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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 Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/89/2017 z 10 maja 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój (Urząd)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy-Zdroju (Burmistrz) 
(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Krynica-Zdrój uwzględniła w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz zespołów 
i obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (WKZ). Obiektów takich – według wykazu otrzymanego od WKZ w grudniu 
2013 r. – było odpowiednio 49 i 347. Szczegółowe zasady ochrony i dopuszczalne działania 
dla znajdujących się na terenie miasta Krynica-Zdrój 41 obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, określone zostały w siedmiu miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (m.p.z.p.) dla danych obszarów miasta. W planach tych uwzględniono 
również ochronę 233 – spośród figurujących w ewidencji WKZ – obiektów zabytkowych 
wskazanych do wpisu w gminnej ewidencji zabytków.  

Gmina wyraziła inicjatywę wsparcia finansowego właścicieli zabytkowych obiektów poprzez 
chęć udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, podejmując w tej sprawie uchwałę Rady 
Miejskiej w Krynicy-Zdroju w czerwcu 2005 r.3. Jednakże w kontrolowanym okresie żaden 
z właścicieli lub zarządców zabytku z obszaru Gminy, nie skorzystał z takiej możliwości. 
Dofinansowanie prac remontowych i renowacyjnych części drewnianych obiektów 
zabytkowych ma być obecnie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 
Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023. 

Gmina wykorzystywała w promocji turystycznej zabytki znajdujące się na jej obszarze, jako 
jeden z aspektów dziedzictwa historycznego i kulturalnego, a zwłaszcza te, które 
znajdowały się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.  

Pomimo świadomości wartości zabytków, Gmina nie w pełni zadbała o formalną stronę 
działań na rzecz ich ochrony. Nie zrealizowano bowiem wymogu określonego w art. 22 ust. 
4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4, dotyczącego 
prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. W konsekwencji nie sporządzono, wymaganego 

                                                      
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  Uchwała Nr XXXV/246/05 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, trybu rozliczania oraz zasad kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji. 

4 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.; dalej: ustawa o zabytkach. 
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art. 87 ust. 1 tej ustawy, gminnego programu opieki nad zabytkami, którego celem winno 
być m.in. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu 
ich zachowania. Dotychczasowym rezultatem podjętych w Urzędzie prac zmierzających do 
utworzenia gminnej ewidencji zabytków, było przygotowanie projektu wykazu budynków 
proponowanych do wpisu do gminnej ewidencji zabytków, obejmującego wyłącznie 
zlokalizowane na terenie miasta Krynica-Zdrój obiekty ujęte w ewidencji zabytków 
prowadzonej przez WKZ, częściowo zweryfikowanego w odniesieniu do obiektów 
wskazanych w wykazie otrzymanym od WKZ w grudniu 2013 r. Weryfikacja ta dotyczyła 
głównie aktualizacji adresu obiektów i eliminacji obiektów, które zostały już całkowicie 
zniszczone (wyburzone) lub przebudowane w sposób pozbawiający je zabytkowego 
charakteru.  

W ocenie NIK opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami są 
kluczowe dla zaplanowania i prowadzenia działań związanych z zahamowaniem procesów 
degradacji zabytków i poprawą stanu ich zachowania oraz zwiększających ich atrakcyjność 
dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie zabytków 
architektury drewnianej  

Urząd 23 grudnia 2013 r. otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 
Delegatura w Nowym Sączu (Delegatura WUOZ) pismo, w którym przedstawiono zasady 
prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Załączono też „Wykaz obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków” oraz „Wykaz obiektów w ewidencji UOZ w Nowym Sączu”, w których 
ujętych było odpowiednio 49 i 347 obiektów z terenu Gminy. Z wykazów tych nie wynikało, 
jaka liczba obiektów była zabytkami architektury drewnianej. 

