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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/108 – Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/38/2018 
z dnia 20 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań (dalej: Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Daniel Marchewka – Burmistrz Żagania od 1 grudnia 2014 r. (dalej: Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 215-221) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Gmina Żagań o statusie miejskim (dalej Gmina) w latach 
2016-20182 nie w pełni rzetelnie realizowała zadania z zakresu ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych.  

Zaniechano bowiem aktualizacji i opracowania kluczowych dla realizacji zadań w tym 
obszarze dokumentów planistycznych, tj. planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych (gminnego i jednostkowych dla zabytków stanowiących 
własność Gminy). Ponadto dopiero od września 2017 r. Gmina dysponuje instrumentem 
kształtowania planowej i długookresowej polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, 
tj. gminnym program opieki nad zabytkami, a także posiada Gminną ewidencję zabytków, 
która jest prowadzona w sposób rzetelny.  

Pomimo ww. zaniedbań Gmina podejmowała szereg działań inwestycyjno-remontowych 
zmierzających do poprawy stanu technicznego posiadanych zabytków, a także prawidłowo 
udzielała ze środków budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Jednak wskutek wieloletnich zaniedbań i ograniczonych środków finansowych 
stan techniczny niektórych zabytków stanowiących własność Gminy3 należy nadal uznać za 
niezadowalający i wymagający poprawy. Stwierdzono również  przypadki nieprzestrzegania 
obowiązków wynikających z Prawa budowlanego4 oraz przepisów przeciwpożarowych5 
względem tych zabytków (obiektów budowlanych). 

Należy jednak zauważyć, że wskutek sytuacji kryzysowych – poza jednostkowym 
przypadkiem – nie doszło do uszkodzenia zabytków stanowiących własność Gminy. 

                                                           
1 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. 
2 Okres objęty kontrolą: lata 2016 – 2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz lata wcześniejsze 
w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonana ocen. 
3
 Dotyczy: ratusza z wieżą ul. Rynek 36, Pałac książęcy ul. Szprotawska 4, wieża widokowa plac Królowej 

Jadwigi w Żaganiu. 
4 Dotyczy: nieprzeprowadzenia kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego budynków przy 
ul. Jana Pawła II 15 oraz przy Placu Słowiańskim 17 w Żaganiu. 
5 Dotyczy: braku aktualnych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków przy ul. Jana Pawła II 15 oraz 
przy Placu Słowiańskim 17 w Żaganiu. 
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Pozytywnie należy ocenić funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Żagań 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, 
zamierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez przystąpienie 
do aktualizacji gminnego planu ochrony zabytków na wpadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, przeprowadzenie brakujących przeglądów stanu technicznego budynków oraz 
zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków podlegających 
ochronie. 

1.1. Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żagań6 wynika, iż zadania 
związane z ochroną i opieką nad zabytkami przypisano: 

 Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (w zakresie: obrotu 
nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków, sporządzania wniosków 
o przyznanie dotacji na remonty obiektów zabytkowych), w tym pracownikowi 
zatrudnionemu na stanowisku miejskiego konserwatora zabytków (z zapisów karty 
stanowiska pracy wynika, iż do jego obowiązków należy m.in. prowadzenie gminnego 
programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków); 

 Wydziałowi Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (w zakresie: nadzoru nad 
działaniem instalacji iluminacji obiektów zabytkowych, nadzór nad realizacją umów 
dotyczących dotowania z budżetu miasta remontu obiektów zabytkowych, rozliczanie 
udzielonych dotacji), 

 Referatowi Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (opracowanie i aktualizacja 
Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego), w tym pracownikowi zatrudnionemu na 
stanowisku inspektora OC (w karcie stanowiska pracy wskazano, iż do zakresu 
obowiązków należy m.in. udział w opracowaniu dokumentacji obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego oraz jej aktualizowanie). 

Ponadto ustalono, że żadnemu z pracowników Urzędu nie przypisano zadań w zakresie 
opracowania, realizacji oraz aktualizacji planów (gminnego i jednostkowych dla zabytków 
będących w posiadaniu Gminy) ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 5-19) 

Stosownie do przepisu art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami7 (dalej: u.o.z.) w dniu 24 maja 2010 r. Burmistrz Miasta Żagań 
zawarł w Wojewodą Lubuskim porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Żagań 
niektórych kompetencji z zakresu właściwości  wojewody Lubuskiego realizowanych przez 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: LWKZ) dotyczących ochrony 
zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Żagań, tj. m.in.: 

 wydawania pozwoleń na prowadzenie spraw konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; 

 uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru; 

 prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami oraz sporządzanie protokołu kontroli; 

                                                           
6 Wprowadzonego zarządzeniem nr 230/2015 Burmistrza miasta Żagań z dnia 6 października 2015 r. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
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 kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury lub sądu zawiadomień o popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia czynów określonych 
w przepisach art. 108, 110, 112-115 i 117-118 u.o.z.; 

 wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia prac 
konserwatorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 

Zadania powierzone ww. porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień, 
realizowane miały być przez Burmistrza, z upoważnienia którego działa Miejski Konserwator 
Zabytków (dalej: MKZ) funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Urzędu. 

