. Słoneczna,
Wałbrzych

01.08.201630.06.2018

Dz. nr 273 obręb
nr 17 Biały
Kamień, p o
pow. 15,50m2'
ul. Wolności,
Wałbrzych

01.08.201631.03.2019

Strona
umowy

Stan aktualny

Bezumowne
korzystanie i nowy'
wniosek

W

obowiązująca
■

J

H

i

Rozwiązana na
wniosek najemcy

Rozwiązana na
wniosek najemcy
■

M

l
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Tabela n r 8

Umowy dzierżawy zaw arte w okresie od 01,01.2016 r, do 31,12.2016 r.

L.
P1

Rodzaj
umowy
Dzierżawa

Przedm iot umowy

Wałbrzych ul. Prostej,
dz. 517 obr. 14 Biały
Kamień, pow. 0.0020
ha

2

Dzierżawa

Wałbrzych ul. gen.
Władysława
Sikorskiego, dz. 675/1,
o pow. 0,0702 ha obr.
nr 33 Podgórze

D ata
obowiązyw
ania

Strona umowy

01.06.201631.05.2019

*

1.12.2016 r.
-3 0
listopada
2019 r.

Stan aktualny

Umowa
rozwiązana w
trybie
natychmiastowym.
Sprawa w Biurze
Prawnym
obowiązująca
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Tabela nr 9

Umowy dzierżawy zaw arte w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p. Rodzaj
umowy
1

2

4

; 5

Przedm iot umowy

Data
obowiązyw
ania

Strona umowy

Stan aktualny

obowiązująca

Wałbrzych ul. 1 Maja,
dz. 475/6 obr. 27
Śródmieście, pow.
250m2

01.11.201831.10.2021

Dzierżawa

Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 275
m2, ul. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

Dzierżawa

Dz. 475/6. obr. 27
Śródmieście, pow. 270
n r , ul. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

obowiązująca

Dzierżawa

Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, powr. 175
nr

01.11.201831.10.2021 W

obowiązująca

^ Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 225
m ’,ul. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

Dzierżawa

Dzierżawa

■ H

Ł

obowiązująca

m

M

obowiązująca
m

obowiązująca

6

Dzierżawa

Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 180
m2,uł. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

7

Dzierżawa

Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 205
m2,ul. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

obowiązująca

8

Dzierżawa

^ Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 200
m2,ul. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

obowiązująca

9

Dzierżawa

Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 190
m2,ul. 1 M aja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

c iM im ii

zm m m m

obowiązująca
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10 Dzierżawa

Dz. 475/6, obr. 27
Śródmieście, pow. 225
m2,uł. 1 Maja
Wałbrzych

01.11.201831.10.2021

11

Dz. 199 i dz. 21/3
obręb 13 Piaskowa
Góra, pow. 66,9 m ~ ul.
Sokołowskiego i ul.
Orłowicza,

17.12.201816.12.2021

Dzierżawa

obowiązująca

PEC S.A.

obowiązująca
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Tabela nr 10

Umowy dzierżawy zaw arte od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
L.p. Rodzaj
umowy

1Przedm iot
| umowy

D ata
obowiązywania

Strona umowy

Stan aktualny

1

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
300 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

2

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
320 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

Dzierżawa

Dz. 485, obr 27
Śródmieście, pow.
300 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
245 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

4

■

5

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
285 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

S—

g

obowiązująca

6

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
160 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

M—

j —

obowiązująca

7

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
140 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

P B i—

8

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
150 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

9

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
365 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

10

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
190 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

i

obowiązująca

obowiązująca
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i
S—

\ 11

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście,
pow.440 m , ul. 1
Maja w
Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

1 12

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
195 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

13

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
190 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

14

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
.160 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201930.05.2022

obowiązująca

15

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
300 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

15.06.201914.06.2022

obowiązująca

16

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
310 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

15.06.201914.06.2022

obowiązująca

17

Dzierżawa

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
129 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