(dowód: akta kontroli str. 43-56)  

W Urzędzie prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współdziałanie z organami 
ochrony zabytków w zakresie polityki Gminy związanej z ochroną substancji zabytkowej 
należało do zadań Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości5 (Wydział IAiN). 
Do czasu niniejszej kontroli nie została założona gminna ewidencja zabytków dla Gminy. 
W ramach działań zmierzających do utworzenia takiej ewidencji m.in.:  

 we wrześniu 2016 r. sporządzono „Karty ewidencyjne zabytku nieruchomego 
niewpisanego do rejestru zabytków” dla 8 obiektów6; 

 z Delegatury WUOZ wypożyczono na okres od 26 października do 4 listopada 2016 r. 
karty ewidencyjne obiektów z terenu Gminy wpisanych do ewidencji zabytków WUOZ 
oraz sporządzono skany tych kart; 

 przygotowywano projekt „Wykazu budynków proponowanych do wpisu do gminnej 
ewidencji zabytków nieruchomych – miasto Krynica-Zdrój”, w którym podawano 
charakterystykę obiektu (sposób użytkowania i rodzaj konstrukcji) i jego lokalizację 
(numer i powierzchnię działki ewidencyjnej, adres budynku). W wykazie tym ujęto 
łącznie 224 budynki spośród 259 wykazanych dla miasta Krynica-Zdrój w Wykazie 
obiektów w ewidencji UOZ w Nowym Sączu, przy czym wszystkie dane były podane 
tylko dla 54 obiektów przy ulicy Kraszewskiego (lecz ich liczba była mniejsza o 18 
od obiektów wymienionych przy tej ulicy w ww. Wykazie obiektów w ewidencji UOZ), 
a w 35 przypadkach wpisano uwagę, że budynki od dawna nie istnieją lub zostały 
przebudowane w taki sposób, że utraciły swój charakter i nie będą wpisane do 
ewidencji gminnej.  

(dowód: akta kontroli str. 57-110)  

                                                      
5  Według „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju” nadanego zarządzeniem Nr 388.2017 

Burmistrza z dnia 9 stycznia 2017 r., oraz poprzednimi Regulaminami Organizacyjnymi nadanymi przez Burmistrza 
zarządzeniami: Nr 245.2016 z 18 marca 2016 r., Nr 557.2013 z 14 sierpnia 2013 r., Nr 362A.2012 z 16 października 2012 r., 
Nr 327.2012 z 2 sierpnia 2012 r. oraz Nr 143.2011 z 30 sierpnia 2011 r., po wejściu którego stracił moc Regulamin 
Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 485/a/08 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2009 r., według którego realizacja zadań 
wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należała do podstawowych zadań Wydziału 
Architektury, Inwestycji i Środków Pomocowych.  

6 Karty sporządzono dla budynków przy ul. Kraszewskiego nr 141, 146, 148, 152, 155, 157, 169 i 181 w Krynicy-Zdroju. 
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Dyrektor Wydziału IAiN wyjaśnił, że Wojewódzka ewidencja zabytków tworzona była 
w różnych okresach i w różnych okresach była uzupełniana i aktualizowana. Można 
określić, że było to w latach 1960-1990. W tym okresie w mieście Krynica, później Krynica-
Zdrój, następowała zmiana nazw ulic, kilkakrotna zmiana numeracji budynków oraz zmiana 
numerów ewidencyjnych działek, na których posadowione są budynki. Nie zawsze te 
zmiany były wprowadzane w ewidencję wojewódzką. Powstało wiele nieścisłości 
związanych właśnie z lokalizacją danego obiektu w zakresie aktualnych danych 
geodezyjno-ewidencyjnych z zapisami ewidencji wojewódzkiej, Po analizie tego stanu 
okazało się, że stworzenie rzetelnej, pełnej i aktualnej gminnej ewidencji zabytków, spójnej 
z ewidencją wojewódzką jest procesem żmudnym, wymagającym znajomości historii 
poszczególnych obrębów miasta Krynica-Zdrój (nazwy ulic, historia ich zmian, historia 
zmian ewidencji geodezyjnej itp., znajomość zabudowy i budynków). Dlatego też tut. Gmina 
nie zdecydowała się na zlecenie firmie zewnętrznej opracowania tej ewidencji lecz 
opracowuje ją we własnym zakresie, wykorzystując do tego wiedzę pracowników i dane 
archiwalne – zwłaszcza geodezyjne, ewidencyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58)  

