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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł  
kontroli 

P/17/076 – Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich 
wykorzystanie w promocji regionu1 

Jednostka 
Przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/93/2017 z 11 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Urząd Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane (Urząd) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane (Burmistrz)                    
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Miasta Zakopane (Gminy) w latach 2014-2016 
w zakresie ochrony zabytków drewnianych były ograniczone i niewystarczające w stosunku 
do potrzeb w zakresie zachowania tych obiektów, jak i szczególnej struktury zabudowy 
Zakopanego. Na pozytywną ocenę zasługują natomiast działania podjęte przez Gminę 
w pierwszej połowie 2017 r., w szczególności zmierzające do objęcia ochroną 
konserwatorską kolejnych obiektów oraz pozyskania środków na renowację należącego do 
niej rejestrowego zabytku drewnianego, tj. willi „Czerwony Dwór”.  

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami3 do dnia zakończenia kontroli w Zakopanem nie przyjęto 
gminnego programu opieki nad zabytkami. Uchwalenie i realizacja tego programu, w ocenie 
NIK, są kluczowe dla zaplanowania i prowadzenia skutecznych działań związanych 
z zahamowaniem procesów degradacji zabytków oraz doprowadzeniem do poprawy stanu 
ich zachowania i przez to zwiększających ich atrakcyjność dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) 
w listopadzie 2015 r. wezwał do opracowania programu gminnego programu opieki nad 
zabytkami, jednak dotychczas nie został on sporządzony. 

Aktywność i skuteczność działań funkcjonującego w Zakopanem Miejskiego Konserwatora 
Zabytków była ograniczona poprzez niepełny wymiar czasu pracy oraz kilkumiesięczne 
absencje. Podkreślić przy tym należy, że Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział 
Podhalański także zwracało uwagę na trudności w komunikacji spowodowane 
nieobecnością Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizowane w 2017 r. działania Gminy 
związane z ochroną drewnianych obiektów zabytkowych, jak i tych o szczególnych walorach 
architektonicznych i kulturowych, które nie mają takiego statusu. W porozumieniu ze 
służbami MWKZ podjęto działania mające na celu objęcie ochroną konserwatorską 
89 obiektów, w tym 47 drewnianych. Działania te są szczególnie istotne w sytuacji 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 

lub późniejszych, jeżeli ich skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

3 Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.; dalej: ustawa o ochronie zabytków. 
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zagrożenia dziedzictwa kulturowego Zakopanego, jakim jest niszczenie w pożarach 
drewnianej substancji miasta. W latach 2015-2017 (lipiec) na terenie Zakopanego 
odnotowano 28 pożarów budynków drewnianych, z czego połowa była ujęta w gminnej 
ewidencji zabytków, jednak żaden nie był zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. 
Wpisanie do rejestru zabytków kolejnej grupy 47 obiektów spowodowałoby zwiększenie 
liczby chronionych prawnie najcenniejszych drewnianych budynków o 73% (obecnie 
w rejestrze ujęte są 64 zabytki drewniane). Należy zauważyć także zapowiedź opracowania 
przez Gminę strategii ochrony dziedzictwa regionu, we współpracy z innymi podmiotami 
działającymi na terenie powiatu tatrzańskiego. 

Gmina udzielała wsparcia finansowego właścicielom zabytkowych obiektów w formie dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Zakopane z marca 
2012 r. W kontrolowanym okresie pięciu właścicieli zabytków z obszaru Gminy skorzystało 
z takiej możliwości, otrzymując dotacje w łącznej wysokości 185,1 tys. zł. Ponadto Gmina 
wydatkowała na prace przy rejestrowym zabytku drewnianym, tj. willi „Czerwony Dwór”, 
środki w kwocie 152,7 tys. zł. Z kolei na realizację prac w zakresie modernizacji tej willi 
na cele kulturalne uzyskano w 2017 r. od Samorządu Województwa Małopolskiego 
3 882,1 tys. zł. 

Gmina wykorzystywała obiekty architektury drewnianej w promocji regionu. Informacje 
o zabytkach zamieszczone były na stronie internetowej Gminy, w materiałach 
informacyjnych, m.in. folderach, informatorach, mapach oraz przewodniku po „Szlaku Stylu 
Zakopiańskiego”. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej  

Gmina Zakopane na podstawie porozumienia zawartego 4 sierpnia 2009 r. z Wojewodą 
Małopolskim4 przejęła do prowadzenia sprawy właściwe Małopolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków: 

 w zakresie ochrony zabytków nieruchomych, m.in. historycznych układów 
urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych, dzieł 
architektury i budownictwa poprzez: 

 przygotowanie wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane oraz do projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego; 

 przygotowania materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków obiektów stanowiących minie komunalne Miasta Zakopane i historycznych 
układów i zespołów urbanistycznych; 

 opiniowanie wszelkich prac przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

 zatwierdzanie programów konserwatorskich oraz wydawanie pozwoleń na prowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na obszarze 
zabytkowych cmentarzy; 

 prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie kierownika Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu; 

 wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z zespołów urbanistycznych 
wpisanych do rejestru zabytków z wyłączeniem parków, ogrodów i cmentarzy. 

Zadania określone w porozumieniu realizował Burmistrz, w którego imieniu działał 
podlegający mu bezpośrednio Miejski Konserwator Zabytków. 

Na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków w okresie od 15 lutego 2010 r. do 
26 kwietnia 2016 r. była zatrudniona jedna osoba (4/5 etatu), która od 27 października 

                                                      
4 Zmienione porozumieniem z 3 stycznia 2017 r. 
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2015 r. do 26 kwietnia 2016 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. W okresie od 15 grudnia 
2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. jedna osoba pełniła obowiązki Miejskiego Konserwatora 
Zabytków (w wymiarze ½ etatu). Pracownik ten wykonywał czynności Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w okresie od 1 maja 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. na stanowisku 
podinspektora w Biurze Planowania Przestrzennego, a od 18 czerwca 2016 r. do 
14 października 2016 r. na stanowisku podinspektora u Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Od 15 października 2016 r. osoba ta była zatrudniona na stanowisku Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w wymiarze pełnego etatu, przy czym od 1 grudnia 2016 r. do 
23 czerwca 2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim, a od 
24 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r. przebywa na urlopie rodzicielskim łączonym 
z pracą w wymiarze ½ etatu. W okresie od 9 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. zakres 
czynności doradcy Burmistrza został zwiększony o zadania Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 

