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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/032 – Gospodarowanie zasobami najstarszych budynków komunalnych (w latach 

2011-2013) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88105 
z 16 maja 2014 r. 

2. Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
88118 z 27 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu (dalej: ZBM) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Odrobina, Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości1, 
działalność ZBM w zakresie gospodarowania zasobami najstarszych budynków 

komunalnych. 
 

ZBM prawidłowo administrował zasobem budynków oddanych do użytku przed 14 sierpnia 
1961 r. i w miarę posiadanych możliwości finansowych podejmował przedsięwzięcia 
zapobiegające dekapitalizacji zasobu najstarszych budynków komunalnych. Prowadzono 
remonty oraz modernizacje w zakresie dostosowania najstarszych obiektów 
do obowiązujących norm. 

ZBM właściwie zorganizował administrowanie budynkami komunalnymi oraz zapewnił 
realizację zadań nałożonych przez Gminę, w tym także zorganizował właściwy nadzór 
i kontrolę obiektów budowlanych w zakresie prawidłowego ich utrzymania.  

Dla każdego budynku prowadzono książki obiektu budowlanego oraz sporządzano 
protokoły z dokonanych przeglądów okresowych. Prawidłowo wykorzystywano środki 
finansowe na poprawę stanu technicznego zasobu komunalnego. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

 nierzetelnym sporządzaniu protokołów z okresowych przeglądów stanu technicznego 
budynków, 

 nie wykonaniu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, 
który nakazał usunąć nieprawidłowości w stanie technicznym budynków w trybie 
natychmiastowej wykonalności, 

 nieudokumentowaniu przeglądów pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego 
użytkowania. 

  

                                                      
1Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Wyniki kontroli 

1. Zarządzanie zasobem budynków komunalnych 

1.1. W latach 2011-2013 w skład zasobu komunalnego najstarszych budynków wchodziło 
10 budynków wybudowanych w latach 1830-1896, 16 budynków wybudowanych 
w latach 1900-1921oraz 3 budynki wybudowane w latach 1933-1945. Zasób budynków 
stanowiących własność Gminy - Miasto Oświęcim, na koniec każdego roku, stanowiło: 
– 2011 r. – 71 budynków, w tym 39 budynków mieszkalnych (427 mieszkań), w tym 

29 budynków najstarszych2 (165 mieszkań), tj. 74,3%,  
– 2012 r. – 65 budynków, w tym 37 budynków mieszkalnych (421 mieszkań), w tym 

28 budynków najstarszych (161 mieszkań), tj. 75,7%, 
– 2013 r. – 52 budynki, w tym 31 budynków mieszkalnych (381 mieszkań), w tym 

23 budynki najstarsze (131 mieszkań), tj. 74,2%. 
Zmniejszenie liczby budynków spowodowane było sprzedażą, darowizną, 
przeniesieniem własności lub przekazaniem innemu zarządcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-20, 23, 25, 31, 39, 48, 52, 63, 67, 72-73, 75-77, 823) 

1.2. Od 1962 r. ZBM kontynuuje zarządzanie budynkami komunalnymi. W 2005 r. został on 
przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową Miasta Oświęcim. 
Zakładowi temu powierzono zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność 
Miasta Oświęcim oraz terenami wewnątrzosiedlowymi, na podstawie uchwały Rady 
Miasta Oświęcim Nr XLIII/455/05z 29 czerwca 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

Statut ZBM, regulamin organizacyjny, struktura wewnętrzna, kwalifikacje pracowników 
stwarzały warunki do prawidłowego zarządzania zasobem. W 2011 r. i 2013 r. 
czterech pracowników odbywało szkolenia dotyczące eksploatacji budynków. Dwa 
szkolenia dotyczyły utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów 
budowlanych. Wyznaczone zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami 
odpowiadały zakresom obowiązków wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami3 oraz w art. 61-70 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4.  

(dowód: akta kontroli str. 84, 89-114, 115-152, 796) 

ZBM zatrudniał pracownika z uprawnieniami do kontroli stanu technicznego elementów 
budynków i czterech pracowników z kwalifikacjami do kontroli instalacji gazowych. 
ZBM zlecał osobom posiadającym wymagane uprawnienia wykonywanie okresowych 
kontroli elementów stanu technicznego budynków oraz instalacji gazowej (niektóre 
kontrole wykonywali pracownicy ZBM posiadający wymagane uprawnienia). Ponadto 
przedmiotem zlecenia były również przeglądy ciągów kominowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 126, 138-139, 153-158, 159- 212) 

1.3. Ewidencja budynków komunalnych, prowadzona była w formie księgi zasobów. 
Pozwalała ona na pozyskanie niezbędnych danych o zasobie. Dane te były 
aktualizowane na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Wydział Mienia 
Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim oraz na podstawie dokumentacji wewnętrznej 
ZBM. Ewidencja ta była podstawą przekazywania danych w sprawozdaniach: M-01 
o zasobach mieszkaniowych, M-03 o kosztach utrzymania zasobów lokalowych.  

