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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 Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR 100/2017 z 16 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Burtan, Wójt 
(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Zabierzów (Gmina) opracowując Strategię Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-
2020 (Strategia) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniła 
w nich problematykę dotyczącą ochrony zabytków. Gmina opracowała i rzetelnie prowadziła 
gminną ewidencję zabytków, w której ujęto zabytki nieruchome z jej terenu, w tym zabytki 
nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego. 

W Gminie nie zadbano jednak o realizację części wymogów określonych w ustawie z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami3, tj. nie opracowano, 
wymaganego art. 87 ust. 1 ustawy, gminnego programu opieki nad zabytkami. 

 W ocenie NIK opracowanie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków, i realizacja 
gminnego programu opieki nad zabytkami są kluczowe dla zaplanowania i prowadzenia 
skutecznych działań związanych z zahamowaniem procesów degradacji zabytków 
i doprowadzeniem do poprawy stanu ich zachowania i przez to zwiększających atrakcyjność 
tych obiektów. 

Znajdujące się na terenie Gminy zabytki architektury drewnianej (w tym willę i oficynę 
w Kochanowie) wykorzystywano w promocji regionu. Informacje o zabytkach stanowiących 
atrakcje turystyczne Gminy zamieszczone były m.in. na jej tronie internetowej i na tablicach 
przed poszczególnymi obiektami, a materiały na ich temat były dostępne w Wydziale 
Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy, który pełnił również funkcję Punktu Informacji 
Turystycznej. 

Należące do Gminy ww. zabytki architektury drewnianej ze względu na stan techniczny 
zostały zaplanowane do renowacji już w 2011 r. Jednak skonkretyzowane działania zostały 
rozpoczęte dopiero w 2016 r. zawarciem umowy na opracowanie wielobranżowego projektu 
budowlano-wykonawczego „Remontu Konserwatorskiego zabytkowych obiektów willi 
i oficyny w Kochanowie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego4. Zawarcie przez Gminę 
umowy, skutkujące m.in. uzyskaniem pozwolenia na budowę5 oraz dokumentacji 
kosztorysowej planowanego remontu, daje nadzieję, że dalsza degradacja zabytku zostanie 

                                                      
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). 
4 Umowa z 31 marca 2016 r. 
5 Decyzja Starosty Krakowskiego z 1 maja 2017 r. 
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jednak powstrzymana. Zgodnie założeniami prace remontowo-konserwatorskie będą trwały 
co najmniej do października 2021 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej 

Gminna ewidencja zabytków sporządzona w październiku 2016 r. uaktualnieniem ewidencji 
z 2007 r.6 i składała się 199 kart adresowych zabytków, w tym 30 kart zabytków 
drewnianych. Zabytki wskazane jako drewniane to: 25 domów7, dwie stodoły8, figura 
o charakterze sakralnym w Radwanowicach oraz dworek wraz z oficyną w Zespole Dworku 
Myśliwskiego Lubomirskich w Kochanowie9. 
Gmina Zabierzów była właścicielem dwóch drewnianych obiektów w ww. Zespole Dworku 
Myśliwskiego, które były wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków10. Oprócz tych 
obiektów do wojewódzkiego rejestru wpisanych było 37 zabytków ujętych w gminnej 
ewidencji (żaden z nich nie był drewniany). 
Karty adresowe zabytków w gminnej ewidencji spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem11.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-11, 177-181) 

Pismem z 4 listopada 2016 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (Konserwator) 
potwierdził, że wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków był zgodny 
z wojewódzką ewidencją i mógł stanowić podstawę do sporządzenia lub aktualizacji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz programu opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

Gmina – zgodnie z art. 18 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków – sporządzając 
dokumenty takie jak: Strategia12), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zabierzów13 (Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego sołectw14, uwzględniła w nich ochronę zabytków i opiekę nad nimi. 

W Strategii, w ramach Priorytetu III Dziedzictwo i ochrona czasu wolnego, wśród celów 
wyodrębniono cel III.2.2. Rewitalizacja, odnowa i poprawa sposobu użytkowania zabytków 
oraz przeciwdziałanie procesowi ich degradacji. Jako partnerzy zostali przewidziani 
właściciele obiektów zabytkowych. W strategii postępowania wskazano m.in.: zaplanowanie 
działań mających na celu rewitalizację, poprawę stanu i sposobu użytkowania obiektów 
zabytkowych oraz przeciwdziałanie procesowi ich degradacji, zachowanie i rewaloryzację 
oraz włączanie w obieg ekonomiczny. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-18) 