W trakcie kontroli sprawdzono udostępnienie i stan zewnętrzny 8 cerkwi/kościołów i 13 
budynków z rejestru prowadzonego przez WKZ oraz 7 obiektów znajdujących się 
w ewidencji WUOZ. Stwierdzono, że stan 16 obiektów z rejestru WKZ nie wzbudzał 
zastrzeżeń, w 4 przypadkach w różnym stopniu uszkodzona była elewacja budynku (wille 
„Węgierska Korona”, „Zofia”, „Biała Róża”, „Dwór”), a w jednym obiekcie (pensjonat „Wisła”) 
prowadzono prace budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 404-410)  

Strategia rozwoju miasta i gminy Krynica-Zdrój7 nie zawierała żadnych zapisów 
odnoszących się ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

 (dowód: akta kontroli str. 111-125) 

Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami uwzględniona została w:  
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Uzdrowiskowej Krynica8, w którym ustalono m.in., że obowiązuje ochrona obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, ochrona dóbr kultury obejmuje również zachowanie 
architektury zdrojowej i kapliczek oraz innej o charakterze zabytkowym, a także 
zachowanie nielicznych już zespołów i pojedynczych obiektów regionalnej architektury 
dawnych wsi Łemkowskich oraz obiektów sakralnych. Ponadto w Studium wyznaczono 
na obszarze Krynicy i Tylicza m.in. strefy „A”9, w których wszelkie działania związane 
z ingerencją w substancję zabytkową wymagały uzgodnienia z WKZ, oraz strefy „B”10, 
w których ochronie podlegały m.in. zespoły i obiekty zabytkowe, znajdujące się 
w ewidencji WKZ;  

– m.p.z.p. sporządzonych dla miasta Krynica-Zdrój dla obszarów nazwanych: Zdrój, 
Centrum, Słotwiny, Czarny Potok, Źródlana, Pułaskiego i Stara Droga11. W planach 
tych ustalono obowiązek ochrony łącznie 41 obiektów i obszarów wpisanych do rejestru 
zabytków WKZ, a także 233 obiektów zabytkowych … zgodnie ze zweryfikowanymi 

                                                      
7  Załącznik do uchwały Nr XLIV.252.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju”. 
8 Załączniki do uchwały Nr XXXIV/254/97 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 28 sierpnia 1997 r. Rada Miejska 

w Krynicy-Zdroju w dniu 17 marca 2016 r. podjęła uchwałę nr XXII.153.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium dla obszaru całej gminy. Prace zostały zlecone Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 
w Warszawie umową z 14 lipca 2016 r. Termin ich zakończenia wyznaczony został do 14 stycznia 2018 r. 

9 Wg Studium strefa „A” na obszarze miasta Krynica-Zdrój obejmowała: zabudowę historycznego zdroju, zespoły willi 
ozdobnych przy Bulwarach Dietla, ul. Kościuszki, Pułaskiego i Piłsudskiego, parki: Góra Parkowa, park Pułaskiego 
i Słotwiński, zespoły cerkwi w Słotwinach i Krynicy wsi, a na obszarze Tylicza – centrum miasta, w jego granicach 
lokacyjnych oraz zespół cerkwi. 

10 Wg Studium strefa „B” na obszarze miasta Krynica-Zdrój obejmowała: zespoły i ciągi stylowej zabudowy pensjonatowej, 
willowej i zagrodowej wzdłuż ul. Kraszewskiego, Słotwiny oraz na obrzeżu ul. Pułaskiego, a na obszarze Tylicza – otulinę 
zespołu staromiejskiego i zabudowy wzdłuż dróg prowadzących do miasta, na którą składały się zespoły i ciągi zabudowy 
tradycyjnej oraz obszar stanowiący historyczne zaplecze gospodarcze dawnego miasta. 