1.06.201931.05.2021

obowiązująca

Dz. 453, obr 27
Śródmieście, pow.
120 m2, ul. 1 Maja
w Wałbrzychu

01.06.201931.05.2022

18

Dzierżawa

obowiązująca

obowiązująca

pf

j

obowiązująca

P

obowiązująca
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W opisanych wyżej sprawach nie stwierdzono uchybień procedury. W sposób prawidłowy
sporządzano i podawano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych
do oddania wr dzierżawę w siedzibie urzędu na okres 21 dni, jak również w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zamieszczano informację
w prasie lokalnej o terminie mającego się odbyć oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Jedynie w przypadku
oddania w dzierżawę działek gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 453 i nr 475/6 obręb 27
Śródmieście oraz działek nr 199 i nr 21/3 obręb 13 Piaskowa Góra - nie stwierdzono
w zbiorze dokumentów potwierdzenia o zamieszczonej informacji w prasie lokalnej
o terminie oddania w dzierżawę ww. nieruchomości.
W sprawach tych przyjęto oświadczenie: że odnośnie wykazów dot. nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do 3 lat i dot. działek nr
453 i 475/6 obręb 27 Śródmieście oraz działek nr 199 i 21/3 obręb 13 Piaskowa Góra zlecono
ogłoszenie informacji w prasie o wywieszeniu wykazów jedynie nie ma wpiętych kopii
ogłoszeń do akt sprawy.
W zawieranych umowach dzierżawy wzmiankowano o uaktualnianiu stawki czynszu
dzierżawnego w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
(dowód: akta kontroli str. 298-650)
ld) Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
obciążających nieruchomości Skarbu Państwa.
Zgodnie z przepisem, at. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2204 ze zm.) w przypadku gdy zaktualizowana
wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej
opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej
dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność
dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają
opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest
równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.
W oparciu o przedłożone oświadczenie Pani Aleksandry Winiarskiej Kierownika Biura
Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w WTałbrzychu ustalono, że:
w 2016 roku dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla 111
działek co stanowiło 4,7% wszystkich działek oddanych w użytkowanie wieczyste. W 2017
roku z tegoż tytułu dokonano aktualizacji 51 działek co stanowiło 2,19% działek oddanych
w użytkowanie wieczyste. W 2018 r. dokonano 55 aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego, co stanowiło 2,3 8% wszystkich działek oddanych w użytkowanie
wieczyste. W 2019 roku na dzień 30.06.2019 r. dokonano 8 aktualizacji ćo stanowi 0,43%
wszystkich działek oddanych w użytkowanie wieczyste na ten dzień.
W 2016 roku łączna kwota sprzed aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego
wynosiła 100 471,28 zł a kwota po aktualizacji wynosiła 313 833,59 zł co stanowiło wzrost
o kwotę 213 362,31 zł i procentowy wzrost o 212,36%.
W 2017 roku łączna kwota sprzed aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego
wynosiła 58 391,20 zł a kwota po aktualizacji wynosiła 320 805, 85 zł co stanowiło wzrost
o kwotę 262 414,65 zł i procentowy wzrost o 449,40%.
W 2018 roku łączna kwota sprzed aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego
?nosiła 289 222,35 zł a kwota po aktualizacji wynosiła 518 889, 78 zł co stanowiło wzrost
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o kwotę 229 667,43 zł i procentowy wzrost o 79,40%.
W 2019 zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2019 r. roku łączna kwota sprzed
aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 10 875,14 zł a kwota po aktualizacji
wynosiła 18 782,00 zł co stanowiło wzrost o kwotę 7 906,86 zł i procentowy wzrost o 72,70%.
W 2018 roku dokonano 11 aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu co stanowiło
25% wszystkich działek oddanych w odpłatny trwały zarząd.
W 2019 roku dokonano 1 aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu co stanowiło
2,5%> wszystkich działek oddanych w odpłatny trw>ały zarząd.
W 2018 roku łączna kwota sprzed aktualizacji z tytułu trwałego zarządu wynosiła 2
408,33 zł a kwota po aktualizacji wynosiła 11 761, 14 zł co stanowiło wzrost o kwotę 9 352,81