                                                      
6 Aktualizując ewidencję z 2007 r. przeprowadzono inwentaryzację ujętych w niej 187 zabytków oraz innych obiektów 

znajdujących się poza nią (w tym krzyży i  kapliczek). 
7 Domy w Bolechowicach, Brzeziu, Brzezince, Karniowicach, Kobylanach, Niegoszowicach, Pisarach, Rudawie, Więckowicach, 

Kochanowie, Aleksandrowicach, Burowie oraz Kleszczowie.   
8 W zagrodzie młynarskiej w Radwanowicach i w zagrodzie nr 51 w Aleksandrowicach. 
9 W dostępnej dokumentacji zabytek ten występował pod różnymi nazwami, m.in.: gminna ewidencja zabytków: 

dworek/oficyna/ogród w Zespole Dworku Myśliwskiego Lubomirskich; województwa ewidencja zabytków: zespół willi nr 104: 
willa, oficyna, ogród; wniosek o dotację z 2014 r.: budynek główny i oficyna dawnej willi Lubomirskich z roku 1896; protokoły 
kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: willa Lubomirskich – Kochanów 19 i  budynku Kochanów 
19; protokoły okresowych kontroli stanu technicznego: willa Lubomirskich w Kochanowie i oficyna przy willi Lubomirskich 
w Kochanowie (adres: Kochanów 19; ul. Lubomirskich 125 Zabierzów). 

10 Kochanów gm. Zabierzów - zespół willi nr 104: willa, oficyna, ogród, A-662 z 28.09.1993 [A-446/M]. 
11 Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661. 
12 Załącznik do Uchwały Nr LI/457/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 listopada 2014 r. 
13 Uchwała Nr L/488/10 Rady Gminy Zabierzów w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów.   
14 Od 27 stycznia 2015 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 99,9% obszaru Gminy. 

http://www.planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=6 
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W zakresie zaplanowanych w Strategii działań mających na celu przeciwdziałanie 
procesowi degradacji zabytków i ich rewaloryzację Wójt wskazała m.in., że Strategia 
wyznacza ramy dla prowadzonej polityki rozwoju Gminy, zaś konkretne działania wpisujące 
się w ww. dokument planowane są w dokumentach branżowych, a w szczególności 
w kolejnych uchwałach budżetowych oraz Wieloletnich Prognozach Finansowych. Strategia 
została również opracowana w związku z planami Gminy Zabierzów ubiegania się 
o współfinansowanie projektów ze środków zewnętrznych (w szczególności UE), dlatego też 
jest spójna z priorytetami i celami dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, w tym ze 
Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wraz z Małopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010. (…) przyjęcie Strategii Rozwoju 
Gminy Zabierzów na lata 2014-2010 otwiera nie tylko Gminie ale również innym 
potencjalnym Beneficjentom możliwość do ubiegania się o środki zewnętrzne, 
w szczególności pochodzące z funduszy UE. Gmina Zabierzów sukcesywnie realizuje 
różnorodne przedsięwzięcia określone w Strategii Rozwoju Gminy, w ramach dostępnych 
zasobów (w szczególności finansowych) a perspektywa osiągania pożądanej wizji rozwoju 
Gminy została określona do 2020 r.  

(dowód: akta kontroli str. 183-187) 

W Studium zaznaczono, że elementami dziedzictwa kulturowego na obszarze Gminy są: 
obiekty i zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków, obiekty wpisane do ewidencji 
obiektów zabytkowych oraz stanowiska archeologiczne. Wskazano m.in. 39 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków i 150 wpisanych do ww. ewidencji oraz obowiązujące, 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, strefy konserwatorskie 
związane z obiektami, zespołami obiektów wraz z ich bezpośrednim otoczeniem ustalone 
w 13 miejscowościach z terenu Gminy. Jako jeden z kierunków rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego Gminy przyjęto ochronę i rewitalizację założeń urbanistycznych o walorach 
historycznych i zabytkowych. Wyznaczono cztery strefy ochrony konserwatorskiej, w tym 
strefę15: 
1) ścisłej ochrony konserwatorskiej (K) – obejmującą zespoły zabytkowej zabudowy 

o najwyższych wartościach kulturowych, gdzie wszelkie działania mają być prowadzone 
według wytycznych służb konserwatorskich, a działania inwestycyjne wymagają zgody 
wojewódzkiego konserwatora zabytków; strefa obejmuje zabytki w większości wpisane 
do rejestru zabytków położone w 13 sołectwach; 

2) ochrony ekspozycji i walorów krajobrazu kulturowego (E) – obejmującą obiekty i zespoły 
ewidencjonowane konserwatorsko o znaczeniu lokalnym w krajobrazie oraz fragmenty 
miejscowości, gdzie należy chronić dziedzictwo kulturowe; wszelkie prace związane 
z przebudową, rozbudową, adaptacją obiektów powinny być uzgodnione z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków; należy również dążyć do objęcia szczególna ochroną 
obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i określenia 
szczegółowych zasad ich ochrony na etapie planów miejscowych. 