11 Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Uzdrowisko Krynica-Zdrój”: Nr XXVII.165.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. ze zm. – dot. „Obszaru 1 – Zdrój”; 
Nr XXXII.191.2012 z dnia 7 listopada 2012 r. ze zm. – dot. „Obszaru 2 – Centrum”; Nr XXXII.193.2012 z dnia 7 listopada 
2012 r. ze zm. – dot. „Obszaru 3 – Słotwiny”; Nr LI.303.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. – dot. „Obszaru 5 – Czarny Potok”; 
Nr XXX.178.2012 z dnia 3 października 2012 r. – dot. „Obszaru 6 – Źródlana”; Nr VIII.68.2015 z dnia 27 maja 2015 r. – dot. 
„Obszaru 7 – Pułaskiego”; Nr XXIV.145.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. – dot. „Obszaru 8 – Stara Droga”. 
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kartami adresowymi WKZ, wskazanych do wpisu do gminnej ewidencji zabytków. 
Zasady ustalone dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz budynków 
oznaczonych na rysunkach planów jako obiekty zabytkowe do wpisu do gminnej 
ewidencji zabytków dopuszczały przebudowę i odbudowę konserwatorską, a także 
rozbudowę, możliwość sytuowania na obiektach zabytkowych tablic informacyjnych – 
przy uwzględnieniu i na zasadach ustaleń szczegółowych dla danego terenu.  

Projekty wszystkich ww. m.p.z.p. były uzgadniane z WKZ – w uzasadnieniach 
postanowień wydanych w tej sprawie podano, że planowane zmiany nie będą mieć 
negatywnego wpływu na obiekty i obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Niektóre z obiektów zabytkowych zaznaczonych na rysunkach m.p.z.p. nie były 
wymienione w wykazach obiektów wskazanych do wpisu do gminnej ewidencji 
zabytków w załącznikach nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia danego m.p.z.p. lub 
występowały inne niezgodności. Przykładowo w załączniku nr 4 do uchwały 
przyjmującej m.p.z.p. Obszaru 8 – Stara Droga nie były ujęte trzy z obiektów 
zabytkowych zaznaczonych w rysunku tego m.p.z.p., tj. budynki przy ul. Stara Droga 
11, ul. Jaworowej 3 i ul. Piłsudskiego 44, a w załączniku nr 4 do uchwały przyjmującej 
m.p.z.p. Obszaru 3 – Słotwiny nie był ujęty obiekt zabytkowy zaznaczony w rysunku 
m.p.z.p. przy ul. Słotwińskiej 33. W załączniku nr 4 do uchwały przyjmującej m.p.z.p. 
Obszaru 8 – Stara Droga był wykazany dom wczasowy „Europa” przy ul. Podgórnej, 
która objęta jest m.p.z.p. Obszar 1 – Zdrój. Ponadto analiza usytuowania na rysunkach 
m.p.z.p. niektórych obiektów zabytkowych wskazanych do wpisu do gminnej ewidencji 
zabytków w porównaniu z mapami satelitarnymi Krynicy-Zdroju (dostępnymi 
w Internecie np. poprzez Google) wykazała m.in., że w miejscu zabytkowego budynku 
przy ul. Źródlanej12 znajdował się ogrodzony utwardzony plac z urządzeniami 
związanymi z zaopatrzeniem w gaz. 

 (dowód: akta kontroli str. 126-303) 

Dyrektor Wydziału IAiN w wyjaśnieniach dot. wykazywania obiektów zabytkowych 
w m.p.z.p. podał, że załącznik graficzny do m.p.z.p. jedynie lokalizuje obiekty w terenie, 
a obiekty planowane do wpisu do gminnej ewidencji zabytków wymienione są w załączniku 
nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie m.p.z.p., zaopiniowanym bez uwag przez 
konserwatora zabytków w trakcie procedury planistycznej. Podał też, że przy najbliższej 
aktualizacji m.p.z.p. Obszar 8 – Stara Droga w załączniku graficznym zostaną 
zweryfikowane błędnie oznakowane obiekty zabytkowe, a z listy stanowiącej załącznik nr 4 
do tego planu zostanie usunięty obiekt „Europa”. 

(dowód: akta kontroli str. 304, 306-307) 

Gminny program opieki nad zabytkami nie został sporządzony – dotychczas nie została 
opracowana gminna ewidencja zabytków, która powinna być podstawą do przygotowania 
takiego programu przez Gminę, zgodnie z art. 21 ustawy o zabytkach. 