zł i procentowy wzrost o 388,35%).
W 2019 zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2019 r. łączna kwota sprzed aktualizacji z
tytułu trwałego zarządu wynosiła 2 313,00 zł a kwota po aktualizacji wynosiła 3 949,20 zł co
stanowiło wzrost o kwotę 1 636,20 zł zł i procentowy wzrost o 70, 73%).
(dowód: akta kontroli str. 651-680)
Kontrolowana jednostka Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Biuro Infrastruktury
i Nieruchomości, Referat Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa nie opracował kryteriów
kwalifikowania nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego oraz z tytułu trwałego zarządu. Do aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nie kwalifikowano nieruchomości ze względów
ekonomicznie uzasadnionych.
le) Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.
Począwszy od 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 r. udzielono dwóch bonifikat z tytułu
użytkowania wieczystego oraz jednej bonifikaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
Skarbu Państwa.
W 2016 r. udzielono łącznie 1 bonifikaty:
- z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu (art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze
zm.).
W 2017 r, udzielono łącznie 1 bonifikaty:
- z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu (art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze
zm.).
W 2019 r. udzielono 1 bonifikaty:
- z tytułu trwałego zarządu art. 84 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
w związku z Zarządzeniem N r 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2000 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu
Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości, jak również
w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2000 r. Nr
12, poz. 207 ze zm.).
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Sprawdzeniu poddano ww, sprawy udzielonych bonifikat z tytułu użytkowania wieczystego
oraz udzielonej bonifikaty z tytułu trwałego zarządu.
Z tytułu użytkowania wieczystego w opłacie rocznej nieruchomości gruntowych Skarbu
Państwa w kontrolowanym okresie Prezydent Miasta Wałbrzycha wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej udzielił łącznie 2 bonifikat. Bonifikaty udzielone zostały na
podstawie przepisu art. 74 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie
z którym osobom fizycznym, legitymującym się dochodem miesięcznym na jednego
członka
gospodarstwa
domowego
nie
przekraczającym
50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być
wnoszona, ogłaszanym, przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski ", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich
wniosek 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe.
Podstawą do ustalenia kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
stosownie do zapisów ustawy były Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
- z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2015 r., które wyniosło 3 899,78 zł (M.P. z 2016 r., poz. 145) - 50% tej kwoty: 1,949,89
zł stanowiło podstawę do udzielenia bonifikaty w roku 2016,
- z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2016 r,, które wyniosło 4 047,21 zł (M.P. z 2017 r., poz. 183) - 50% tej kwoty: 2023,61 zł
stanowiło podstawę do udzielenia bonifikaty w roku 2017.
Badaniu poddano 3 sprawy, w tym 1 z 2016 r., 1 z 2017 r. i 1 z 2019 r.:
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 353/2015 z dnia 17 kwietnia 2016 r.
udzielające 50% bonifikaty
zam. w Wałbrzychu, przy ul. Jaworowej |
| , od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej
w Wałbrzychu, obręb Szczawienko nr 1 w granicach działki nr 162/4, o powierzchni 0,1809
ha, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
- Zarządzenie Prezydenta M iasta Wałbrzycha nr 134/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
udzielające 50% bonifikaty
zam- w Wałbrzychu, przy ul. Jaworowej |
j | , od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej
w Wałbrzychu, obręb Szczawienko nr 1 w granicach działki nr 162/4, o powierzchni 0,1809
ha, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
- Decyzja Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. orzekająca
o udzieleniu Izbie Administracji Skarbowej bonifikaty w wysokości 40% od łącznej opłaty
rocznej w kwocie 4 293,90 zł obliczonej według stawki procentowej 0,3% do ceny gruntu
i \ >