W Studium zaznaczono również, że problematyka dotycząca ochrony zabytków 
nieruchomych zostanie szczegółowo określona w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 19-39) 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Kochanów i Zabierzów16 
zaznaczono obiekty i tereny objęte decyzją o wpisie do rejestru zabytków, podlegające 
ochronie konserwatorskiej, tj.: 

 zespół willi w Kochanowie obejmujący: budynek główny, oficynę i otoczenie ogrodowe z 
drzewostanem; 

 willa z otoczeniem ogrodowym i drzewostanem w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 
10117. 

                                                      
15 Pozostałe to: strefa rekompozycji (R) i strefa nadzoru archeologicznego (A). 
16 Uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr XII/64/03 z dnia 30 maja 2003 r. 
17 Willa murowano - drewniana z 1901 roku wybudowana według projektu Jana Sas-Zabrzyckiego jako dom własny. 
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Ponadto wskazano, że decyzje w sprawach zmiany w użytkowaniu ww. obiektów i terenów, 
w tym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagają uzgodnienia z 
Konserwatorem. 

(dowód: akta kontroli str. 40-55) 

Odnosząc się do kwestii zidentyfikowanych problemów w zakresie odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia zabytków architektury drewnianej zlokalizowanych na terenie Gminy, 
w tym willi w Kochanowie, Wójt wyjaśniła, że odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie 
zabytków architektury drewnianej wpisanych, jak willa w Kochanowie, do wojewódzkiego 
rejestru zabytków jest bardzo trudne, ponieważ wszelkie ruchy w tym zakresie należy 
konsultować z Konserwatorem. Ponadto wskazała, że prywatni właściciele obiektów 
architektury drewnianej ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na których, zgodnie z ustawą 
o zabytkach, spoczywa obowiązek utrzymywania obiektu nie zwracali się do Gminy 
z problemami w tym zakresie i nie wnioskowali o pomoc finansową. 

(dowód: akta kontroli str. 183-187) 

W latach 2014-2016 Gmina na odbudowę, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
wydatkowała środki finansowe w łącznej kwocie 134 485,96 zł, w tym na willę i oficynę 
w Kochanowie 50 668,66 zł. Wydatki na należące do Gminy ww. dwa obiekty poniesiono 
w 2016 r. i dotyczyły one m.in.18:  

 wymiany rynien i rur spustowych oraz mycia i doszczelnienia połaci dachowej na 
budynku oficyny - 3 910 zł; 

 naprawy, udrożnienia oraz częściowej wymiany elementów orynnowania budynku willi - 
9 400 zł; 

 realizacji umowy na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego 
„Remontu konserwatorskiego zabytkowych obiektów willi i oficyny w Kochanowie” (cz. I) 
- 37 134,93 zł. 

W budżecie Gminy na 2017 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 109 992 zł 
w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 74 549 zł na Projekt remontu 
konserwatorskiego willi w Kochanowie. 
W maju 2017 r. zapłacono 37 134,93 zł za część II ww. projektu remontu 
konserwatorskiego. Faktura na kwotę 31 829,94 zł za część III projektu obejmującą 
wykonanie dokumentacji kosztorysowej została wystawiona przez wykonawcę 21 czerwca 
2017 r.19. 

(dowód: akta kontroli str. 162-176, 183-187,190-195) 

W grudniu 2014 r. Gmina złożyła wniosek do Samorządu Województwa Małopolskiego 
o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku dla 
zadania pn. Kochanów, budynek główny i oficyna dawnej willi Lubomirskich z roku 1896 – 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z zagospodarowaniem działki 
w oparciu o uzyskaną opinię konserwatorską. Wniosek dotyczył przyznania dotacji w kwocie 
39 000 zł20. Dotacji nie przyznano ze względów formalnych. 

W latach 2014-2016 Gmina nie występowała o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie oraz roboty budowlane w willi i oficynie do innych podmiotów poza 
Samorządem Województwa Małopolskiego. Jak wskazała Pani Wójt wnioskowanie 
o współfinansowanie w zakresie ww. zadań jest uwarunkowane m.in. posiadaniem 
dokumentacji technicznej oraz zabezpieczeniem środków w budżecie Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 56-68,182) 

W latach 2014-2016 Gmina nie przekazywała środków finansowych na odbudowę, 
utrzymanie lub zabezpieczenie obiektów drewnianych nie należących do Gminy ale ujętych 
w jej ewidencji zabytków. Jak wyjaśniła Pani Wójt zarządcy-właściciele tych obiektów nie 
zwracali się do Gminy o przyznanie takich środków.  