 (dowód: akta kontroli str. 58, 304, 306) 

Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału IAiN Urzędu na temat analiz dotyczących 
występowania w Gminie problemów w zakresie odbudowy, utrzymania i zabezpieczenia 
zabytków architektury drewnianej, analizy takie prowadzone były w odniesieniu do obiektów 
zabytkowych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego. Współpracowano też 
w tym zakresie z WKZ w trakcie prac koncepcyjnych i projektowych związanych 
z opracowaniem projektu kompleksowej rewitalizacji uzdrowiska Krynica-Zdrój.  

Rada Miejska w Krynicy-Zdroju 6 marca 2017 r. przyjęła Gminny Program Rewitalizacji 
Krynicy-Zdroju na lata 2016-202313 (Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju). Pierwszy 
z celów strategicznych wyznaczonych w tym Programie brzmiał: rozwój infrastrukturalno-
przestrzenny przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz poprawa 
środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji Gminy. Zakładał on m.in. skupienie się na 
rewitalizacji zabytkowego centrum Uzdrowiska, z wykorzystaniem specyficznego potencjału 

                                                      
12 Teren oznaczony 6.G.1. 
13 Uchwała Nr XXXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023. 
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Krynicy-Zdroju z jej ponad 200-letnią tradycją uzdrowiskową, w ramach którego 
przewidywano m.in. renowację Bulwarów Dietla, w tym montaż tablic informacyjnych na 
zlokalizowanych tam obiektach. Wśród projektów rewitalizacyjnych ujętych na liście 
podstawowej była m.in. przebudowa zabytkowej pijalni „Jana”14 i rewitalizacja zabytkowego 
budynku dawnego pensjonatu „Soplicowo” przy ul Pułaskiego15 w Krynicy-Zdroju, a wśród 
uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych – przebudowa drewnianego budynku 
„Nałęczówka” przy ul. Piłsudskiego16 w Krynicy-Zdroju. 

(dowód: akta kontroli str. 305, 307, 308-349) 

Z informacji uzyskanych od 7 właścicieli/zarządców 10 obiektów architektury drewnianej 
wynika, że u sześciu występowały problemy związane z utrzymaniem lub renowacją 
obiektu. W latach 2014-2016 tylko u jednego z nich przeprowadzane były prace 
konserwacyjne i renowacyjne (w 3 drewnianych obiektach zabytkowych), finansowane 
z własnych środków zarządcy wszystkich tych obiektów, a jeden obiekt był poddany 
renowacji przed 2014 r., na koszt właściciela. Dwóch zarządców informowało, że 
w badanym okresie współpracowało z Gminą. W jednym przypadku zarządca został 
zaproszony do udziału w pracach nad Programem rewitalizacji Krynicy-Zdroju, w rezultacie 
czego m.in. otrzymał dofinansowanie na przebudowę zabytkowego obiektu drewnianego, 
planowaną na 2019 r. Drugi zarządca poinformował, że ostatnio w Krynicy-Zdroju zostały 
umieszczone wykonane i sfinansowane przez Gminę tablice informacyjne o zarządzanych 
przez niego zabytkach w Tyliczu i Muszynce, a ok. 10 lat temu otrzymał z Gminy środki na 
konserwację zabytkowego obrazu.  

 (dowód: akta kontroli str. 442-470) 

Gmina była właścicielem jednego obiektu drewnianego wpisanego do rejestru zabytków17, 
oraz czterech obiektów drewnianych znajdujących się w ewidencji WUOZ18. Wydatki Gminy 
na utrzymanie obiektów z ewidencji zabytków UOZ wyniosły w 2014 r. 13,3 tys. zł, w 2015 r. 
– 16,8 tys. zł, w 2016 r. – 149,4 tys. zł, co w odniesieniu do ogółu wydatków Gminy 
stanowiło odpowiednio 0,02%, 0,02% i 0,18%. W ramach tych wydatków, za zgodą WKZ, 
m.in.: wymieniono zniszczoną stolarkę okienną na nową z PCV w budynkach przy 
Zdrojowej 5 i Dąbrowskiego 31, rozpoczęto docieplanie ścian oraz 
odtworzenie/uzupełnienie i malowanie elewacji z desek budynków przy Dąbrowskiego 29 
i Kraszewskiego 39. 