Burmistrz wskazał, że Miejski Konserwator Zabytków w latach 2014-2017 m.in.: 

 wydał 140 opinii przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków (odpowiednio: 
36 w tym 25 drewnianych, 41 w tym 25 drewnianych, 44 w tym 22 drewniane, 19 w tym 
15 drewnianych); 

 w latach 2014-2016 nie wydał pozwoleń na umieszczenie na zabytkach rejestrowych 
urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów oraz podejmowanie innych działań 
oraz nie wydał decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do stanu pierwotnego, 
natomiast w 2017 r. wszczął trzy postępowania w sprawie umieszczania urządzeń 
reklamowych, w tym dwa dla rejestrowych zabytków drewnianych (willa „Poraj”, 
ul. Krupówki 50 oraz willa „Kasprowy Wierch”, ul. Krupówki 50b); 

 w 2014 r. zawiadomił kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Targu o podjętych 
działaniach – dotyczyło to drewnianego zabytku rejestrowego (willa „Turnia”, ul. 
Kościuszki 9); 

 w 2016 r. wydał dwie decyzje o wstrzymaniu prac – dotyczyło to prac przy nagrobkach 
na starym cmentarzu „Na Pęksowym Brzyzku” w Zakopanem, stanowiącym zabytek 
rejestrowy; 

 w latach 2014-2015 nie przeprowadził żadnej kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w trybie art. 38 ustawy 
o ochronie zabytków. Jednocześnie Burmistrz wskazał, że nieznane są przyczyny 
nieprzeprowadzenia kontroli, a funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków pełniła inna 
osoba niż w trakcie przeprowadzania kontroli NIK. W 2016 r. przeprowadzono trzy 
kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami, dla trzech obiektów murowanych. Natomiast w 2017 r. przeprowadzono 
dwie kontrole5 przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami, dla dwóch obiektów drewnianych stanowiących zabytek 
rejestrowy (willa „Poraj” i „Kasprowy Wierch”). 

(dowód: akta kontroli str. 203, 323-331) 

Z informacji uzyskanej od kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Krakowie Delegatura w Nowym Targu6 wynika, że: 

 współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków układa się poprawnie, a Delegatura 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu na bieżąco otrzymywała 
informacje o wszelkich działaniach podejmowanych przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Jednak ze względu na zbyt mały zasób kadrowy w ww. Delegaturze nie było 
możliwości kontroli podejmowanych rozstrzygnięć pod względem merytorycznym; 

 występował do Wojewody Małopolskiego o zmianę zapisów szczegółowych 
porozumienia (przy czym nie podał daty tego wystąpienia), w tym m.in. poddał 
w wątpliwość uprawnienia Miejskiego Konserwatora Zabytków do wydawania decyzji 
wstrzymujących prace, na które z mocy ustawy pozwolenia konserwatorskie wydaje 
kierownik ww. Delegatury; 

                                                      
5 Na podstawie art. 38 ustawy o ochronie zabytków przeprowadzono kontrole przestrzegania i stosowania przepisów 

dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwestii lokalizacji urządzeń reklamowych na budynku. 
6 Informacje uzyskane w trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 524); dalej: ustawa o NIK. 
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 dużym wyzwaniem dla Miejskiego Konserwatora Zabytków jest doprowadzenie do 
powstania gminnego programu opieki nad zabytkami. 

Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym 
Targu wskazał również, że: w związku z sytuacją zagrożenia dziedzictwa kulturalnego, 
w tym podpaleń obiektów zabytkowych, współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
uległa wzmocnieniu m.in. poprzez typowanie obszarów i obiektów do objęcia ścisłą formą 
ochrony konserwatorskiej czy też szukania sposobów na rozwiązywanie problemów 
ochrony dziedzictwa w Zakopanem. 

(dowód: akta kontroli str. 28-43, 249-254) 

Burmistrz wyjaśnił, że Miejski Konserwator Zabytków nie prowadzi statystyki odnośnie do 
liczby zniszczonych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Jednocześnie na 
bieżąco udzielane są odpowiedzi dla planowanych inwestycji odnośnie do budynków 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w tym opiniowanie uzgodnień dla rozbiórek 
budynków w złym stanie technicznym. Burmistrz wskazał, że za lata 2014-2016 wyrażono 
zgodę na rozbiórkę 9 budynków drewnianych w złym stanie technicznym bądź o niskich 
wartościach zabytkowych. Burmistrz wyjaśnił także, że w latach 2014-2016 odnotowano 
pożary sześciu drewnianych budynków7. Burmistrz dodał, że w najbliższym czasie 
planowana jest weryfikacja zasobów gez, polegająca m.in. na usunięciu z wykazu 
budynków zniszczonych o zdegradowanych wartościach zabytkowych oraz budynków 
rozebranych. 

(dowód: akta kontroli str. 323-331) 

Według informacji8 udzielonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Zakopanem w latach 2014-2017 (lipiec) na terenie Zakopanego odnotowano 
28 pożarów budynków drewnianych, z tego: 12 w 2014 r., 4 w 2015 r., 9 w 2016 r. oraz 3 od 
stycznia do lipca 2017 r. Żaden z pożarów nie miał miejsca w obiekcie drewnianym 
wpisanym do rejestru zabytków. Spośród ww. 28 obiektów 14 było wpisanych do gez. 
Przyczyną pożarów w sześciu przypadkach było podpalenie, w tym 2 dotyczyło obiektów 
(pustostanów) wpisanych do gez. W siedmiu przypadkach przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia przez nieznanego sprawcę, w tym 5 dotyczyło obiektów wpisanych do 
gez (4 obiekty były pustostanami). W ośmiu przypadkach (w tym 4 obiektów wpisanych do 
gez, będących pustostanami) nie ustalono przyczyny pożaru. W pozostałych siedmiu 
przypadkach (w tym 3 obiektów wpisanych do gez, z których 1 był pustostanem) przyczyną 
pożaru obiektów drewnianych było: zapalenie się ściany od kominka, nieszczelność 
przewodu kominowego, zwarcie instalacji elektrycznej, niezachowanie ostrożności przy 
posługiwaniu się otwartym ogniem, niewłaściwa eksploatacja pieca, nieprawidłowa 
eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe oraz wady urządzeń ogrzewczych na 
paliwo stałe.  

Jednocześnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem wskazał, 
że: jednoznacznie można stwierdzić, że w zdecydowanej większości problem pożarów 
dotyczy budynków mieszkalnych, nieużytkowanych, wniesionych kilkadziesiąt lat temu. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (…) kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich 
obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną. Zatem obiekty te nie 
podlegają kontrolom prowadzonym przez Państwową Straż Pożarną, a za ich stan 
techniczny odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik. Obiekty zabytkowe drewniane 
pełniące funkcje użyteczności publicznej są natomiast kontrolowane przez organy PSP. 
Komendant dodał, że w jego ocenie obowiązujące przepisy techniczno-budowlane 
i przeciwpożarowe odpowiednio regulują kwestie stosowania zabezpieczeń 
przeciwpożarowych budynków drewnianych podlegających odbiorowi PSP.  