(dowód: akta kontroli str. 183-188) 

                                                      
18 Pozostałe wydatki to: 118,73 zł na wykonanie odbitek kserograficznych dla potrzeb przetargu nieograniczonego na 

opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego „Remontu Konserwatorskiego zabytkowych obiektów 
willi i oficyny w Kochanowie oraz 105 zł za opinię Sanepidu dotyczącą willi w Kochanowie. 

19 Wskazany na fakturze termin zapłaty – 21 lipca 2017 r. 
20 Całkowity koszt 65 000 zł, wkład własny 26 000 zł. 
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W kontrolowanym okresie do Gminy nie wpłynęły żadne skargi dotyczące obiektów 
architektury drewnianej. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W kontrolowanym okresie Gmina nie posiadała gminnego programu opieki nad zabytkami, 
o którym mowa w art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Jak wyjaśniła Wójt Gmina stoi na stanowisku, iż w świetle przepisów ustawy o ochronie 
zabytków i opieki nad zabytkami wprowadzanie gminnego programu ochrony zabytków nie 
jest obowiązkowe. Świadczy o tym zestawienie treści art. 87 ust. 1 i 3 ustawy (ustawa 
traktuje programy: wojewódzki, powiatowy i gminny jako alternatywę) oraz art. 19 ust. 2 
ustawy, w którym wprost zakłada się, iż gmina takiego programu posiadać nie musi. 
O tym, czy Gmina winna posiadać wzmiankowany program decydować winna analiza 
celów, jakim taki program ma służyć – wyliczonych w art. 87 ust. 2 tej ustawy. Jeśli więc 
idzie o włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, nie leży to w gestii 
Gminy; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej – odbywa się w każdym naszym akcie planistycznym, od studium poczynając. 
Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania to cel wielu naszych działań, tak planistycznych jak i inwestycyjnych. Na 
przeszkodzie jego realizacji stoi ekonomia – i żaden dodatkowy program tej sytuacji nie 
poprawi. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego 
czy podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych także jest praktykowane, zwłaszcza w przypadkach gdy 
właścicielem zabytku jest Gmina. Ze wskazanych wyżej przyczyn dalsze punkty, czyli 
wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami, określanie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków tudzież podejmowanie 
przedsięwzięć umożlwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami 
– znajdują odzwierciedlenie w działalności gminy ale ich skala czy efektywność nie ulegną 
zwiększeniu poprzez wprowadzanie gminnego programu opieki nad zabytkami. 
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 87 przywoływanej ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, obowiązek sporządzania programu opieki nad zabytkami należy 
w pierwszej kolejności do Zarządu województwa i powiatu. Według naszej wiedzy program 
taki powiat do 2009 r. posiada, gdyż gmina wypełnia przesyłane nam ankiety dotyczące 
realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami” na poszczególne lata, na 
podstawie których prowadzony jest monitoring zachodzących zmian wynikających 
z wdrożenia nakreślonych w programie celów i zadań celem sporządzenia co 2 lata 
sprawozdań z realizacji programu stosownie do art. 87 ust. 5 powołanej ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-187) 

NIK zwraca uwagę, że w świetle ustawy o ochronie zabytków za realizację zadań 
związanych z ochroną i opieką nad zabytkami odpowiadają również jednostki samorządu 
terytorialnego wszystkich szczebli, w tym gminy, które sporządzając programy opieki nad 
zabytkami uczestniczą w zarządzaniu dziedzictwem kultury na swoim obszarze. Głównym 
odbiorcą gminnego programu opieki nad zabytkami jest społeczność lokalna, która 
bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Przyjęty przez radę gminy program 
opieki nad zabytkami, określający m.in. warunki współpracy z właścicielami zabytków 
eliminujące sytuacje konfliktowe, jest elementem polityki samorządowej służącym rozwojowi 
gminy również poprzez zachowanie i eksponowanie zabytków oraz wykorzystanie ich na 
potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne. Zdaniem NIK program opieki nad zabytkami 
powinien być klamrą spinającą działania wynikające z dokumentów strategicznych Gminy 
w celu zaplanowania i prowadzenia skutecznych działań związanych z zahamowaniem 
procesów degradacji zabytków, doprowadzeniem do poprawy stanu ich zachowania oraz 
zwiększających ich atrakcyjność. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji występowania na 
terenie Gminy jednego drewnianego zabytku wpisanego do wojewódzkiego rejestru 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zabytków, który ze względu na stan techniczny i lata zaniedbań wymaga natychmiastowego 
remontu. 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 