W 2017 r. na wydatki związane z utrzymaniem zabytków zaplanowano 113,3 tys. zł (0,11% 
ogółu wydatków Gminy), w tym 7,3 tys. zł na obiekt wpisany do rejestru zabytków, z której 
do 30 kwietnia 2017 r. wydatkowano 6,5 tys. zł. Na kontynuację prac w budynkach przy 
Dąbrowskiego 29 i Kraszewskiego 39 przewidziano 103,5 tys. zł. 

Gmina nie występowała o dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Formalnym 
właścicielem jedynego takiego zabytku Gmina została w listopadzie 2016 r., tj. po 
uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Małopolskiego z 18 października 2016 r., 
stwierdzającej nabycie takiego zabytku z mocy prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 356-380)  

Gmina w kontrolowanym okresie nie udzielała dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WKZ –
Burmistrz nie otrzymał wniosków w tej sprawie. 

                                                      
14 Realizatorem projektu o wartości ok. 1 mln zł będzie Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. Przewidywane prace obejmą m.in.: 

renowację dachu, wymianę instalacji wewnętrznych, wymianę deskowania zewnętrznego na ścianach ora kolumnach wraz 
z dociepleniem ścian zewnętrznych, dostosowanie obiektu pod względem komunikacyjnym do potrzeb osób starszych 
i niepełnosprawnych, odbudowę zabytkowej cembrowiny wypływów wody leczniczej.  

15 Realizatorem projektu o wartości szacowanej na 13 mln zł będzie inwestor prywatny. Przewidywane pracę obejmą rozbiórkę 
drewnianego budynku „Willa Soplicowo” (dawny „Hotel Warszawski”), który ze względu na zły stan techniczny zostanie 
poddany rozbiórce a następnie odtworzony zgodnie z zaleceniami WKZ. 

16 Realizatorem projektu o wartości szacowanej na 1,5 mln zł będzie inwestor prywatny. 
17 Willa „Biała Róża” przy ul. Bulwary Dietla 12 w Krynicy-Zdroju, w odniesieniu do której nabycie przez Gminę Krynica-Zdrój 

prawa własności nieruchomości stwierdzone zostało decyzją Wojewody Małopolskiego znak WS-VII.7532.1.590.217.AJ 
z dnia 18 października 2016 r. W obiekcie tym znajdowały się mieszkania komunalne. 

18 Budynki w Krynicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej (willa „Janina”), ul Kraszewskiego 39 oraz ul. Dąbrowskiego 29 i 31, w których 
znajdowały się mieszkania komunalne. 
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Według uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków19, z budżetu Gminy mogły być udzielane takie dotacje celowe każdemu 
właścicielowi lub posiadaczowi zabytku z obszaru Gminy, wpisanego do rejestru zabytków, 
jeżeli: 
– obiekt znajdował się w złym stanie technicznym, 
– obiekt posiadał istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy. 
Dotacja mogła być udzielana na dofinansowanie koniecznych nakładów, ustalonych na 
podstawie kosztorysu zgodnego z zaakceptowanym przez WKZ programem prac, które 
zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku lub koniecznych 
nakładów na prace/roboty określone w pozwoleniu wydanym przez WKZ, przeprowadzone 
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dotację. 

(dowód: akta kontroli str. 305, 307, 350-355)  

W badanym okresie WKZ nie przeprowadzał kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami będącymi własnością Gminy. Do Urzędu nie wpływały w ww. czasie skargi 
lub wnioski dotyczące obiektów architektury drewnianej znajdujących się na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 381-382)  

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

Gmina nie prowadziła gminnej ewidencji zabytków. W ramach dotychczasowych prac nad 
jej opracowaniem przygotowano dla 8 spośród 347 obiektów ujętych w Wykazie obiektów 
w ewidencji UOZ w Nowym Sączu, otrzymanym w grudniu 2013 r., „Karty ewidencyjne 
zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków”, zamiast „Karty adresowe 
zabytku nieruchomego”. 