(dowód: akta kontroli str. 9-20, 21, 26, 35, 43, 59, 213-228) 

1.4. W latach 2011-2013 audytor wewnętrzny Urzędu Miasta przeprowadził łącznie trzy 
kontrole, a ich rezultatem były oceny obszarów: 

– organizacji pracy (w 2012 r.). Audytor przedstawił sześć zaleceń, z których nie 
wykonano jednego, dotyczącego wzmocnienia mechanizmów kontroli w zakresie 
monitorowania realizacji zadań, i zobowiązania dyrektora ZBM, że przeglądy stanu 
technicznego budynków zlecone zostaną do wykonania w miesiącach marzec, 

                                                      
2 Wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. 
3 Dz. U. z 2014 Nr 518 ze zm. – dalej ustawa o gospodarce nieruchomościami. 
4 Dz. U. z 2013 Nr 1409 ze zm. – dalej ustawa Prawo budowlane. 

Opis stanu 
faktycznego 
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kwiecień. NIK ustaliła, że przeglądy (pięcioletnie) stanu technicznego budynków 
przeprowadzono w lipcu 2013 r.  

– ewidencji majątku (w 2013 r.). Do 14 lipca 2014 r. audyt tego obszaru nie został 
zakończony. 

– gospodarki nieruchomościami (w 2013 r.). Audytor przedstawił zalecenia, które 
dotyczyły zagadnień niezwiązanych z przedmiotem kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 245-247, 251-262, 677-694) 

Wydział nadzoru, kontroli i analiz Urzędu Miasta w 2011 r. przeprowadził kontrolę, 
która stwierdziła m.in. opóźnienia we wprowadzeniu w ZBM wewnętrznych uregulowań 
dotyczących kontroli zarządczej. Główna księgowa Urzędu Miasta Oświęcim również 
przeprowadziła kontrolę (w 2012 r.) dotyczącą rozliczenia kosztów remontu. Kontrola 
ta nie wykazała nieprawidłowości. 

W latach 2011-2013 NIK nie kontrolował ZBM w zakresie gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 245-246, 248-250, 263-280) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w przedstawionym wyżej zakresie.  
 

2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, w tym 
instalacji oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ich 
użytkowania 

2.1. W 10 książkach obiektu budowlanego (poddanych kontroli) brakowało wpisów 
dotyczących numeru i daty protokołu odbioru obiektu oraz wpisów dotyczących 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. W pozostałym zakresie książki obiektu 
budowlanego prowadzone były prawidłowo i spełniały one wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego5 
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że ówczesna jednostka zarządzająca budynkami nie otrzymała 
protokołów odbioru obiektów w okresie przekazywania jej budynków w latach 60-tych. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 281-282) 

2.2. Na podstawie kontroli 10 książek obiektu budowlanego i załączonych protokołów 
z przeglądów stanu technicznego stwierdzono, że ZBM wypełnił dyspozycje 
art. 62 ustawy Prawo budowlane i przeprowadził 38 okresowych kontroli stanu 
technicznego obiektów („rocznych” i „pięcioletnich”), 30 kontroli przewodów 
kominowych i 13 kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej. 
Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych6 w porze wiosennej przeprowadzono 30 kontroli przewodów 
kominowych, 10 kontroli stanu technicznego budynków (rocznych) i dziewięć kontroli 
instalacji gazowej. Po okresie wiosennym, tj. w miesiącach wrzesień - listopad, 
przeprowadzono 20 kontroli (rocznych), w lipcu przeprowadzono osiem kontroli 
(pięcioletnich) i cztery kontrole instalacji gazowej (we wrześniu). 

 (dowód: akta kontroli str. 78, 153, 229-234, 285-287) 

W 38 protokołach okresowych nie odnotowano faktu wykonania zaleceń z poprzednich 
kontroli, podczas gdy obowiązek taki został określony art. 62 ust. 1a ustawy Prawo 
budowlane.  
W niektórych protokołach przeglądu budynków (analizowanych w toku kontroli NIK) nie 
określono stanu technicznego niżej wymienionych elementów, których występowanie 

                                                      
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134. 
6 Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ze zm. - dalej rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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potwierdziła dokumentacja fotograficzna i zapisy ujęte w innych protokołach 
z przeglądów okresowych:  

 elementów odwodnienia oraz obróbek blacharskich – w 9 protokołach,  

 gzymsów - w 22 protokołach,  

 balkonów – w pięciu protokołach,  

 urządzeń zamocowanych do ścian i dachów – w 20 protokołach,  

 instalacji centralnego ogrzewania – w 11 protokołach.  
Oprócz wymienionych wyżej braków protokoły z przeglądów zawierały pozostałe 
informacje określone w art. 62 ustawy Prawo budowlane i w § 4 oraz 
§ 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania.  