Gmina wykorzystywała zabytki leżące na jej terenie do promocji regionu. Na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w zakładce Zabytki21 można było zapoznać się z historią 
i lokalizacją 14 obiektów zabytkowych z terenu Gminy, w tym z drewnianą willą 
w Kochanowie. O zabytkach można było się również dowiedzieć biorąc udział w wirtualnym 
spacerze22. Ponadto ze strony internetowej można było wysłać e-kartkę przedstawiającą 
zabytek z terenu Gminy23. 
Gmina sama oraz przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi wydała m.in.: Zabytki Gminy 
Zabierzów w rysunkach Wojtka Kowalczyka (2011 r.) – album zawierający opis zabytków 
sztuki i architektury na terenie gminy wraz z ilustracjami; Gmina Zabierzów – publikację 
zawierającą opisy i fotografie poszczególnych miejscowości ze wskazaniem na walory 
krajobrazowe (np. Dolina Będkowska, Dolina Kluczwody) oraz zabytki (Dwór 
w Karniowicach, willa w Kochanowie). Na zlecenie Gminy wydano m.in.: przewodnik 
turystyczny Gmina Zabierzów Jurajski Raj (2015 r.), przewodnik rowerowy Rowerem po 
Gminie Zabierzów (2016 r.), które w części „informator krajoznawczy” zawierały m.in. 
informacje, wraz ze zdjęciami, o zabytkach znajdujących się w poszczególnych 
miejscowościach na terenie Gminy, w tym o Dworku myśliwskim Lubomirskich 
w Kochanowie; mapę turystyczną, na której zaznaczono miejsca i zabytki warte zobaczenia. 
Gmina rozprowadzała także pocztówki (ponad 20 rodzajów), na których umieszczone 
zostały zabytki znajdujące się na jej terenie. Jedna z nich była poświęcona w całości 
drewnianej willi w Kochanowie. Pocztówki były dostępne w formie e-kartki na stronie Gminy 
Zabierzów. 
Pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów wydano grę planszową „Jurajska Kraina 
Tajemnic”, w której instrukcji zaznaczono, że grając w Jurajską Krainę Tajemnic poznasz 
wiele cennych zabytków i atrakcji turystycznych. Na planszy znajdowały się rysunki 
zabytków architektonicznych z terenu Gminy, w tym również rysunek drewnianej willi 
w Kochanowie.  

Gmina promowała swoje atrakcje turystyczne, w tym zabytki, i zachęcała potencjalnych 
turystów do ich zwiedzania również współpracując m.in. z codzienną prasą (dodatki do 
gazet Dziennik Polski, Gazeta Krakowska). 
Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy pełnił funkcję koordynatora działań na rzecz 
promocji turystycznej oraz był Punktem Informacji Turystycznej dostępnym w godzinach 
pracy Urzędu. Kontakt24 do Wydziału/Punktu był publikowany w materiałach promocyjnych 
Gminy. Funkcje lokalnych Punktów Informacji Turystycznej pełniły również infomaty 
ulokowane w pięciu lokalizacjach Gminy. 

W ramach współpracy w Oddziałem Krakowskim PTTK systematycznie odnawiane były 
szlaki turystyczne oraz tablice informacyjno-turystyczne m.in.: z mapami sołectw, opisem 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz znajdujących się tam zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 130-144) 

3. Stan drewnianego zabytku w Kochanowie 

Teren, na którym znajdowały się drewniane budynki willi i oficyny był ogrodzony i zamknięty. 
Przy wejściu (od strony drogi krajowej nr 79) znajdowała się tablica informacyjna wraz 
z mapką Kochanowa oraz rysunkiem zabytkowego obiektu25. Z informacji zamieszczonej na 
tablicy wynikało m.in., że drewniana willa została wzniesiona w 1896 r. przez Towarzystwo 
Kolonii Wakacyjnych. Przez 17 lat podczas wakacji wypoczywało w niej corocznie około 80 

                                                      
21 http://zabierzow.org.pl/gmina/zabytki/ 
22 http://www.zabierzow.org.pl/spacer/ 
23 http://zabierzow.org.pl/rekreacja/wyslij-e-kartke/ 
24 Telefon, adres oraz mail. 
25 Mapa została wykonana przez Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, a opracowane tekstowe przez Oddział Krakowski 

PTTK na zlecenie Urzędu Gminy Zabierzów. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

http://zabierzow.org.pl/gmina/zabytki/
http://www.zabierzow.org.pl/spacer/
http://zabierzow.org.pl/rekreacja/wyslij-e-kartke/
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osieroconych dzieci, a w pozostałych okresach willa służyła jako dworek myśliwski. Od 
1955 r. do 2003 r. w budynku mieściła się szkoła podstawowa. Obecnie budynek, który swą 
obecną formę zyskał podczas przebudowy w 1930 r. jest opuszczony oczekując na 
restaurację. 