(dowód: akta kontroli str. 57-84)  

Przepisy art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o zabytkach stanowią, że wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych z terenu gminy, oraz że w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 
zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Sposób prowadzenia rejestru zabytków oraz gminnych ewidencji zabytków określa 
rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków20, a wzór karty adresowej zabytku 
nieruchomego określa załącznik nr 6 do tego rozporządzenia. Zgodnie z § 18 ww. 
rozporządzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową zabytku 
nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie 
adresowej są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym.  

Burmistrz wyjaśnił, że nie są mu znane przyczyny niezałożenia ewidencji przed 2010 r., 
oraz że przygotowanie kart adresowych dla zabytków zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia 
rejestru (powołanego wyżej) jest prowadzone od 2014 r., czyli po otrzymaniu od WKZ 
wykazu zabytków. Podał też, że ze względu na nieaktualność kart ewidencyjnych 
pozyskanych z WUOZ oraz konieczność wypełnienia zapisów § 18 tego rozporządzenia, 
zakończenie prac planowane jest na rok 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 383, 384)  

Konsekwencją niestworzenia gminnej ewidencji zabytków był brak możliwości opracowania 
gminnego programu opieki nad zabytkami, na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy 
o ochronie zabytków stanowiącym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na 
okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami, którego podstawą jest ww. ewidencja 
zabytków (art. 21 cytowanej ustawy). 

                                                      
19 Uchwała Nr XXXV/246/05 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. 
20 Rozporządzenie 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 prawem (Dz.U. Nr 113, poz. 661). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem NIK opracowanie i realizacja gminnego programu 
opieki nad zabytkami, zgodnie z przepisami 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 atrakcyjność zabytków. 

2. Zabytki architektury drewnianej w promocji regionu 

Zabytki architektury drewnianej wykorzystywane były przez Gminę w promocji regionu co 
najmniej od 1994 r., jako jeden z najważniejszych aspektów dziedzictwa historycznego 
i kulturalnego.  

W „Strategii Promocji Krynicy-Zdroju”21, w analizie SWOT, wśród mocnych stron miasta 
wymieniono m.in. architekturę, której unikalność – tak samo jak i układ przestrzenny – 
wymagają stałej ochrony. 

W okresie objętym kontrolą zabytki promowano głównie poprzez zamieszczanie informacji 
na stronach internetowych Urzędu oraz w Punkcie Informacji Turystycznej22, w którym 
udostępniano m.in. wydane przez Urząd różne ulotki, foldery i mini przewodniki, jak np.: 
„Krynica całym sercem”, „Krynica-Zdrój. Architektura Drewniana”, „Krynica-Zdrój. Dla 
seniora”, „Krynica-Zdrój. Spacer Sentymentalny”, „Tylicz. Atrakcje”. Zawarto w nich 
informacje m.in. o drewnianych willach („Romanówka”, „Węgierska Korona”, „Biała Róża”, 
„Witoldówka”, „Stefania”, „Wisła” w Krynicy-Zdroju), pijalni wód mineralnych „Słotwinka” 
i „Jana, Józefa” oraz cerkwiach i kościołach w Krynicy-Zdroju, Tyliczu, Muszynce, Bereście, 
Polanach, Czyrnej, Mochnaczce Niżnej, Piorunce. Większość tych obiektów umieszczona 
była na liście obiektów znajdujących się na Szlaku architektury drewnianej i informacje 
o nich można było również uzyskać na stronach internetowych23. W centrum Krynicy-Zdroju 
umieszczone były tablice/mapy z informacjami o niektórych zabytkach i ich rozmieszczeniu 
w Gminie, a przy obiektach włączonych do Szlaku architektury drewnianej znajdowały się co 
najmniej tablice informacyjne typowe dla takich obiektów. W 2010 r. Urząd sfinansował 
opracowanie i wydanie albumu „Krynica na starej fotografii”, a w 2013 r. filmu „Krynica jakiej 
nie znasz”24, które zawierały rozdziały/wiadomości o zabytkowej architekturze Gminy. 
Fotografie przedstawiające m.in. zabytkowe obiekty architektury drewnianej znajdujące się 
na obszarze Gminy wywieszone były również w pomieszczeniach Urzędu. 