 (dowód: akta kontroli str. 229-234, 235-239, 295-425) 

W 30 protokołach „rocznych” z przeglądów dokonanych w 10 budynkach 
analizowanych w toku kontroli NIK, wykonawca zalecił wykonanie remontu 
wyszczególnionych w nich elementów budynków. W jego ocenie 16 zaleceń 
(w  sześciu budynkach) było istotnych, ponieważ dotyczyły m.in.: zabezpieczenia 
wszystkich poluzowanych ceglanych fragmentów ścian oraz odspojonych tynków, 
demontażu uszkodzonych i zbutwiałych elementów zadaszenia.  
Spośród 164 zaleceń zapisanych w protokołach z 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. nie 
wykonano 96 zaleceń, natomiast zrealizowano 68 zaleceń, w tym 22 zalecenia zostały 
częściowo zrealizowane. Przeprowadzone 8 lipca 2014 r. oględziny trzech budynków 
potwierdziły brak realizacji zaleceń odnoszących się do tych budynków. 
Dyrektor wyjaśnił, że nie wykonano zaleceń z powodu ograniczonych środków 
finansowych. 
W 30 protokołach (rocznych) wykonawca przeglądów ocenił na poziomie średnim 
kontrolowane elementy budynków, natomiast we wnioskach pokontrolnych określił, 
że wszystkie budynki są w odpowiednim stanie technicznym i zapewniają dalsze 
bezpieczne użytkowanie. W pięciu protokołach wskazał, że konieczne jest wykonanie 
remontu kapitalnego obiektów. 

 (dowód: akta kontroli str. 295, 336-425, 445-475, 494-525, 532-542) 

Nie ewidencjonowano przeglądów roboczych obiektów oraz urządzeń i instalacji przed 
okresem zimowym, a także nie dokumentowano przeprowadzania przeglądów 
pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dyrektor ZBM wyjaśnił, 
że przed okresem zimowym w budynkach uzupełniano brakujące oszklenie 
w częściach wspólnych, zabezpieczano instalacje wodne, czyszczono rynny i rury 
spustowe.  

(dowód: akta kontroli str. 282, 336-425) 

Instalacja na gaz ziemny oraz instalacje na gaz propan-butan były sprawne, co 
potwierdziły przeprowadzone kontrole.  

(dowód: akta kontroli str. 153) 

Kontrole przewodów kominowych wykazały w 20 mieszkaniach nieprawidłowe 
funkcjonowanie wentylacji, w tym w 15 pomieszczeniach kuchennych, z czego 
w siedmiu pomieszczeniach usunięto te nieprawidłowości. Według wyjaśnień dyrektora 
ZBM było to spowodowane ograniczonymi środkami finansowymi. Podjęto działania 
w celu wyeliminowania nieprawidłowego funkcjonowania wentylacji w pozostałych 
ośmiu pomieszczeniach kuchennych.  

 (dowód: akta kontroli str. 284-293, 528-531) 

W badanym okresie ZBM nie sprawdzał w budynkach instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
gdyż kontrole takie powinny być przeprowadzane co 5 lat (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane), a następny termin sprawdzenia przypadał w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

W badanym okresie nie stwierdzono wystąpienia czynników zewnętrznych, 
związanych z działaniem człowieka lub sił natury, oddziaływujących na 
administrowane budynki. W związku z tym ZBM nie kontrolował tych obiektów 
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z powodów określonych w art. 62 ust.1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

Zabudowa żadnego z zarządzanych budynków nie przekroczyła powierzchni 2.000 m2, 
zatem na ZBM nie ciążył obowiązek kontroli, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 528-531) 

2.3. Osoby przeprowadzające kontrole okresowe posiadały wymagane uprawnienia, 
tj. stwierdzenie przygotowania zawodowego oraz decyzję do sprawowania kontroli 
technicznej utrzymania obiektów budowlanych, dyplomy mistrza w zawodzie 
kominiarskim, uprawnienia w grupie III (G3) - w zakresie eksploatacji i dozoru 
urządzeń, instalacji i sieci gazowych. 
Kwalifikacje te były zgodne z art. 62 ust. 4 i ust. 6 pkt pkt 1 ustawy Prawo budowlane 
oraz zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci7. 

(dowód: akta kontroli str. 153, 156, 158, 161, 165, 187, 194) 

2.4. W latach 2011-2013 na każdy rok sporządzono plany potrzeb remontowych, które 
według wyjaśnień dyrektora ZBM, były zestawieniami robót remontowych budynku 
w rozumieniu § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
użytkowania. W każdym z nich wykazano 11 rodzajów remontów (w układzie 
rzeczowo-finansowym). 
W dokumentach tych nie dokonano podziału robót na konserwacyjne, naprawy 
bieżące i naprawy główne, jak stanowi § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych użytkowania. Jednocześnie część robót remontowych objęta tymi 
planami nie wynikała z zaleceń ujętych w protokołach okresowych kontroli stanu 
technicznego, co zaleca § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
użytkowania. Dla 12 najstarszych budynków mieszkalnych zaplanowano remonty 
balkonów, kominów, robót dekarskich i blacharskich, malarskich, wykonanie instalacji 
c.o. mieszkań i budynków, a także wyburzenia, łącznie na kwotę 672 tys. zł. Plan 
wydatków w tym zakresie został wykonany w wysokości 587 tys. zł. Nie wykonano 
zaplanowanego remontu pokrycia dachowego i balkonów w 2011 r. na kwotę 115 tys. 
zł oraz remontu balkonów w 2012 r. na kwotę 35 tys. zł. 
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w „planach 
potrzeb remontowych” nie ujęto wszystkich zaleceń zapisanych w protokołach 
„rocznych” kontroli stanu technicznego budynków. Plany te dotyczyły wyłącznie 
napraw bieżących. Dyrektor wyjaśnił również, że ZMB monitoruje stan techniczny 
wszystkich elementów w budynkach i dodał, że „ Budżet Gminy Miasto Oświęcim jest 
budżetem zadaniowym i nie jest analitycznym planem wydatków na roboty i usługi na 
poszczególnych budynkach”. 