Stosownie do postanowień porozumienia kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań 
powierzonych porozumieniem w imieniu wojewody sprawuje LWKZ, a MKZ został 
zobowiązany do m.in. przekazywania LWKZ okresowych (półrocznych, rocznych) 
sprawozdań z prowadzonych spraw. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-38) 

Osoba zatrudniona na stanowisku MKZ w Żaganiu posiada wykształcenie związane 
z ochroną i opieką nad zabytkami (magister ochrony dóbr kultury w specjalizacji 
konserwatorstwo). Ponadto Konserwator Miejski uczestniczył w corocznych cyklach 
szkoleniowych dotyczących ochrony zabytków, organizowanych przez LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 44, 48-50) 

Urząd nie posiada osobnych procedur wewnętrznych dotyczących realizacji zadań 
związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Burmistrz wyjaśnił, iż 
takie procedury zawarte są w Planie obrony cywilnej oraz w Planie ochrony zabytków 
miasta Żagań. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 307-311) 

1.2. Gmina od dnia 25 września 2017 r. prowadzi Gminną ewidencję zabytków8 (dalej: 
GEZ) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z obszaru Gminy Żagań 
o statusie miejskim, która została pozytywnie zaopiniowana przez LWKZ9.  

Wg GEZ, na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Gminy znajdowało się łącznie 430 
zabytków nieruchomych objętych Wojewódzką ewidencją zabytków (dalej: WEZ), z tego 84 
wpisanych do Rejestru zabytków prowadzonego przez LWKZ, Każdy z ww. zabytków 
nieruchomych posiadał swoją kartę adresową opracowaną zgodnie z obowiązującym 
wzorem oraz zawierającą wszystkie wymagane elementy10.  

Spośród zabytków wpisanych do Rejestru 10 obiektów stanowi własność, a 32 
współwłasność Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 83) 

Najwięcej zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze Gminy wpisanych do 
rejestru zabytków stanowiło własność podmiotów prywatnych (23 obiekty), Gminy (10 
obiektów oraz 32 obiektów jako współwłasność). 

(dowód: akta kontroli str. 58-71, 83) 

Zabytki rejestrowe stanowiące własność Gminy (według GEZ - stan na 31 grudnia 2017 r.) 
to: 

1. Kamienica przy ul. Armii Krajowej 4 nr działki ewidencyjnej 779, nr decyzji 1204 z 20 
czerwca 1964 r. (obiekt nie istnieje). 

                                                           
8 Przyjętą zarządzeniem nr 253A/2017 Burmistrza Żagania z dnia 25 września 2017 r. 
9 Pismo RZD.5133.23.2017 z dnia 25 maja 2017 r. zatwierdzające karty adresowe GEZ. 
10 Wskazane w § 17 rozporządzenia 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). 
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2. Cmentarz wraz z kościołem i murem przy ul. Kożuchowskiej, nr działki ewidencyjnej 
761, nr decyzji 2237 z 20 stycznia 1977 r. 

3. Wieża kościoła ewangelickiego przy pl. Królowej Jadwigi, nr działki ewidencyjnej 995, 
nr decyzji 3337 z 16 lipca 1996 r. 

4. Pałacyk przy pl. Słowiańskim 17, nr działki ewidencyjnej 1111, nr decyzji 331 
z 5 czerwca 1961 r. 

5. Ratusz przy ul. Rynek 36, nr działki ewidencyjnej 842/4, nr decyzji 330 z 5 czerwca 
1961 r. 

6. Kamienica przy ul. Jana Pawła II 7, nr działki ewidencyjnej1149/7, nr decyzji 1189  
z 20 czerwca 1964 r. 

7. Obwarowania miejskie: mury, baszta, fosa położone na terenie miasta Żagań przy 
ulicach: Libelta, Niepodległości, pl. Generała Maczka, Keplera, Gimnazjalnej, Wałowej, 
nr decyzji 1148 z 15 kwietnia 1964 r. 

8. Zamek Książęcy przy ul. Szprotawskiej 4, nr działki ewidencyjnej 799, nr decyzji  
L-116/1-3/A (d.1) z 29 marca 1948 r. 

9. Park zamkowy przy ul. Szprotawskiej 4, nr działki ewidencyjnej 799, nr decyzji  
L-116/1-3/A (d.1149) z 15 kwietnia 1964 r. 