Wydatki Urzędu na publikacje, informatory, foldery, ulotki tematyczne i promocyjne, zakup 
materiałów promocyjnych (np. grafik pamiątkowych z architekturą Krynicy-Zdroju), 
wykonanie tablic informacyjnych dot. obiektów i proponowanych spacerów po Krynicy-
Zdroju wyniosły w latach 2014-2016 kolejno: 6,9 tys. zł, 11,7 tys. zł i 21,7 tys. zł. Na 
funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej w ww. latach Gmina wydatkowała 
odpowiednio: 109,1 tys. zł, 114,7 tys. zł i 133,8 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 385-403, 434-435, 441)  

Według wyjaśnień Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu zwiedzanie 
zabytków architektury drewnianej regionu jest stałym punktem programu odwiedzających 
Gminę delegacji, a także m.in. uczestników obozów językowych czy Forum 
Ekonomicznego. Jednak zabytki będące w posiadaniu osób prywatnych nie są 
udostępniane do zwiedzania.  

(dowód: akta kontroli str. 433-440)  

Gmina, w celu promowania zabytków znajdujących się na jej terenie, współpracowała m.in. 
z: 

 Małopolską Organizacją Turystyczną, która w swoich wydawnictwach, jak np. 
Małopolska Kraków. Katalog atrakcji turystycznych, Małopolska. Szlak Architektury 

                                                      
21 Strategia Promocji Krynicy-Zdroju przyjęta uchwałą Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 

2011 r. 
22 Punkt Informacji Turystycznej przy ul Źródlanej 4/2 prowadzony był przez Gminę od września 2011 r. Punkt ten czynny jest 

od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17 i w soboty – od 10 do 13, a w sezonie letnim oraz w okresie noworocznym 
i ferii zimowych – od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17, w soboty i niedziele w godz. od 9 do 13. 

23 M.in.: www.drewniana.malopolska.pl, www.atrakcjekrynicy.pl/krynicki-szlak-cerkwi-lemkowskich. 
24 Film „Krynica jakiej nie znasz” współfinansowany ze środków UE w ramach osi IV LEADER PROW na lata 2007-2013, 

dostępny jest od 4 marca 2014 r. na portalu społecznościowym YouTube. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Drewnianej, Małopolska. Na weekend, udostępnianych również przez Punkt Informacji 
Turystycznej w Krynicy-Zdroju, zawarła informacje o obiektach znajdujących się na 
Szlaku Architektury Drewnianej, a we wszystkich folderach podawała dane kontaktowe 
Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju; 

 Krynicką Organizacją Turystyczną, która wraz z miejscowym Punktem Informacji 
Turystycznej opracowywała różne publikacje dot. atrakcji w Krynicy-Zdroju i okolicach, 
w marcu i kwietniu 2017 r. zorganizowała szkolenie dla przewodników oraz Study Tour 
dla pracowników MSIT, blogerów i dziennikarzy (impreza była dofinansowana przez 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a jej partnerem było m.in. Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa Muszyna);  

 Małopolskim Związkiem Kolarskim, który wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną 
zorganizował w 2015 r. rajd rowerowy „Obierz kierunek na Szlak Architektury 
Drewnianej”; 

 Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który m.in. wspierał finansowo 
opłacanie przewodników zatrudnianych w wybranych obiektach w okresie letnim; 

 Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. przy tworzeniu „Planu rozwoju Uzdrowiska 
Krynica-Zdrój na lata 2016-2023”, w efekcie czego na liście planowanych przedsięwzięć 
przewidzianych do sfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego zamieszczone zostało zadanie „Przebudowa zabytkowej 
Pijalni Jana w Krynicy-Zdroju”. 

 (dowód: akta kontroli str. 411-432, 433-440)  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i 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 Kontroli25, wnosi o zintensyfikowanie prac nad sporządzeniem gminnej ewidencji 
zabytków zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz przystąpienie do opracowania 
gminnego programu opieki nad zabytkami. 

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 
Delegatury w Krakowie, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych w związku z tym działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia takich 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 17 lipca 2017 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Aleksandra Trojak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r., poz. 524; dalej: ustawa o NIK. 
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