(dowód: akta kontroli str. 445-476, 544-558, 559-574, 576- 578, 582, 588, 590-591, 
594, 601-604) 

2.5. Po kontrolach pięciu budynków, przeprowadzonych w grudniu 2012 r. i w styczniu 
2013 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu orzekł, że ich stan 
techniczny stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników oraz 
przechodniów. Budynki te objęto 72 nakazami, z czego 22 nakazy odnosiły się 
do trzech budynków i obwarowane były rygorem natychmiastowej wykonalności. 
W odniesieniu do dwóch budynków nałożony został zakaz ich użytkowania do czasu 
wykonania określonych nakazów PINB.  
Spośród 22 nakazów PINB, wydanych w latach 2012-2013, obwarowanych rygorem 
natychmiastowej wykonalności, w 2013 r. zostało zrealizowanych siedem nakazów, 
natomiast 15 nakazów nie zrealizowano.  
Nie dostosowano się do zakazu użytkowania dwóch budynków do czasu wykonania 
wskazanych przez PINB nakazów. W przypadku jednego budynku ZBM sporządził 

                                                      
7 Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm. 
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i przekazał PINB ekspertyzę, według której była możliwość wykonywania nakazanych 
remontów bez konieczności wysiedlania mieszkańców, a w stosunku do drugiego 
budynku opinie specjalisty kominiarskiego wskazały na możliwość użytkowania przez 
lokatorów budynku podczas remontu przewodów kominowych. W czerwcu 2014 r. 
ZBM przystąpił do wykonania robót remontowych. 
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że od decyzji PINB nie odwoływał się do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 426-444, 477-483, 605-614) 

Dyrektor ZBM wyjaśnił, że powodem nie wykonania decyzji PINB z terminem 
natychmiastowej wykonalności był brak środków finansowych, brak lokali zastępczych, 
czasochłonna procedura organizacyjno-prawna dotycząca wykwaterowania 
mieszkańców na czas remontu i wybrania wykonawców remontów.  
W sprawie dwóch budynków objętych decyzjami PINB Rada Miasta Oświęcim podjęła 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ich sprzedaż, natomiast 14 sierpnia 2013 r. 
ZBM przedłożył w Urzędzie Miasta propozycję zadań inwestycyjnych na 2014 r. 
w której oszacował na 1.900 tys. zł nakłady na modernizację i remont kapitalny 
4 budynków objętych decyzjami PINB. 

 (dowód: akta kontroli str. 477-483, 624-625) 

2.6. Najstarsze budynki komunalne przeznaczone były na cele mieszkalne. W okresie 
objętym kontrolą ZBM nie zmieniał sposobu ich użytkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 17-19, 605-609, 636, 788) 

2.7. ZBM nie posiadał dokumentacji budowy budynków najstarszych i dokumentacji 
powykonawczej tych budynków, o której mowa w art. 13 pkt 13 i pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane i nie podejmował działań w celu jej odtworzenia. Dyrektor ZBM wyjaśnił, że 
ze względu na ponad stuletni wiek tych budynków nie jest możliwe odtworzenie takiej 
dokumentacji.  
ZBM przechowuje dokumentację techniczną robót wykonywanych w trakcie 
użytkowania budynków najstarszych, tj. zgodnie z przepisem § 9 rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych użytkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 637-646) 

2.8. W badanym okresie 15 mieszkańców złożyło do Prezydenta Oświęcimia wnioski 
dotyczące stanu technicznego mieszkań i budynków. Osiem wniosków rozpatrzono 
pozytywnie i dotyczyły one wymiany okien, likwidacji zbiornika na nieczystości płynne, 
zamontowania wentylacji, naprawy pokrycia dachowego, wykonania nowego sufitu, 
dostarczenia materiałów malarskich, wykonania centralnego ogrzewania, dostarczenia 
środków grzybobójczych i pochłaniaczy wilgoci. Realizację trzech wniosków odroczono 
do czasu zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na wykonanie remontów: 
malowania klatki schodowej, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie c.o. mieszkań. 
W czterech przypadkach odmówiono realizacji wniosków z uzasadnionych powodów. 