(dowód: akta kontroli str. 334-336) 

Odnosząc się do sposobu w jaki Miejski Konserwator Zabytków wykonywał w latach 2014-
2017 działania edukacyjno-promocyjne w zakresie podnoszenia świadomości właścicieli 
obiektów zabytkowych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, Burmistrz wyjaśnił że 
Miejski Konserwator Zabytków na bieżąco przekazuje do Biura ds. kontaktów z Mediami 

                                                      
7 Budynki ujęte w gez. 
8 Informacje uzyskane w trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
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informacje na temat zabytków w Zakopanem. Jednocześnie Burmistrz wskazał na 
wykorzystanie zabytków w działaniach edukacyjnych oraz w promocji regionu, tj. m.in. że 
działania promocyjne prowadzi Urząd Miasta Zakopane wraz z jednostką podległą 
Zakopiańskim Centrum Kultury. 

Odnosząc się do sposobu w jaki Miejski Konserwator Zabytków szuka sposobów na 
rozwiązywanie ewentualnych problemów ochrony dziedzictwa kulturowego w Zakopanem, 
w szczególności w zakresie zabytkowych obiektów drewnianych, Burmistrz wyjaśnił, że: 
w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja zasobów gez, celem weryfikacji wartości 
zabytkowej obiektów oraz eliminacja zdegradowanych bądź rozebranych nieruchomości. 
Aktualizacja gez będzie podstawą do opracowania gminnego programu opieki nad 
zabytkami (GPOnZ), w którym to zawarte zostaną priorytety działań Gminy Miasto 
Zakopane w stosunku do obiektów zabytkowych oraz dziedzictwa regionu Podhala. 
W szczególności zadania będą koncentrować się nad działaniami promocyjnym 
i edukacyjnymi oraz pozyskaniem wsparcia finansowego dla koniecznych modernizacji 
budynków drewnianych. W tym zakresie nawiązano współpracę z Muzeum Tatrzańskim, 
które zaoferowało pomoc w realizacji zadań związanych z edukacją oraz 
upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie. Natomiast w kwestii wsparcia finansowego dla 
właścicieli zabytkowych budynków drewnianych, najpilniejszym zadaniem jest pozyskanie 
funduszy dla udzielania dofinasowania do wymiany regionalnego pokrycia dachowego 
gontu drewnianego. Ponadto Urząd Miasta Zakopane otrzymał słowne zapewnienie od 
Wojewody Małopolskiego o wsparciu w kwestii pozyskania środków finansowych na 
poziomie rządowym, w przypadku gdy Miasto Zakopane opracuje unikatowy program 
strategii ochrony dziedzictwa regionu. Program taki wstępnie planowany jest do 
opracowania na obszarze całego powiatu tatrzańskiego przy współpracy szeregu 
podmiotów lokalnych. Jednakże jest to projekt dalekosiężny. W najbliższej przyszłości 
Miejski Konserwator Zabytków kontynuować będzie bieżący udział w aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Zakopane. 

(dowód: akta kontroli str. 323-331) 

Gmina od 14 lutego 2011 r. prowadziła gminną ewidencję zabytków – wprowadzoną 
zarządzeniem nr 23/2011 Burmistrza Zakopanego9. Ewidencja prowadzona była w formie 
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, wpisanych i niewpisanych do rejestru 
zabytków, tj. zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków. 
Według stanu na dzień przyjęcia gez ujętych w niej było 1 628 obiektów. W okresie od 
14 lutego 2011 r. do 5 czerwca 2017 r. dokonano dwukrotnej jej aktualizacji10, tj.: 

 zarządzeniem nr 7/2014 Burmistrza z dnia 8 stycznia 2014 r.11 – z uwagi na zły stan 
techniczny oraz utratę wartości historycznych – wykreślono z ewidencji 222 obiekty. 
W ewidencji pozostało 1 406 obiektów, w tym 1 180 drewnianych (z czego 64 to zabytki 
wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków); 

 zarządzeniem nr 26/2017 Burmistrza z dnia 9 lutego 2017 r. dopisano 3 obiekty (przy 
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura 
w Nowym Targu). 

W latach 2014-2016 Burmistrz wydał 9 postanowień (2014 r. – 6, 2015 r. – 3) zezwalających 
na rozbiórkę obiektów wpisanych do gez, w tym 4 drewnianych. Obiekty te nie zostały 
wykreślone z ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 44-75, 131-132, 277-280) 

Miejski Konserwator Zabytków w wyjaśnieniu podała, że: 

 w grudniu 2016 r. podjęła inicjatywę aktualizacji ewidencji, poprzez dodanie do 
istniejącego wykazu trzech kart adresowych dla zabytkowych obszarów;  

 w sporządzonej aktualizacji nie uwzględniła wykreślenia obiektów, które na mocy 
postanowień zostały rozebrane, gdyż do końca 2017 r. planowane jest przeprowadzenie 

                                                      
9 Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Zakopanego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków 

Miasta Zakopane. 
10 Urząd nie posiadał wewnętrznych uregulowań odnośnie aktualizacji gez. 
11 Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta Zakopane w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Miasta Zakopane. 
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aktualizacji nieruchomości o rozebrane obiekty oraz te, które utraciły wartości 
zabytkowe; 

 aktualizacja wymaga przeglądu wszystkich obiektów, a następnie wytypowanie tych 
obiektów, które kwalifikują się do wykreślenia z ewidencji, co wymaga przygotowania 
solidnej dokumentacji, uwzględniającej przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów, 
sporządzenie dokumentacji fotograficznej, przeprowadzenie analizy wartościującej pod 
względem posiadanych i utraconych wartości.  

(dowód: akta kontroli str. 200-202) 

Spośród 1 406 obiektów ujętych w gez 32 stanowiły własność Gminy, w tym 21 obiektów 
drewnianych. Dwa obiekty drewniane stanowiące własność Gminy były wpisane do rejestru 
zabytków prowadzonego przez MWKZ – willa „Rialto”12 oraz willa „Czerwony Dwór” (dawna 
„Władysławka”). 