Na działce przed budynkiem willi znajdowały: ogrodzony plac zabaw, boisko do siatkówki 
(wysypane piaskiem), miejsce do grania w piłkę nożną (wyposażone w dwie bramki), kosz 
do gry w koszykówkę oraz drewniana altana. 

Na zewnętrznych ścianach willi26 widoczne były resztki oszalowania, niektóre fragmenty 
ścian pokryte były papą. Drewniane elementy dekoracyjne były zniszczone (zmurszałe, 
popękane, na ganku brakowało tralek). Na elewacji bocznej od strony oficyny schody 
urywały się w połowie wysokości ściany. Na pokrytym dachówką dachu nie było widocznych 
uszkodzeń. Stan rynien wskazywał, że były niedawno wymienianie. Stolarka okienna nie 
była kompletna - w niektórych miejscach zamiast szyb wstawiono dyktę. Główne drzwi były 
zamykane na zamek oraz dodatkowo na kłódkę. Wnętrze budynku wskazywało, że willa nie 
była wykorzystywana m.in.: na parterze ściany pokryte były dyktą, w niektórych 
pomieszczeniach stolarka drzwiowa była zdekompletowana i widoczne były uszkodzenia 
w podłodze. 
Ściany zewnętrzne oficyny27 były w całości oszalowane pionowymi deskami. Na pokrytym 
eternitem dachu nie było widocznych uszkodzeń. Stan rynien wskazywał, że były niedawno 
wymienianie. W oknach na parterze zamontowane były kraty, drzwi wejściowe były 
zamykane na klucz i dodatkowo zabezpieczone zamykaną kratą. Wnętrze budynku 
wskazywało, że był on wykorzystywany. 

W obydwu budynkach był prąd. Dodatkowo w oficynie również była woda oraz kanalizacja, 
oficyna wyposażona była w gaśnicę. Do systemu alarmowego/antywłamaniowego był 
podłączony jedynie budynek oficyny. W oknie przy drzwiach wejściowych znajdowała się 
informacja, że obiekt jest chroniony przez firmę ochroniarską. 

Jak oświadczył uczestniczący w oględzinach pracownik Urzędu Gminy budynek willi jest 
wyłączony z użytkowania. Wykorzystywany jest jedynie budynek oficyny, w którym mieści 
się świetlica wiejska. Przy planowanej renowacji budynków zaplanowane jest umożliwienie 
dostępu do nich osobom niepełnosprawnym ruchowo (do poziomu parteru). 
Budynki nie znajdowały się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. 

(dowód: akta kontroli str. 145-159) 

W okresie objętym kontrolą ani w willi ani w oficynie nie odnotowano aktów wandalizmu. 
(dowód: akta kontroli str. 160) 

Zgodnie z art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane28 w obydwu obiektach 
przeprowadzano roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego obiektu. We wszystkich 
protokołach29: dotyczących willi zawarty został zapis wartość użytkowa obiektu 
niedostateczna, budynek nie nadaje się do użytkowania, a w dotyczących oficyny zapis 
wartość użytkowa obiektu dostateczna, budynek nadaje się do użytkowania.  
W przypadku willi jako niedostateczny wskazano stan techniczny: ścian i elementów 
zewnętrznych budynku, elementów odwodnienia budynku, elementów wewnętrznych 
wspólnych (klatki schodowe, korytarze), urządzeń stanowiących zabezpieczenie pożarowe 
budynku; estetyka budynku. W oficynie za niedostateczny uznano stan techniczny ścian 
i elementów zewnętrznych budynku.  
W budynkach przeprowadzano corocznie okresową kontrolę przewodów kominowych. 
Budynki posiadały również ważne protokoły z pomiarów ochronnych30. Książki obiektu dla 
willi i dla oficyny zostały założone we wrześniu 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 95-96) 

                                                      
26 Willa – budynek piętrowy z poddaszem. 
27 Oficyna – budynek parterowy z poddaszem. 
28 Dz. U. z 2016 r. poz. 290  
29 Analizą objęto protokoły z lat 2010-2016. 
30 Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne włączenie; parametry zabezpieczeń różnicoprądowych; badanie 

rezystancji izolacji obwodów; badanie stanów instalacji odgromowej i uziomów. 
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W 2011 r. Gmina pozyskała, opracowaną na swoje zamówienie, dokumentację dotyczącą 
stanu drewnianej willi i oficyny w Kochanowie31, m.in.: 

  „Budynek główny dawnej willi – pensjonat Lubomirskich w Kochanowie – opinia 
konstrukcyjna o stanie technicznym budynku wraz z wytycznymi wzmocnień i napraw”;  

 „Projekt koncepcyjny adaptacji budynku głównego i oficyny wraz z zagospodarowaniem 
działki”; 

 „Budynek główny dawnej willi – pensjonat Lubomirskich w Kochanowie – inwentaryzacja 
architektoniczna budynku”;  

 „Budynek oficyny dawnej willi – pensjonatu Lubomirskich w Kochanowie – 
inwentaryzacja architektoniczna budynku”;  

 „Budynek oficyny dawnej willi – pensjonatu Lubomirskich w Kochanowie – opinia 
konstrukcyjna o stanie technicznym budynku wraz z wytycznymi wzmocnień i napraw”.  