 (dowód: akta kontroli str. 647-675) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na tym, że: 

1. Nie wykonano 15 decyzji PINB nakazujących wykonanie remontów wskazanych 
przez PINB elementów budynków z rygorem natychmiastowej wykonalności. Nie 
dostosowano się również do zakazu użytkowania dwóch budynków do czasu 
wykonania remontów nakazanych przez PINB. 
W uzasadnieniach tych decyzji PINB, powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy Prawo budowlane podał, że stan techniczny tych obiektów stwarza 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że powodem nie wykonania decyzji PINB z rygorem 
natychmiastowej wykonalności był brak środków finansowych, brak lokali 
zastępczych, czasochłonna procedura organizacyjno-prawna dotycząca 
wykwaterowania mieszkańców na czas remontu. W odniesieniu do zakazu 
użytkowania budynków sporządzono ekspertyzy i uzyskano opinię o braku 
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przeciwskazań do ich użytkowania w okresie przeprowadzania nakazanych 
remontów. 

(dowód: akta kontroli str. 426-444, 477-483) 

2. W protokołach z przeglądów okresowych nie odnotowano faktu wykonania 
zaleceń z poprzednich kontroli, podczas gdy obowiązek taki został określony art. 
62 ust. 1a ustawy Prawo budowlane. Stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych użytkowania w toku okresowych przeglądów 
należało poddać kontroli takie elementy, jak: odwodnienia oraz obróbki 
blacharskie, gzymsy, balkony, urządzenia zamocowane do ścian i dachów, 
instalacje centralnego ogrzewania. W protokołach z tych przeglądów, zgodnie 
z § 4 ust. 4 przytoczonego rozporządzenia, należało udokumentować stan 
techniczny elementów budynku objętych kontrolą, rozmiary zużycia lub 
uszkodzenia elementów, zakresu robót remontowych i kolejności ich 
wykonywania oraz metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych 
na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych. NIK stwierdziła, 
że w protokołach z przeglądów (rocznych i pięcioletnich) nie zawarto żadnej 
wzmianki o przeprowadzeniu przeglądów okresowych wyszczególnionych wyżej 
elementów. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234, 235-239, 295-425) 

Dyrektor ZBM wyjaśnił, że wykonawca przeglądów dokonał wymaganego 
sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, ale w protokołach 
kontroli stanu technicznego przeoczył te fakty. Ponadto wykonawca przeglądów 
sprawdzał stan wszystkich elementów budynków, ale również przeoczył 
udokumentowanie kontroli odwodnienia oraz stanu technicznego obróbek 
blacharskich, gzymsów, balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachów, 
instalacji centralnego ogrzewania. 

(dowód: akta kontroli str. 239) 

3. Nie udokumentowano przeglądów pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego 
użytkowania. W protokołach z przeglądów okresowych zawarto wzmianki 
wskazujące na poddanie przeglądom pomieszczeń przeznaczonych 
do wspólnego użytkowania, jednak drugiego przeglądu tych pomieszczeń 
nie udokumentowano. 

(dowód: akta kontroli str.282, 336-425) 

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
użytkowania, pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego 
użytkowania powinny być objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku. 

Dyrektor wyjaśnił, że pomieszczenia wspólne objęte są naprawami 
konserwatorskimi częściej niż dwa razy w roku i z uwagi na znaczą liczbę tych 
napraw nie dokonywano formalnych przeglądów tych pomieszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 282) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że okresowe kontrole warunków technicznych 
użytkowania budynków komunalnych powinny być przeprowadzane w porze 
wiosennej. 
Ponadto, NIK zwraca uwagę na dotychczasowe znikome wykorzystanie zaleceń 
ujętych w protokołach z przeglądów okresowych stanu technicznego wybranych 
najstarszych budynków komunalnych do sporządzenia zestawienia robót remontowych 
budynków, a także do sporządzenia planu remontów. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym zakresie. 

 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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3. Działania na rzecz poprawy standardu wyposażenia budynków, 
w tym prowadzonych modernizacji i remontów 

3.1. W wyniku oceny stanu technicznego najstarszych budynków z zasobu 
mieszkaniowego: 
- w 2011 r.: do naprawy bieżącej zakwalifikowano 13 budynków (44,8%), do 

naprawy głównej siedem budynków (24,1%), do opróżnienia i wyburzenia dwa 
budynki (7,0%), do opróżnienia i sprzedaży siedem budynków (24,1%), 

- w 2012 r.: zakwalifikowano do naprawy bieżącej 14 budynków (50,0%), do 
naprawy głównej sześć budynków (21,4%), do opróżnienia i wyburzenia dwa 
budynki (7,2%), do opróżnienia i sprzedaży sześć budynków (21,4%), 

- w 2013 r.: zakwalifikowano do naprawy bieżącej 12 budynków (52,2%), do 
naprawy głównej sześć budynków (26,1%), do opróżnienia i wyburzenia dwa 
budynki (8,7%), do opróżnienia i sprzedaży trzy budynków (13,0%). 