(dowód: akta kontroli str. 45-74, 134-136, 299-302) 

Wizja lokalna 16 obiektów architektury drewnianej położonych na terenie Zakopanego 
(stanowiących własność Gminy) wpisanych do ewidencji, w tym 2 drewniane zabytki 
rejestrowe13, wykazała m.in., że: 4 obiekty były wyłączone z użytkowania, w tym w jednym 
obiekcie (willa „Czerwony Dwór” będąca zabytkiem rejestrowym) były prowadzone prace 
remontowe, w pozostałych 3 obiektach, (budynek przy pl. Niepodległości 6, budynek 
mieszkalny z dobudowanym budynkiem gospodarczym przy ul. Stachonie 22 
i ul. Janosówka 24) nie prowadzono żadnych prac. Obiekty położone przy ul. Stachonie 22 
oraz Janosówka 24 były przeznaczone do rozbiórki – w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zaplanowano budowę oraz poszerzenie drogi gminnej. 
W przypadku budynku przy pl. Niepodległości 6 w Zakopanem (wyłączonego z użytkowania 
w 2013 r.) nie było ostatecznej decyzji o jego przeznaczeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 92-130) 

Spośród 16 ww. obiektów 4 były wyłączone z użytkowania, a dla pozostałych 12 Urząd 
posiadał aktualną dokumentację z przeglądów rocznych i pięcioletnich, w której podany był 
m.in. stan techniczny obiektu oraz zakres niezbędnych prac jakie należało w nim wykonać. 
Na 12 tych obiektów architektury drewnianej, w przypadku 3 obiektów stwierdzono, że ich 
stan był dobry, w 9 dostateczny. W przypadku rejestrowych zabytków drewnianych 
stwierdzono, że stan willi „Rialto” był dobry (wskazano na brak instalacji odgromowej), 
a willa „Czerwony Dwór” była w trakcie remontu (wyłączona z użytkowania). 

Rada Miasta Zakopane w uchwale nr XXIX/450/2016 z dnia 26 grudnia 2016 r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017-
2025, w przypadku 7 obiektów drewnianych wpisanych do gez i wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe zarekomendowała wykwaterowanie w przyszłości lokatorów i rozebranie 
budynków lub zmianę sposobu ich użytkowania. W załączniku do uchwały wskazano, że 
stan techniczny lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
wynika z wieku tego zasobu oraz możliwości finansowych Gminy pozwalających na jego 
remont i modernizację. W przeważającej większości w skład tego zasobu wchodzą budynki 
o konstrukcji drewnianej, znacznie wyeksploatowane, w średnim stanie technicznym, co 
oznacza, że wymagają one dużych i stałych nakładów finansowych. Począwszy od 2002 r. 
prowadzona był kompleksowa modernizacja zasobu (w jej ramach dokonano modernizacji 
8 budynków, w tym willi „Rialto”), co poprawiło ich stan techniczny. Wskazano również, że 
zasadne zatem wydaje się, wzorem lat ubiegłych, dalsze inwestowanie środków 
finansowych w tego typu działania. Część obiektów z uwagi na brak ekonomicznego 
uzasadnienia dla przeprowadzenia kapitalnego remontu, wymaga rozbiórki. Zasadnym 
wydaje się więc stopniowe wyłączanie z użytkowania tych budynków (w szczególności 
w złym i bardzo złym stanie technicyzm) (...). 

 (dowód: akta kontroli str. 92-141) 

                                                      
12 Burmistrz pismem z 25 maja 2017 r. poinformował mieszkańców budynku przy ul. Chałubińskiego 5, że działka, na której 

zlokalizowany jest budynek stanowi własność Gminy Zakopane a postępowanie w sprawie zwrotu przedmiotowej 
nieruchomości znajduje się w ponownym rozpatrzeniu przez organ I instancji. Starosta Tatrzański zawiadomił strony 
postępowania, w tym Urząd Gminy, o możliwości: zapoznania się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do 
zebranych w sprawie dowodów i materiałów (pismo z 7 czerwca 2017 r.). 

13 Willa „Czerwony Dwór” z 1902 r., Zakopane, ul. Kasprusie 27 oraz willa „Rialto” z 1897 r. zaprojektowana przez 
St. Witkiewicza, Zakopane, ul. Chałubińskiego 5. 
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Gmina – zgodnie z art. 18 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków – 
sporządzając Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2004-2013 
oraz plany zagospodarowania przestrzennego zobowiązana była uwzględnić w nich zadania 
dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi. W przedmiotowej Strategii w zakresie 
ochrony zabytków podano jedynie, iż należy przygotować program renowacji i rekonstrukcji 
zabytków kultury materialnej. 

Burmistrz wyjaśnił, że opracowywana jest nowa Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 
2016-2026. Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków będą przedmiotem ustaleń zespołu 
w obszarze strategicznym Przyjazne Zakopane, jako realizacja celu strategicznego 
„Zwiększenie dbałości o walory kulturowe, krajobrazowe i estetyczne miasta”. 
Przewidywanym terminem zakończenia prac nad strategią jest III kwartał 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 76-78, 239-248) 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Zakopanego (Studium) przyjętego przez Radę Miasta Zakopane uchwałą nr XV/140/99 
z dnia 15 grudnia 1999 r.  

 ustalono podstawowe kierunki ochrony środowiska kulturowego, tj.: 

 jako generalną zasadę przyjęto dążenie do pełnej integracji historycznych 
i współczesnych struktur architektonicznych i urbanistycznych; 

 preferowanie ochrony w miejscu powstawania zabytku, dopuszczanie przenoszenia 
zabytku wyłącznie w przypadku nieuniknionego jego zniszczenia; 

 zachowanie obiektów o wartościach kulturowych poprzez ich rewaloryzację 
(konserwację lub restaurację) oraz dostosowanie w drodze adaptacji i modernizacji 
do współczesnych potrzeb i standardów; 

 wyznaczono obszary i kierunki jego zagospodarowania przestrzennego, w tym 
dotyczące ochrony położonych w nich obiektów zabytkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 79-91) 

Gmina dla 29 obszarów Miasta Zakopane posiadała indywidualne miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w których wskazano zasady ochrony obiektów 
zabytkowych. I tak w przypadku obiektów: 

 wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace budowlane oraz zagospodarowanie 
i użytkowanie obiektów musiało być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 

 ujętych w ewidencji m.in.: 

 zalecono utrzymanie zasadniczych cech brył i innych elementów stanowiących 
o wartości obiektu; dla elementów dysharmonijnych niestanowiących o wartości 
zabytkowej obiektu dopuszczono wymianę na elementy współgrające z zachowaną 
substancją zabytkową obiektu, na warunkach określonych w ustaleniach 
szczegółowych. 

Gmina posiadała Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-202314, 
w którym m.in. w ramach wyznaczonego „podobszaru rewitalizacji A” jako jedno 
z przedsięwzięć podstawowych wymieniono modernizację drewnianego budynku „Czerwony 
Dwór”. Wskazane przedsięwzięcie obejmuje modernizacje zabytkowego obiektu wraz 
z wyposażeniem na cele promocji rzemiosła i sztuki ludowej. Wskazano, że projekt 
modernizacji wykorzystuje jeden z głównych potencjałów zarówno całego obszaru 
zdegradowanego, jak i całego miasta jakim jest bogate dziedzictwo kulturowo-materialne 
(…)15. 