W sierpniu 2011 r. Konserwator pozytywnie zaopiniował zamiar adaptacji dawnego zespołu 
pensjonatowego, zwanego willą Lubomirskich w Kochanowie, na dom pracy twórczej 
w oparciu o przedłożone mu ww. opracowania. W opinii zaznaczył również, że pozostałe 
prace wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 64-65, 68-69) 

We wniosku o dotację na prace konserwatorskie skierowanym do Samorządu Województwa 
Małopolskiego w 2014 r. zaznaczono, że po przeprowadzeniu remontu zespołu willowego 
planuje się aby budynek odzyskał pierwotne funkcje użyteczności społecznej i publicznej. 
Zaznaczono, że odrestaurowany zespół willowy spełni doskonałe warunki dla rozwoju 
obszaru kultury, edukacji i turystyki. Planuje się kontynuację pierwotnych założeń i funkcji 
obiektu ze szczególnym naciskiem na stworzenie miejsca rozwoju przestrzeni kulturowej 
koordynowanego nie tylko przez właściciela obiektu (…). 

(dowód: akta kontroli str. 61) 

Jak wskazała Wójt po opracowaniu inwentaryzacji, ekspertyzy konstrukcyjnej i uzyskaniu 
w roku 2011 opinii konserwatorskiej dla willi w Kochanowie następnym krokiem miało być 
opracowanie projektu remontu konserwatorskiego i realizacja robót budowlanych. Świadomi 
dużych kosztów tego przedsięwzięcia, mając na względzie inne bardzo ważne zadnia 
inwestycyjne na terenie gminy, przesunięto realizację tego projektu do 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 183-187) 

W latach 2014-2017 (do 14 czerwca) Konserwator przeprowadził w Gminie dwie kontrole. 
Ich przedmiotem była willa Lubomirskich w Kochanowie – w listopadzie 2015 r32. i w maju 
2017 r.33 
W protokole kontroli z 10 listopada 2015 r. wskazano na bardzo zły stan techniczny 
nieużytkowanego budynku głównego (willi) i uznano za celowe dogrzewanie obiektu 
i przewietrzanie do czasu przeprowadzenia kompleksowego remontu. Stan budynku 
oficyny, użytkowanego jako świetlica wiejska, uznano za zadowalający.  
Po przeprowadzeniu kontroli Konserwator wszczął z urzędu postępowanie w sprawie 
wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych 
przy willi.  
Decyzją z 4 grudnia 2015 r.34 Konserwator nakazał Gminie w terminie do 31 grudnia 2017 r. 
wymianę zniszczonych: stropów podstrychowych i elementów więźby dachowej i pokrycia 
dachowego, wymianę obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, wymianę zniszczonych 
belek konstrukcyjnych ścian oraz deskowania, impregnację i konserwację drewnianych 
elementów konstrukcji i detali snycerskich możliwych do ponownego wykorzystania. 
W uzasadnieniu wskazano, m.in.: że nieprawidłowości stwierdzone w opinii konstrukcyjnej 
z 2011 r. o stanie technicznym willi Lubomirskich skutkowały wykwaterowaniem budynku 
i wyłączeniem go z użytkowania, zawarte w opinii zalecenia poprawy stanu technicznego 
budynku dotyczyły prac o charakterze doraźnym (podstemplowanie stropu na piętrze, 
wydłużenie rynien) oraz działań docelowych (m.in.: wymiana drewnianych elementów 
konstrukcyjnych, wymiana pokrycia dachowego), Gmina nie podjęła jakichkolwiek działań 