 (dowód: akta kontroli str. 695) 

3.2. W zakresie planów remontów i modernizacji komunalnych obiektów budowlanych 
Rada Miasta Oświęcim uchwaliła „Wieloletni Program Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Oświęcim na lata 2009-2013”. Wymiar potrzeb 
remontowych zasobu mieszkaniowego przedstawiono w postaci rzeczowo-kwotowego 
zestawienia robót budowalnych (łącznie 12.700 tys. zł) oraz wykazu planowanych 
wydatków w podziale na wydatki na remonty budynków i mieszkań komunalnych 
(łącznie z mieszkaniami we wspólnotach mieszkaniowych). W tym wykazie na 2011 r. 
zaplanowano wydatki w wysokości 1.065 tys. zł, na 2012 r. 1.257 tys. zł, a na 2013 r. 
założono wydatki w wysokości 1.535 tys. zł. Ponadto założono, że w każdym roku 
zostanie przeznaczone po 300 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje i modernizacje. 
W budżecie ZBM wydatki na remonty budynków i mieszkań komunalnych 
zaplanowano łącznie z wydatkami remontowymi mieszkań we wspólnotach 
mieszkaniowych w wysokości: na 2011 r. 664 tys. zł, na 2012 r. 877 tys. zł oraz na 
2013 r. 627 tys. zł. Wartość nakładów poniesionych na roboty remontowe w zasobie 
budynków i lokali komunalnych stanowiących stuprocentową własność gminy miejskiej 
wynosiła: 

 2011 r. - 319,4 tys. zł (zrealizowanych w 35 budynkach na 71 w zasobie (49,3%) 
oraz w 47 mieszkaniach na 427),  

 2012 r. 371,6 tys. zł (zrealizowanych w 44 budynkach na 65 w zasobie (67,7%) 
oraz w 74 mieszkaniach na 421), 

 2013 r. 462,5 tys. zł (zrealizowanych w 40 budynkach na 52 w zasobie (76,9% 
oraz w 78 mieszkaniach na 381 w zasobie). 

Na remonty lokali we wspólnotach przeznaczono: w 2011 r. 344, 6 tys. zł, w 2012 r. 
505,4 tys. zł. 
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że większe nakłady na roboty remontowe mieszkań we 
wspólnotach zdeterminowane były ich liczbą. W porównaniu do ogólnej liczby 
wszystkich mieszkań komunalnych liczba mieszkań we wspólnotach wynosiła 
w  2011 r. 1.405 (tj. 76,7% zasobu mieszkań komunalnych), w 2012 r. 1.277 (75,2% 
zasobu mieszkań komunalnych). 
Dyrektor ZBM podał również, że w „Wieloletnim Programie Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Oświęcim na lata 2014-2018” oszacowano: potrzeby 
remontowe w budynkach i mieszkaniach komunalnych (wspólnie z mieszkaniami we 
wspólnotach) na kwotę 10.470 tys. zł, nakłady na wydatki inwestycyjne na 6.000 tys. 
zł, a wartość robót rozbiórkowych ustalono na poziomie 500 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 709-715, 716-728, 831-832) 

3.3. W najstarszych budynkach nie prowadzono w badanym okresie remontów 
polegających na nadbudowie, przebudowie rozbudowie. Wykonawca przeglądów 
(pięcioletnich) stanu technicznego, przeprowadzonych w 2013 r. w odniesieniu do 
ośmiu najstarszych budynków stwierdził, że w obiektach tych ściany zewnętrzne nie 
spełniają wymogów Polskiej Normy, dotyczących izolacyjności cieplnej budynku oraz 
wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 
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2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie8. 
W sprawie podjętych działań/planów w celu dostosowania stanu technicznego do norm 
wskazanych przez wykonawcę przeglądów, dyrektor ZBM wyjaśnił, że dla jednego 
budynku sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie 
konserwatorskie na docieplenie elewacji. Dla pozostałych budynków priorytetem są 
remonty kominów i stropów. 

(dowód: akta kontroli str. 296-335, 729-730) 

3.4. Wszystkie mieszkania w budynkach najstarszych (165 mieszkań w 29 budynkach – 
w 2011 r., 161 mieszkań w 28 budynkach - w 2012 r. i 131 mieszkań w 23 budynkach - 
w 2013 r.) wyposażone były w instalacje wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Gaz 
sieciowy dostępny był w 28 mieszkaniach (w latach 2011 – 2012), a w 2013 r. 
w 25 mieszkaniach. Instalacje centralnego ogrzewania posiadało 31 mieszkań 
w 2011 r., 36 mieszkań w 2012 r. i 37 mieszkań w 2013 r. W żadnym mieszkaniu nie 
było instalacji z ciepłą wodą. W latach 2011-2013 zmniejszyła się liczba mieszkań 
z ogrzewaniem piecami kaflowymi ze 134 mieszkań do 94 mieszkań. 
W analizowanych w toku kontroli NIK 10 budynkach najstarszych budynkach 
stwierdzono, że w 41 mieszkaniach (na 79) wykonano roboty remontowe, które  
obejmowały m.in.: wymianę okien - w dziewięciu mieszkaniach, wykonanie instalacji 
c.o. – w ośmiu i wyburzenie pieców do ogrzewania, remont siedmiu pustostanów, 
wymianę pionów kanalizacyjnych – w sześciu mieszkaniach, montaż drzwi 
do pomieszczeń piwnicznych przynależnych do 4 mieszkań, wymianę instalacji 
elektrycznej – w trzech, wymianę instalacji wodnej – w trzech i pionu wodno-
kanalizacyjnego również w trzech mieszkaniach, remont dwóch łazienek. Ponadto 
w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 3 wymieniono instalację elektryczną i okna na klatce 
schodowej oraz pomalowano elewację frontową, a w obiekcie przy ul. Zamkowej 3 
wyburzono suche ubikacje oraz wymieniono okna na klatce schodowej i drzwi 
wejściowe. 