Kontrolującemu nie przedłożono pisemnej dokumentacji dotyczącej zdiagnozowania 
problemów związanych z odbudową, utrzymaniem i zabezpieczeniem zabytków architektury 
drewnianej wpisanych do gez, położonych na terenie Gminy.  

Burmistrz wyjaśnił, że: 

 poważnym problemem w sprawowaniu opieki nad zabytkami ujętymi w gez jest brak 
możliwości finansowania jakichkolwiek prac przy obiektach tego typu. Tym samym gez 
wprowadza ograniczenia oraz nakłada obowiązki względem właścicieli zabytkowych, 

                                                      
14 Przyjęty uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXXIV/523/2017 z dnia 18 maja 2017 r. 
15 https://www.zakopane.eu/assets/zakopaneEu/media/files/d74843f7-3c1d-430b-b327-e554fc31a879/projekt-gpr.pdf 
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a nie wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości, bez możliwości udzielenia 
wsparcia finansowego; 

 przyjęte na terenie Zakopanego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
tylko i wyłącznie w kilku szczególnych przypadkach nakazują odbudowę zabytkowego 
obiektu, w większości dają możliwości wybudowania w miejscu zabytkowego budynku 
o niewielkich parametrach, kilkakrotnie większe obiekty; 

 biorąc pod uwagę na wysokie ceny nieruchomości w Zakopanem oraz potencjał 
inwestycyjny, bardzo często dochodzi do podpaleń, zaniedbań, czy celowego niszczenia 
obiektów wpisanych do gez, a następnie budowy w miejscu zabytkowego obiektu dużej 
inwestycji; 

 w celu zwiększenia możliwości ochrony obiektów wyjątkowo cennych, w ostatnim czasie 
Miejski Konserwator Zabytków przekazał do delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie listę zabytkowych budynków kwalifikujących się 
do objęcia ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków (…). 

Zdaniem NIK, co prawda Gmina opracowała Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Zakopane na lata 2016-2023, w którym wskazano zadania do wykonania 
w zdiagnozowanych podobszarach rewitalizacji, należy jednak wskazać, że przyjęte na 
terenie Zakopanego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w większości 
pozwalają na wybudowanie w miejscu zabytkowego budynku o niewielkich parametrach, 
obiektu kilkakrotnie większego. To w połączeniu z brakiem w ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami możliwości finansowania jakichkolwiek prac przy obiektach ujętych 
w gez oraz wysokimi cenami nieruchomości może spowodować, że w najbliższej przyszłości 
charakterystyczna dla Zakopanego architektura drewniana zniknie. 

(dowód: akta kontroli str. 79-91, 244-245, 290-293, 303) 

Propozycja wpisu do rejestru zabytków z terenu Zakopanego obejmowała 89 pozycji, w tym 
47 obiektów architektury drewnianej. Lista zawierająca 70 pozycji została przekazana przez 
kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu, 
a następnie uzupełniona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków o 19 pozycji, w tym 
10 obiektów drewnianych. W przekazanej 19 marca 2017 r.16 do MWKZ liście obejmującej 
89 pozycji wskazano także obiekty proponowane do wpisania w pierwszej kolejności – 
18 obiektów, w tym 12 drewnianych (wśród tych 18 obiektów 8, w tym 4 obiekty drewniane 
zostało dodanych do listy przez Miejskiego Konserwatora Zabytków).  

Z informacji przekazanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Nowym Targu wynika, że z uwagi na zakres prac jaki należy wykonać, aby dany obiekt 
wpisać do rejestru zabytków, w ciągu roku możliwe jest wpisanie do rejestru kilku obiektów. 
W 2017 r. planowane jest wpisanie 3 obiektów (budynku przy ul. Asnyka 4, budynku przy 
ul. Oswalda Balzera 1 oraz pomnika „Sabały” przy ul. Chałubińskiego). 

(dowód: akta kontroli str. 287-293, 298) 

W zakresie rozpoznania potrzeb finansowych związanych z odbudowaniem, utrzymaniem, 
zabezpieczeniem przed zniszczeniem zabytkowych obiektów architektury drewnianej, w tym 
tych dla których Gmina była zarządcą, Burmistrz wyjaśnił, że w projektowanym gminnym 
programie opieki nad zabytkami planowane jest określenie potrzeb oraz możliwości 
finansowych, celem utrzymania, przeprowadzania remontów oraz zabezpieczania obiektów 
zabytkowych, w tym zwłaszcza charakterystycznych, regionalnych drewnianych. Wskazał, 
że planowana jest ochrona dziedzictwa regionalnego poprzez edukację, wsparcie finansowe 
oraz w miarę możliwości pozyskiwanie funduszy zewnętrznych indywidualnie lub 
w partnerstwie z sąsiednimi regionami. Burmistrz wyjaśnił także, że: z uwagi na ograniczone 
środki finansowe w budżecie gminy oraz bardzo dużą liczbę obiektów ujętych w gez 
Zakopanego, gmina nie może zabezpieczyć odpowiednich funduszy na cele odbudowy, 
remontu czy odrestaurowania obiektów ujętych w gez. W związku z powyższym dotacje 
ograniczono tylko do obiektów ujętych w rejestrze zabytków. Gmina Miasta Zakopane 
planuje poszukać zewnętrznego wsparcia finansowego w celu ochrony rodzimej 
architektury, gdzie troska o zachowanie regionalnej architektury drewnianej będzie 

                                                      
16 MWKZ w dniu 10 marca 2017 r. przekazał Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków wykaz zabytków proponowanych do wpisu 

do rejestru zabytków. 
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priorytetem. Z analizy pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków wynika, iż elementem 
najbardziej zagrożonym zniknięciem z krajobrazu miasta jest tradycyjne pokrycie dachowe 
w postaci łupanego gontu drewnianego. W związku z powyższym pozyskanie funduszy na 
wsparcie finansowe dla właścicieli obiektów drewnianych krytych gontem jest zadaniem 
najpilniejszym. Na ten czas realnymi działaniami, mającymi na celu ochronę architektury 
drewnianej regionu Podhala jest edukowanie społeczeństwa, w tym zwłaszcza właścicieli 
zabytkowych nieruchomości, promowanie dziedzictwa regionalnego, a także kontunuowanie 
udzielanego wsparcia finansowego dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 239-248) 

Gmina nie posiadała gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 
Delegatura w Nowym Targu17 zwróciła się do Urzędu o opracowanie takiego programu 
i dostarczenie jego treści do uzgodnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 239-254) 