                                                      
31 Opracowanie - Małgorzata Barońska-Jaguś, Kraków maj i czerwiec 2011 r. 
32 Protokół z kontroli budynku Kochanów 19. 
33 Protokół z kontroli willi Lubomirskich – Kochanów 19. 
34 Decyzja nr 20/15. 
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zmierzających do trwałej poprawy stanu technicznego zabytkowego obiektu, wykonała 
wyłącznie doraźne zabezpieczenie obiektu. 
Po uchyleniu ww. decyzji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego35 Konserwator 
ponownie wydał decyzję nakazującą Gminie wykonanie do 31 grudnia 2017 r. robót 
budowalnych i konserwatorskich, w zakresie poszerzonym o wykonanie izolacji 
fundamentów i prawidłowe odprowadzenie wód opadowych36. Decyzja ta również została 
uchylona w całości37.  
Po kolejnym uchyleniu decyzji przez Ministra Kultury, Konserwator 23 maja 2017 r. 
przeprowadził kontrolę stanu technicznego willi. W protokole zawarto informację, że 
w okresie od uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej w sierpniu 2011 r. do 
przeprowadzenia kontroli w listopadzie 2015 r. nie Gmina nie podjęła żadnych działań. 
W wyniku oględzin stwierdzono m.in.: uszkodzenie kamiennej podmurówki, belki 
konstrukcyjne odkryte, pozbawione deskowania, zawilgocone, zaatakowane przez grzyby 
i drewnojady, częściowo z ubytkami; stropy nad parterem na ogół w dobrym stanie 
technicznym; ceglane kominy odchylone od pionów; zniszczona stolarka okienna. 
W protokole zaznaczono, że w ocenie przedstawicieli gminy, obecny stan techniczny nie 
zagraża katastrofie budowlanej. Gmina jest na ukończeniu projektu wykonawczego 
z kosztorysem, co umożliwi wprowadzenie inwestycji do projektu budżetu na 2018 rok oraz 
ubieganie się o środki zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 70-94, 161,189) 

31 marca 2016 r. Gmina zawarła umowę na opracowanie wielobranżowego projektu 
budowlano-wykonawczego „Remontu Konserwatorskiego zabytkowych obiektów willi 
i oficyny w Kochanowie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego38. Termin wykonania I etapu 
zadania tj. opracowania projektu budowlanego i programu konserwatorskiego, uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia konserwatorskiego oraz opracowania 
projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej był trzykrotnie zmieniany (od 
14 października 2016 r. do 31 maja 2017 r.), termin II etapu zadania tj. sprawowania 
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji ustalono „nie dłużej niż 14 października 2021 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 97-118) 

Pozwolenie konserwatorskie39 z 1 września 2016 r. na prowadzenie w zespole willi 
Lubomirskich nr 104 (willa, oficyna, ogród) prac konserwatorskich oraz robót budowlanych 
polegających na remoncie konserwatorskim budynku willi oraz oficyny oraz rozbudową 
i przebudową budynku i oficyny, w oparciu m.in. o ww. „wielobranżowy projekt budowlany 
Remontu Konserwatorskiego (…)” zostało zmienione w marcu 2017 r. w zakresie 
wprowadzenia drogi p.poż wraz z wysięgnikiem, zmiany lokalizacji placu zabaw oraz zmiany 
kształtu placu przy budynku oficyny40.  

 (dowód: akta kontroli str. 119-124) 

Decyzją z 15 maja 2017 r.41 Starosta Krakowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
pozwolenia na budowę obejmującego „Remont konserwatorski zabytkowych obiektów wilii 
i oficyny wraz z ich przebudową oraz rozbudową oficyny, budową zielonych miejsc 
postojowych, obiektów małej architektury, wiaty śmietnikowej, drogi szutrowej, chodników 
i placu manewrowego oraz przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
gazowej, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, oraz 
wewnętrznej instalacji wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej po gruncie oraz budową 
kanalizacji opadowej na dz. nr 104 w miejscowości Kochanów, gmina Zabierzów”42. 

(dowód: akta kontroli str. 125-129) 

W latach 2014-2016 zabytkowe obiekty, tj. willa i oficyna, nie były kontrolowane przez 
Państwową Straż Pożarną oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 160) 

                                                      
35 Data nieczytelna. 
36 Decyzja nr 7/16 z 16 czerwca 2016 r.  
37 Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 września 2016 r.  
38 Wykonawca - Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.  
39 Nr 997/16. 
40 Decyzja Nr 340/7 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 21 marca 2017 r. 
41 Decyzja Nr AB.V.1.513.2017 
42 Projekt budowalny posiadał wymagane opinie i uzgodnienia. 
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NIK zauważa, że działania podjęte przez Gminę, choć spóźnione, zmierzają jednak do 
powstrzymania dalszego niszczenia willi i oficyny dając nadzieję na ich renowację oraz 
wykorzystania na cele kulturowe i edukacyjne., 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli43, 
wnosi o opracowanie, przyjęcie i realizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, 
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie zabytków. 

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. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Małgorzata Korusiewicz 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Niniejszy tekst został wystąpienia pokontrolnego sporządzony z uwzględnieniem zmian 
zawartych w uchwale nr KPK-KPO.443.135.2017 Zespołu Orzekającego Komisji 
Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 29 września 2017 r. 

                                                      
43 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej ustawa o NIK. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