f

,
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wynoszącej 1 431 300,00 zł z tytułu trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną Skarbu
Państwa, położoną w Wałbrzychu przy ul, Uczniowskiej 21, wr granicach nieruchomości
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 218/23 o powierzchni 1,4754 ha, obręb nr 2
Szczawienko w łącznym udziale wynoszącym 8/9.
(dowód: a h a kontroli str. 660-679)
Poddając szczegółowej analizie złożone przez użytkownika wieczystego wnioski
o udzielenie bonifikaty stwierdzono, że dochody zainteresowanej strony zostały
udokumentowane w sposób wyczerpujący i zgodny z powołanymi wyżej przepisami.
Dochody te nie przekraczały 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statycznego. Ponadto jak wynika z akt - zajmowane
nieruchomości wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na cele mieszkaniowe.
N a podstawie udostępnionych w trakcie kontroli akt, nie wnosi się uwag
dotyczących udzielania bonifikat od opłat rocznych z wyżej wymienionych tytułów.

lf)

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.

Inform acja o przebiegu realizacji zadań finansowanych z budżetu państw a za 2018 rok

Dział 700 - GOSPODARKA M IESZKANIOW A
Rozdział 70005 - G ospodarka gruntam i i nieruchom ościam i

N a zadania bieżące z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku Prezydentowi Wałbrzycha została
przyznana dotacja celowa w dziale 700 rozdziale 70005 § 2110 w kwocie 202 715,00 zł przy
czyni decyzjami Wojewody Dolnośląskiego N r 30/2018 z dnia 8 marca 2018 r., Nr 35/2018
z dnia 13 marca 2018 r., Nr 80/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., N r 158/2018 z dnia 2 sierpnia
2018 r., Nr 283/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz N r 290/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
zwiększono ją o łączną kwotę 378 733,00 zł oraz Decyzją Ministra Finansów
nr MF/FG3.4143.3.104.2018.MF.1736 z dnia 14 czerwca 2018 r. na uzupełnienie wydatków
na gospodarkę nieruchomościami- aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz
trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa zwiększono ją o kwotę 26 400,00 zł.
Plan po zmianach na rok 2018 wynosił, zatem 607 848,00 zł, przyznane środki Prezydent
Wałbrzycha wykorzystał w kwocie 593 721,54 zł, tj. 97,68 % planu.
W toku kontroli sprawdzono wydatki poniesione na aktualizację opłat za użytkowanie
wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa zaklasyfikowane w § 4390 na kwotę
24 600,00 zł.
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Na podstawie umowy ar UM/BIN/I/187/7/176-W/2018 z dnia 12
54 operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
nieruchomości Skarbu Państwa oraz na podstawie umowy nr
W/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. wykonano 3 operaty' szacunkowe
rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

lutego 2018 r. wykonano
użytkowania wieczystego
UM/BIN/I/2048/60/1804w celu aktualizacji opłaty