(dowód: akta kontroli str. 17-19, 281-283, 790) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZBM w przedstawionym wyżej 
zakresie. 

 

4. Koszty eksploatacji i utrzymania budynków komunalnych 

4.1. Według stanu na 31 grudnia każdego roku koszty zarządu, bieżącej eksploatacji, 
wydatki remontowe i inwestycyjne łącznie stanowiły: 
– w 2011 r. 591,8 tys. zł, 
– w 2012 r. 699,1 tys. zł, 
– w 2013 r. 813,4 tys. zł. 
W strukturze poszczególnych kosztów najstarszych budynków mieszkalnych koszty 
zarządu wykazywały tendencję malejącą, natomiast wzrastał udział wydatków na 
remonty oraz wydatków inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 731) 

4.2. ZBM nie sporządzał w badanym okresie analizy kosztów dotyczących utrzymania 
najstarszych zasobów. Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że 
sporządzano zbiorcze miesięczne analizy sprzedaży i kosztów oraz zbiorcze kwartalne 
zestawienia kosztów eksploatacji i remontów (dla budynków stanowiących 100% 
własności Gminy i dla lokali we wspólnotach mieszkaniowych). 
Dla najstarszego zasobu budynków operacje gospodarcze ewidencjonowane były 
w systemie finansowym w podziale na: koszty remontów, eksploatacji, przychody i były 
odnoszone do poszczególnych budynków w tym zasobie.  
W najstarszych budynkach wydatki na roboty remontowe i wydatki inwestycyjne 
wyniosły: w 2011 r. odpowiednio 260,5 tys. zł i 22,4 tys. zł, w 2012 r. odpowiednio 
314,4 tys. zł i 33,6 tys. zł, w 2013 r. odpowiednio 396,4 tys. zł i 116,5 tys. zł.  

                                                      
8 Dz. U. Nr 75 poz. 660 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

Średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni w najstarszych budynkach wynosił: 
w 2011 r. 38,9 zł, w 2012 r. 47,8 zł, w 2013 r. 71,8 zł. Wzrost tego wskaźnika kosztów 
spowodowany był głownie zwiększeniem wartości poniesionych wydatków 
inwestycyjnych i wydatków na roboty remontowe.  
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że podejmowano działania w celu obniżenia kosztów 
utrzymania zarządzanego zasobu mieszkaniowego przez m.in. kontrolę instalacji 
elektrycznej, montaż ograniczników mocy, demontaż liczników w budynkach 
wysiedlonych, kontrolę instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 559-575, 716-718, 731-787) 

4.3. W badanym okresie ZBM nie sporządzał planów rzeczowo-finansowych rocznych 
i wieloletnich dla każdego z najstarszych budynków. 
Dyrektor ZBM wyjaśnił, że ostateczna decyzja akceptująca poziom wydatków 
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych określona jest w uchwale 
budżetowej na kolejny rok. 
W badanym okresie ZBM dla ośmiu najstarszych budynków przedłożył w Urzędzie 
Miasta Oświęcim tzw. „propozycje zadań inwestycyjnych” (na wykonanie instalacji 
c.o. w czterech budynkach, opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 
remontu kapitalnego trzech budynków, wyburzenie budynków komunalnych w rejonie 
Starego Miasta wyłączonych z eksploatacji). Na zapotrzebowaną kwotę 2.210 tys. zł 
(łącznie) ZBM otrzymał 306,6 tys. zł, co pozwoliło na wykonanie sieci c.o. w dziewięciu 
mieszkaniach i wyburzono dwa budynki oraz oficynę. 
Na 2014 r. na zadania inwestycyjne ZBM zapotrzebował kwotę 5.630 tys. zł, w tym 
potrzeby najstarszych budynków oszacował na kwotę 2.350 tys. zł, a na budowę 
budynku socjalnego wnioskowano o 2.000 tys. zł.  
W istotnych sprawach dotyczących m.in. najstarszych budynków ZBM kierował do 
Prezydenta Oświęcimia tzw. „karty informacyjne” opisując w nich występujące 
problemy i wnosząc o podjęcie stosownych decyzji właścicielskich. 