W toku kontroli NIK uzyskano informacje18 od ośmiu zarządców obiektów drewnianych 
(w tym sześciu zarządzających zabytkami rejestrowymi). Z informacji uzyskanych od 
zarządców dwóch zabytków drewnianych, tj. Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” 
w Zakopanem19 wynika m.in., że współpraca z Gminą układała się pozytywnie. Gmina 
zamieszczała w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych informacje o muzeach 
i organizowanych przez nie wydarzeniach oraz wspierała finansowo działalność artystyczną 
i kulturową tych muzeów. Cztery osoby fizyczne będące zarządcami zabytków rejestrowych 
poinformowały, że Gmina nie współpracowała z nimi, a dwóch zarządców wskazało, że 
Gmina nie interesowała się stanem zabytków. Spośród tych czterech osób jedna nie 
wiedziała o możliwości uzyskania dotacji na prace związane z zabytkowym obiektem, 
a pozostałe wiedziały o takiej możliwości, przy czym dwie osoby wskazały, że nie otrzymały 
dotacji20, a jedna wskazała, że remonty wykonuje we własnym zakresie. Jeden z zarządców 
wskazał, że koszty utrzymania „w dobrej kondycji” obiektów drewnianych są 50-80% 
większe niż obiektów murowanych. Z kolei dwie osoby fizyczne zarządzające 
nierejestrowymi obiektami drewnianymi wpisanymi do gez wskazały, że zarówno Gmina nie 
współpracowała z nimi, jak również oni takiej współpracy nie podejmowali. Podnieśli 
natomiast, że należy objąć pomocą finansową także obiekty wpisane do gez. 

Z informacji uzyskanej od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddziałał Podhalański 
(TOnZ) wynika m.in., że współpraca z Gminą jest w miarę zadawalająca, niemniej jednak 
odczuwalne są pewne braki we wzajemnej komunikacji, spowodowane niedostatkiem 
merytorycznej obsady kadrowej w Wydziale Miejskiego Konserwatora Zabytków, a tym 
samym powolne rozwiązywanie niekiedy palących problemów (jako jeden z nich wskazano 
opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami). Towarzystwo zwróciło uwagę, że 
należy wzmocnić obsadę Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. TOnZ wskazało także, 
że: problemem jest też mała decyzyjność Urzędu Miasta Zakopane dotycząca ochrony 
i wykorzystania zabytkowych budynków, będących własnością Gminy. Przykładem jest 
niedoszłe Muzeum Sportów Zimowych, które TOnZ chciało zorganizować i prowadzić 
w zabytkowym budynku przy Placu Niepodległości (wpisanym do GEZ). W poprzedniej 
kadencji samorządu został podpisany w tej sprawie list intencyjny, jednak ta inicjatywa 
partnerstwa publiczno-społecznego nie została podtrzymana. W efekcie do tej pory nie ma 
decyzji Urzędu Miasta Zakopane, na co przeznaczyć niszczejący zabytkowy budynek. 

 (dowód: akta kontroli str. 258-276) 

Burmistrz wyjaśnił, że: sporządzono projekt rewitalizacji „Dawnej Szkoły Muzycznej” 
zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Zakopanem z przystosowaniem obiektu na 
potrzeby Muzeum Sportów Zimowych. Rozważane są też inne funkcje budynku związane 
z potrzebami gminnych obiektów użyteczności publicznej (pałac ślubów, sale 
wystawiennicze, itp.). 

(dowód: akta kontroli str. 241-248) 

                                                      
17 Pismem OZNT 5120/14.2015.JH z 19 listopada 2015 r. 
18 Informacje uzyskane z trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
19 Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. 
20 W tym jedna osoba wskazała, że biurokracja przerosła jej możliwości. 
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Gmina w latach 2014-2016 na remont, utrzymanie i zabezpieczenie rejestrowych zabytków 
architektury drewnianej, których była właścicielem wydatkowała ogółem 152,7 tys. zł, z tego: 
w 2015 r. – 141,5 tys. zł (wydatki ogółem budżetu Gminy wyniosły – 112 277,7 tys. zł), 
w 2016 r. – 11,2 tys. zł (wydatki ogółem budżetu Gminy wyniosły – 114 503,0 tys. zł). 
Wydatki dotyczyły willi Czerwony Dwór przy ul. Kasprusie 27 i były przeznaczone na 
opracowanie dokumentacji dotyczącej planowanego remontu. Ponadto w 2015 r. Gmina 
wydatkowała środki na nierejestrowy obiekt architektury drewnianej ujęty w gez (budynek 
mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 40 w Zakopanem) w kwocie 44,8 tys. zł na wymianę 
stolarki okiennej.  

 (dowód: akta kontroli str. 142-144) 

Gmina 30 maja 2016 r. wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopolskiego 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-202021 o dofinansowanie modernizacji zabytkowej willi 
„Czerwony Dwór” na cele kulturalne. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą 
nr 263/16 z dnia 23 lutego 2017 r. przyznał Gminie na realizację powyższego zadania 
3 882,1 tys. zł – całkowita wartość zadania wynosiła 6 715,9 tys. zł. W latach 2014-2016 
Gmina nie występowała do innych podmiotów zewnętrznych (np. Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 
o środki finansowe na zadania związane z opieką nad zabytkami architektury drewnianej 
i takich środków w tym okresie nie otrzymała.  

 (dowód: akta kontroli str. 142-150) 

Rada Miasta Zakopane uchwałą z 1 marca 2012 r.22 umożliwiła zarządcom obiektów 
zabytkowych uzyskanie dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na stronie internetowej 
Urzędu w zakładce Kultura zamieszczono powyższą uchwałę, wniosek o udzielenie dotacji 
oraz wzór sprawozdania końcowego z wykonania prac na które udzielono dotacji. W okresie 
objętym kontrolą Gmina udzieliła dotacji pięciu podmiotom na ogólną kwotę 185,1 tys. zł, 
w tym w 3 przypadkach na opracowanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej23 oraz 
w 2 przypadkach na remont dachu24.  

W latach 2014-2016 w pięciu przypadkach odmówiono udzielenia dotacji, w tym w dwóch 
przypadkach wnioski zostały złożone po wyznaczonym terminie25, w jednym przypadku 
zadanie nie mieściło się w katalogu prac remontowo-konserwatorskich26, w jednym 
przypadku wniosek nie spełniał wymogów formalnych (brak było pełnomocnictwa, pozwoleń 
na przeprowadzenie remontu)27 oraz w jednym przypadku nie przyznano dotacji z powodu 
najniższej liczby punktów i braku środków28. Ponadto w 2014 r. wnioskodawca (z uwagi na 
konieczność wykonania innych prac) zrezygnował z dotacji.  