W toku kontroli sprawdzono wydatki poniesione na nabywanie i zbywanie, oddawanie
w najem lub użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
zaklasyfikowane w § 4390 na kwotę 6 540,00 zł oraz § 4430 na kwotę 1 776,42 zł.
Środki przeznaczono na:
1) sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych nr 4,
5, 6a i 8 w budynku przy ul. Lotników 1 w Wałbrzychu,
2) sporządzenie podziału geodezyjnego działki nr 7/46 położonej w' Wałbrzychu przy
ul. Beethovena,
3) sporządzenie podziału geodezyjnego działki nr 524/4 położonej w Wałbrzychu przy
PI. Kościelnym,
4) sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działki nr 82 oraz nr 86/4
położonej w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego.
5) sporządzenie operatu szacunkowego
określającego wartość nieruchomości
zabudowanej działka nr 2/7 położona wr Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 47,
6) sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości nr 162/7
położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada,
7) sporządzenie operatu szacunkowego
określającego wartość nieruchomości
zabudowanej działki nr
755/4, nr 755/5,nr 755,10 położone w Wałbrzychu przy
ul. Przemysłowej,
8) poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem Rep.A nr 207/2018,
9) opłatę za wydanie 3 interpretacji podatkowych,
10) wypisy 2 aktów notarialnych,
11) sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej
we Wrocławiu działki nr 21/2, 21/4, 21/5,
12) sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działki nr 179/8
położonej w Wałbrzychu przy ul. Piotra Wysockiego.
Do sposobu wykorzystania dotacji w dziale 700, rozdziale 70005 nie wnosi się uwag.
Informacja o przebiegu realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 2019 rok
Dział 700 - G OSPODARKA M IESZK A N IO W A
Rozdział 70005 - G ospodarka gruntam i i nieruchom ościam i
N a zadania bieżące z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, w tym na utrzymanie stanowisk pracy w 2019
roku Prezydentowi Wałbrzycha została przyznana dotacja celowa w dziale 700 rozdziale
70005 § 2110 w kwocie 261 682,00 zł przy czym decyzją Wojewody Dolnośląskiego
Nr 59/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono ją o kwotę 250 000,00 zł oraz, a następnie
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decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2019.MF. 1824 (MFOóO) z dnia 31 maja
2019 r. na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami- aktualizację opłat
z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
zwiększono ją o kwotę 18 000,00 zł.
Plan po zmianach na dzień kontroli tj. 25.07.2019 r. wynosił 529 682,00 zł.
Do dnia kontroli, tj. 25 lipca 2019 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 przekazano
Prezydentowi Wałbrzycha kwotę w wysokości 301 611,00 zł.
Przekazaną do dnia 1j. 25 lipca 2019 r. dotację Prezydent Wałbrzycha wykorzystał
w wysokości 301 611,00 zł tj. 100 % planu.
W toku kontroli sprawdzono wydatki poniesione na nabywanie i zbywanie, oddawanie
w najem lub użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
zaklasyfikowane w § 4390 na kwotę 5 700,00 zł.
Środki przeznaczono na:
1. sporządzenie 6 operatów szacunkowych, określających wartość 5 lokali mieszkalnych
i lokalu użytkowego, położonych w budynku przy ul Św. Kingi 26 w Wałbrzychu,
2. sporządzenie operatu szacunkowego
określającego wartość
nieruchomości
zabudowanej położonejw Wałbrzychu przy ul. Św. Kingi 1,
3. sporządzenie operatu szacunkowego
określającego wartość
nieruchomości
zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Gwarków,
4. sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działki nr 86 położonej
w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja ,
5. sporządzenie operatu szacunkowego
określającego wartość
nieruchomości
niezabudowanych, działki nr 188/3, nr 191 i nr 192/1 położone w Wałbrzychu przy
ul. Drohobyckiej,
6. sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działki nr 86/12 położonej
w Wałbrzychu przy ul. Stefana Batorego,
Wr toku kontroli sprawdzono wydatki poniesione na postępowania administracyjne
w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrot
wywłaszczonych nieruchomości, trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności zaklasyfikowane w § 4390 na kwotę 2 400,00.
Środki przeznaczono na:
1. sporządzenie operatu szacunkowego
dla działki nr 352 obręb Fabryczna
w Świdnicy,
2. sporządzenie operatu szacunkowego
dla działki nr 419/1 obręb Fabryczna
w Świdnicy,
3. sporządzenie operatu szacunkowego
dla działki nr 350/1 obręb Fabryczna
w Świdnicy.
Do sposobu wykorzystania dotacji w dziale 700, rozdziale 70005 nie wnosi się uwag.
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Maiac na uwadze stwierdzone podczas kontroli uchybienia zalecam:
1. Na bieżąco aktualizować stan zasobu nieruchomości Skarbu Państwa uzupełniając jego
ewidencję zgodnie z art. 23 ust.lc ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami o informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości i toczących się
postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz według stanu na dzień 27 maja 1990 r.
i na dzień 1 lipca 2000 r. dla ustalenia ewentualnych przesłanek komunalizacji
nieruchomości.
2. W przypadku dróg publicznych wpisywać kategorię drogi na dzień 1 stycznia 1999 r.
(w celu ustalenia właściciela i zarządcy drogi).
3. Kontynuować działania zmierzające do trwałego zagospodarowania nieruchomości Skarbu
Państwa m. in. poprzez ich sprzedaż, w tym nieruchomości zaewidencjonowanych
w zasobie jako pozostałe nieruchomości zasobu.
4. Zintensyfikować działania zmierzające do zagospodarowania pustostanów.
5. Opracować kryteria kwalifikowania nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego i z tytułu trwałego zarządu.
6. Prowadzić systematyczną aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
obciążających nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu w przypadkach gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione.
7. Zamieszczać każdorazowo w zbiorze dokumentów potwierdzenia o zamieszczonej
informacji w prasie lokalnej o terminie oddania nieruchomości w dzierżawę.

O sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach
albo przyczynach niepodjęcia tych działań, proszę o udzielenie informacji w terminie
30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Tadeusz Borkowski
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