(dowód: akta kontroli str. 485- 487, 576-596, 737-775, 861-887) 

4.4. Dochody uzyskane z tytułu czynszów i pożytków najstarszych budynków w 2011 r. 
wyniosły 566,4 tys. zł i pokryły wydatki na utrzymanie tych budynków, które wyniosły 
541,6 tys. zł. W 2012 r. dochody wyniosły 544,6 tys. zł, a wydatki 596,4 tys. zł; 
natomiast w 2013 r. dochody wyniosły 539,1 tys. zł, a wydatki 728 tys. zł. 
W latach 2011-2013 ZBM otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację m.in. 
zadań remontowych i inwestycyjnych w wysokości 4.230,1 tys. zł, a w poszczególnych 
latach odpowiednio: 976 tys. zł, 1.294,2 tys. zł, 1.959,9 tys. zł.  
Wartość dopłat do zadań remontowych budynków i lokali komunalnych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Oświęcim i lokali mieszkalnych we wspólnotach łącznie 
wyniosła 318 tys. zł, a w poszczególnych latach odpowiednio: 24 tys. zł, 217 tys. zł, 
77 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 719, 732, 740) 

4.5. Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych najemcom mieszkań komunalnych 
średnio wyniosła: w 2011 r. 24,3 tys. zł, w 2012 r. 25,4 tys. zł , w 2013 r. 26,7 tys. zł. 
Najemcom mieszkań w najstarszych budynkach wypłacono dodatki mieszkaniowe 
średnio w 2011 r. 8,9 tys. zł , w 2012 r. 8,8 tys. zł, w 2013 r. 7,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 636, 788) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w przedstawionym wyżej zakresie. 

 

5. Zapewnienie i wykorzystanie środków finansowych na poprawę 
stanu technicznego zasobu 

5.1. W okresie objętym kontrolą konstrukcja budżetu ZBM nie przewidywała planowania 
oddzielnych wydatków na poprawę stanu technicznego zasobu najstarszych 
budynków. Planowano łącznie wydatki na remonty budynków i lokali komunalnych 
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stanowiących stuprocentową własność Gminy i na remonty lokali mieszkalnych 
we wspólnotach mieszkaniowych. Kwoty zrealizowanych wydatków na remonty w tym 
zakresie były niższe od planowanych: na 2011 r. zgłoszono zapotrzebowanie na 936,8 
tys. zł, plan po zmianach wskazywał na wydatki w wysokości 664 tys. zł, podczas gdy 
wykonanie wyniosło 653,7 tys. zł. Na 2012 r. ZBM zapotrzebował 1.164 tys. zł, ale 
w planie po zmianach ujęto 877 tys. zł i wykonanie w tym zakresie wyniosło 876,3 tys. 
zł. Na 2013 r. zapotrzebowano 1.028 tys. zł, w planie po zmianach wykazano 627 tys. 
zł, a wykonanie wyniosło 618,7 tys. zł.  
Wskutek braku środków nie zrealizowano w badanym okresie całości potrzeb 
inwestycyjnych dotyczących ośmiu najstarszych budynków - na zapotrzebowaną 
w Urzędzie Miasta Oświęcim kwotę 2.210 tys. zł ZBM otrzymał 306,6 tys. zł. 
W sprawie nie sfinansowania przez Miasto Oświęcim remontów nakazanych decyzjami 
PINB i zaleceń wykonawcy przeglądów okresowych stanu technicznego budynków, 
Prezydent Oświęcimia wyjaśnił, że wskutek ograniczonych środków finansowych w nie 
można było zrealizować zadań remontowych w zasobach mieszkaniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 719-728, 788, 797-811) 

5.2. W ramach środków pozyskanych w 2011 r. przez Miasto Oświęcim na remont 
gminnych lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego 
ZBM wykonał remont pięciu mieszkań w najstarszych budynkach za kwotę 30 tys. zł. 
Ponadto nie wykazano pozyskania innych środków ze źródeł zewnętrznych 
z przeznaczeniem na tę grupę budynków.  
 

(dowód: akta kontroli str. 791-795) 

Wysokość pozyskanych środków finansowych nie zapewniała pełnego zaspokojenia 
potrzeb remontowych i inwestycyjnych służących poprawie stanu technicznego i standardu 
wyposażenia budynków stanowiących najstarszy zasób komunalny.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o podjęcie 
działań w celu: 

1) zapewnienia zgodnego z przepisami wykonywania przeglądów okresowych, 
2) dokumentowania przeglądów okresowych w sposób pozwalający na stwierdzenie 

stanu technicznego budynków w zakresie określonym w art. 62 ustawy Prawo 
budowlane, 

3) uwzględnienia wyników przeglądów okresowych przy sporządzaniu potrzeb 
remontowych i planów remontów. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK9 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Kraków, dnia         sierpnia 2014 r. 

  
Kontroler: 

 
Andrzej Lis 

Specjalista kontroli państwowej 
 

 

 

 

........................................................  
Podpis  

 

                                                      
9 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK  

o sposobie 
wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