Gmina nie przeprowadzała u beneficjentów kontroli wykorzystania przekazanych im dotacji 
– zgodnie z postanowieniami umów złożyli oni stosowne rozliczenia wykorzystania 
otrzymanych dotacji, dołączając wymagane dokumenty. W umowach nie zawarto 
uregulowań dotyczących wykorzystania lub udostępniania dofinansowanego obiektu. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego wyjaśniła, że podpisując umowy 
z właścicielami obiektów zabytkowych nie zawarto stosownych uregulowań odnośnie 

                                                      
21 Oś 6, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. 
22 Uchwała Nr XXIII/301/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2102 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, 

udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. 

23 W 2014 r. udzielono dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem w kwocie 45 tys. zł na 
opracowanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej budynku Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem. W 2016 r. 
Małgorzacie W. udzielono dotacji w kwocie 37,5 tys. zł na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej 
zabytkowego obiektu restauracja „U Wnuka” w Zakopanem oraz Barbarze i Janowi I. udzielono dotacji w wysokości 
23,9 tys. zł na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-projektowej zabytkowej willi „Jadwiniówka”. 

24 W 2014 r. udzielono dotacji Urszuli B., Małgorzacie K. i Zygmuntowi K. w wysokości 16 tys. zł na remont części dachu willi 
Cicha w Zakopanem. W 2015 r. udzielono dotacji Stowarzyszeniu Dom pod Jedlami w kwocie 22,7 tys. zł na remont elewacji 
kamiennej, uzupełninie mszenia i wykonanie ogrodzenia oraz udzielono dotacji Urszuli B., Małgorzacie K. i Zygmuntowi K. 
w kwocie 40 tys. zł na remont części dachu i kominów willi Cicha w Zakopanem. 

25 W 2015 r. dwa wnioski na kwoty: 65 tys. zł i 40 tys. zł. 
26 Wniosek z 2014 r. na kwotę 70 tys. zł. 
27 Wniosek z 2016 r. na kwotę 30 tys. zł. 
28 Wniosek z 2014 r. na kwotę 70 tys. zł. 
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udostępniania obiektu, gdyż były to prywatne obiekty mieszkalne i usługowe. 
Z właścicielami prywatnych obiektów zabytkowych Urząd posiada ustne uzgodnienia 
umożliwiające zwiedzenie zabytkowego obiektu przez grupy turystów oraz udostępnienie 
obiektu podczas wydarzeń kulturalnych, np. święto ulicy Kościeliskiej, czy drzwi otwartych 
w domu Jana Sztaudyngera. Natomiast w przypadku obiektów muzealnych, były to miejsca 
ogólnodostępne do zwiedzania. 

(dowód: akta kontroli str. 151-169, 281, 296-297) 

W okresie objętym kontrolą MWKZ przeprowadził w Gminie jedną kontrolę (10 czerwca 
2015 r.), która dotyczyła realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Wojewodą 
Małopolskim w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości 
MWKZ. W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. W zaleceniach 
pokontrolnych z 14 lipca 2015 r. wniesiono m.in. o: przestrzeganie właściwości miejscowej 
określonej zakresem w porozumieniu, spójne brzmienie sentencji z uzasadnieniem 
w wydawanych pozwoleniach, decyzjach, postanowieniach oraz ujednolicenie praktyki 
wobec obiektów ewidencyjnych (analiza wykazała, że w jednych przypadkach wydawane są 
postanowienia, w innych tylko opinie) oraz przesyłanie do MWKZ odpisów wydawanych 
pozwoleń, decyzji i postanowień. 

(dowód: akta kontroli str. 28-35, 177-187) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu oraz Rady Miasta Zakopane nie wpłynęły skargi 
i wnioski dotyczące obiektów architektury drewnianej znajdujących się na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 170-176) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W Gminie nie opracowano gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa 
w art. 87 ustawy o ochronie zabytków. Zaznaczyć należy, że Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu pismem29 z 19 listopada 
2015 r. zwróciła się do Urzędu o opracowanie takiego programu i dostarczenie jego 
treści do uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. Cele tego programu 
określono w art. 87 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie do postanowień art. 87 ust. 3 ustawy 
gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podstawą do sporządzenia tego programu jest 
– zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy – gminna ewidencja zabytków.  

 (dowód: akta kontroli str. 239-242, 249-254) 

Burmistrz wyjaśnił, że: Gminny Program Opieki nad Zabytkami (GPOnZ) nie był również 
opracowany przez poprzednie władze miasta. Z powodu braku wcześniejszych 
opracowań, GPOnZ wymaga szczegółowych analiz stanu istniejącego, rozeznania 
potrzeb w zakresie ochrony cennych obiektów. GPOnZ musi być bezwzględnie 
poprzedzony aktualizacją GEZ powiązaną z gradacją obiektów chronionych 
i wprowadzeniem stopniowania ochrony ze względu na wartości jakie poszczególne 
obiekty reprezentują. Rzetelne i uczciwe wykonanie programu nie było możliwe ze 
względu na trudności kadrowe w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. GPOnZ 
planowany jest do zrealizowania do końca 2017 roku, najpóźniej z początkiem 
2018 roku. GPOnZ celowo opracowany zostanie na lata 2017-2020 ewentualnie na 
latach 2018-2020, ponieważ we wrześniu 2017 r. planowa jest przyjęcie nowego 
Krajowego Programu Opieki nad Zabytkami 2017-2020. (…) W chwili obecnej 
podejmujemy ostateczne decyzje czy opracowanie GPOnZ będzie zlecone firmie 
zewnętrznej czy zatrudniony zostanie wykwalifikowany pracownik do Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, którego głównym zadaniem będzie przeprowadzenie 
aktualizacji gez, opracowanie GPOnZ oraz koordynowanie wdrażania programu, jak 
również przeprowadzanie sprawozdań w tym zakresie oraz bieżąca aktualizacja 
GPOnZ. (…) 

 (dowód: akta kontroli str. 241-248) 

                                                      
29 Pismo znak OZNT 5120/14.2015.JH. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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Zdaniem NIK opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, w myśl 
przepisów ustawy o ochronie zabytków, są kluczowe dla zaplanowania i prowadzenia 
skutecznych działań związanych z zahamowaniem procesów degradacji zabytków 
i doprowadzeniem do poprawy stanu ich zachowania oraz zwiększających ich 
atrakcyjność. 

2. Urząd nie informował innych organów uprawnionych do udzielania dotacji (tj. powiatu 
tatrzańskiego, Samorządu Województwa Małopolskiego, MWKZ, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) o udzielonych przez Gminę dotacjach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru, pomimo obowiązku wynikającego z art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków, organy uprawnione do udzielania 
dotacji informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach, w celu zapewnienia realizacji 
postanowień określonych w art. 82 ust. 1 tej ustawy, tj. w celu zapewnienia, że łączna 
kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ 
stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie przekroczy wysokości 
100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego wyjaśniła, że na stronie 
internetowej Urzędu prowadzony był ogólnodostępny wykaz udzielonych dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. Jednostki udzielające dotacji mogły sprawdzić jakie dotacje zostały 
udzielone w danym roku z budżetu Gminy. Uznano, że publikując na stronie internetowej 
dane o udzielonych dotacjach spełniono postanowienia art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie 
zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 281, 296-297) 

Zdaniem NIK w sytuacji, gdy na terenie Gminy znajduje się znaczna liczba budynków 
architektury drewnianej, w tym zabytków rejestrowych, bardzo istotną kwestią jest 
zapewnienie należytej obsługi spraw merytorycznych dotyczących opieki i ochrony nad tymi 
obiektami. Wprawdzie w Gminie działał Miejski Konserwator Zabytków, jednakże 
w kontrolowanym okresie był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, jak również często 
był nieobecny. 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 

Gmina wykorzystywała zabytki architektury drewnianej znajdujące się na jej terenie 
w promocji regionu m.in. poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej30 
prowadzonej przez Urząd Miasta Zakopane, opracowanie folderów i ulotek, przewodnika po 
„Szlaku stylu zakopiańskiego”, map miasta Zakopane, comiesięcznych informatorów 
miejskich zawierających m.in. informacje o zabytkach architektury drewnianej położonych 
na terenie Zakopanego. Gmina na terenie miasta prowadziła dwa punkty informacji 
turystycznej (w tym jeden był prowadzony w ramach MSIT31), w których turyści mogli 
uzyskać stosowne informacje, m.in. dotyczące zabytków architektury drewnianej. W 2016 r. 
punkty udzieliły informacji ok. 90 tys. turystów i gości. 

(dowód: akta kontroli str. 204-230, 239-248) 

Według wyjaśnień Burmistrza działania w zakresie wykorzystania zabytków architektury 
drewnianej w promocji regionu prowadził Urząd Miasta Zakopane wraz z jednostką 
podległą, tj. Zakopiańskim Centrum Kultury. Urząd był zleceniodawcą cyklicznego programu 
„Pod Tatrami”, a od czerwca 2016 r. na antenie TVP emitowany był program kulturalny „Na 
szlaku wydarzeń”, które prezentowały wydarzenia i miejsca godne odwiedzenia 
w Zakopanem, również obiekty architektury drewnianej. Od 2016 r. realizowana była 
kampania medialna „Zakopane – jedno Miasto – pełnia wrażeń”, w której nacisk kładziony 
był na nawiązanie do tradycji kulturalnych, zabytków architektury przede wszystkim drewniej 

                                                      
30 www.zakopane.eu 
31 Małopolski System Informacji Turystycznej. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Opis stanu  
faktycznego 

http://www.zakopane.eu/
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oraz wartości artystycznych, które stworzyły tożsamość miasta. Planowane jest także 
w ramach projektu MSIT, którego partnerem jest Gmina, stworzenie i udostępnienie 
turystom oraz mieszkańcom Małopolski platformy cyfrowej, która umożliwi prezentację 
oferty turystycznej regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi 
multimedialnych i tym samym ułatwi dostęp do informacji turystycznych, a także umożliwi 
samodzielne zwiedzanie regionu. 

W celu promowania zabytków architektury drewnianej znajdujących się na terenie Gminy 
oraz ich wykorzystania w promocji regionu, Gmina współpracowała z: 

 Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w zabytkowej drewnianej willi 
„Atma” (m.in. w 2014 r. przy opracowaniu przewodnika „Szlak stylu zakopiańskiego”, 
organizacji w 2015 r. roku Witkiewiczów, realizacji w 2017 r. „Szlaku Znakomitych 
Zakopiańczyków”);  

 Muzeum w willi Karola Szymanowskiego (udział w organizacji roku Szymanowskiego); 

 Stowarzyszeniem Miłośników Twórczości Jana Kasprowicza; 

 Telewizją Polską S.A. na wyprodukowanie 8 filmów (trzyminutowych) poświęconych 
8 wybranym miejscom, w tym obiektom zabytkowym; 

 Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w realizacji projektu 
zbudowania regionalnego zintegrowanego systemu informacji turystycznej w części 
analogowej, cyfrowej i zarządczej. 

Według wyjaśnień Burmistrza Gmina współpracowała również z prywatnymi właścicielami 
w zakresie promocji obiektów architektury drewnianej, organizując rokrocznie m.in. święta 
ulic Strążyskiej i Kościeliskiej, na których zlokalizowane jest wiele z nich. W obiektach tych 
Gmina organizowała spotkania, projekcje i inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne. 
W rejestrowych zabytkach drewnianych, np. w willi „Ornak” odbył się jubileusz 25-lecia 
współpracy z miastem partnerskim Siegen, w willi „Pod Jedlami” zorganizowano klub 
festiwalowy podczas festiwalu „Muzyka na Szczytach”, w karczmie „U Wnuka” odbyły się 
liczne wystawy oraz śpiewanie pieśni patriotycznych oraz w willi „Koszysta” (dom Jana 
Sztaudyngera) odbywał się dzień otwarty. 

Burmistrz wskazał także, że drewniane budynki będące w zarządzie Gminy były 
wykorzystywane głównie na cele mieszkaniowe i w związku z tym nie były prezentowane 
w materiałach promocyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 204-248) 

Burmistrz w wyjaśnieniu podał, że Gmina zachęca potencjalnych turystów do zwiedzania 
zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez druk licznych informatorów 
turystycznych, w których znajdują się bogate opisy zabytków oraz szlaków turystycznych, 
na których są położone, wydając m.in. informator zakopane.pl. W drukowanym przez miasto 
folderze na temat komunikacji miejskiej zaprezentowane zostały zabytki architektury 
drewnianej, które są położone na trasie miejskich linii. Ponadto w ramach programu 
„Coolturalny Człowiek” organizowanego przez Urząd promowane są obiekty architektury 
drewnianej, w których odbywają się wydarzenia kulturalne.  

(dowód: akta kontroli str. 241-248) 

Jak wskazała Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu przyjmuje się szacunkowo, że 
rocznie może odwiedzać Zakopane ok 2,7 mln do 3,5 mln turystów.  

(dowód: akta kontroli str. 321-322) 

 

 

 

 

 

 



 

15 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1) opracowanie, przyjęcie i realizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, 

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie zabytków; 
2) zapewnienie bieżącej realizacji zadań i obowiązków na stanowisku Miejskiego 

Konserwatora Zabytków; 
3) przekazywanie informacji o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wszystkim 
podmiotom uprawnionym do udzielania dotacji na te cele. 

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 NIK 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 wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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 29 sierpnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Jerzy Baranek 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