10. Zespół pałacowo-parkowy (fontanny na trenie parku: figura od strony elewacji 
wschodniej pałacu przedstawiająca amora z delinami i syrenami, obrys fundamentowy 
od strony elewacji południowej pałacu, część figuralnej tzw. Żabia studnia; 
pozostałości na postumencie, przy ul. Szprotawskiej 4, nr działki ewidencyjnej 799, 
811, 2478, 3106, 3104, 3103, nr decyzji L-116/1-3/A (d.3217) z 7 czerwca 1984 r. 

(dowód: akta kontroli str. 58-71, 72-80) 

W okresie od 25 września 2017 r.11 LWKZ włączył do Wojewódzkiej ewidencji zabytków dwa 
obiekty12, o czym poinformował Burmistrza13, który zarządzeniem nr 77/2018 z dnia 
6 kwietnia 2018 r. włączył do GEZ oba zabytki.  

(dowód: akta kontroli str. 87-105) 

W zakresie objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego14 
zabytków ujętych w GEZ, badaniem objęto trzy miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dotyczące: 

 „Starego miasta” w Żaganiu – obszar A – plan przyjęty uchwałą nr XXXI/134/2016 Rady 
Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016 r.15; 

 Terenu „Łąk staromiejskich” w Żaganiu – plan przyjęty uchwałą nr X/49/2007 Rady 
Miasta Żagań z dnia 31 maja 2007 r.16; 

 Ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód-obszar A - 
plan przyjęty uchwałą nr XXI/23/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016 r.17 

W każdym z ww. planów wskazano zasady ochrony zabytków18. Ponadto projekty planów 
lub ich zmian były uzgadniane z LWKZ. 

                                                           
11 Dzień od którego prowadzona jest GEZ 
12 Stanowisko archeologiczne oraz dawny cmentarz żydowski, zlokalizowane w Żaganiu. 
13 Pisma LWKZ: nr ZA.5161.417.2017 z 21.12.2017 r. nr RZD.5133.15.2018 z 04.04.2018 r. 
14Plany dostępne są na stronie internetowej www.bip.zagan.pl  
15 http://www.infor.pl/akt-prawny/U71.2017.008.0000107,metryka,uchwala-nr-xxxi1342016-rady-miasta-zagan-w-
sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-starego-miasta-w-zaganiu-obszar-
a.html 
16 http://bip.zagan.pl/system/obj/839_uchwala_Rady_2007-05-31_-_z_zalacznikami.pdf 
17 http://www.infor.pl/akt-prawny/U71.2016.065.0000755,uchwala-nr-xxi232016-rady-miasta-zagan-w-sprawie-
uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-osrodka-uslugowego-dla-zachodniej-czesci-
miasta-zagania-centrumzachod-obszar-a.html 

http://www.bip.zagan.pl/
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(dowód: akta kontroli str. 500-509) 

1.3. Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji 
kryzysowych nie były w kontrolowanym okresie (lata 2016-2018 I kw.) przedmiotem kontroli 
wewnętrznej i badań audytowych. Kwestie te nie były także w tym okresie przedmiotem 
kontroli zewnętrznych ani przedmiotem skarg i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 106-115) 

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

1. W strukturze organizacyjnej Urzędu oraz w kartach stanowisk pracy nie określono 
komórek oraz osób odpowiedzialnych za opracowanie, aktualizację oraz realizację planów 
gminnego i jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Powyższe zaniedbania organizacyjne mogły przyczynić się do zaniechania realizacji  
obowiązków związanych m.in. ze sporządzeniem planów jednostkowych ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych oraz aktualizacją gminnego planu ochrony zabytków (opis 
nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono w pkt. 2 niniejszego wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 5-19, 20-33) 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
wyjaśnił, że: mając na uwadze potrzebę usprawnienia pracy w kontrolowanym zakresie, 
zostaną poczynione kroki celem powierzenia obowiązków związanych z realizacją 
postanowień rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004. w sprawie organizacji 
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na 
konkretnych stanowiskach pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 224) 

2. Wbrew obowiązkowi określonemu w przepisie art. 22 ust. 4 u.o.z. do dnia 25 września 
2017 r. Gmina nie prowadziła gminnej ewidencji zabytków. Ewidencja zabytków Gminy 
Żagań o statucie miejskim przyjęta została zarządzeniem nr 253A/2017 Burmistrza Żagania 
z dnia 25 września 2017 r.  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
wyjaśnił m.in., iż GEZ nie została opracowana we wcześniejszym terminie z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia weryfikacji przekazanego przez LWKZ wykazu zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków (o co wnosił przekazując wykaz LWKZ). Weryfikacja wykazu jak i opracowanie 
GEZ wymagały dużego nakładu czasu pracy i celem rzetelnego zrealizowana tych zadań 
skupienia się wyłącznie na tym zagadnieniu. MKZ jako jedyny posiadał odpowiednie 
kwalifikacje i wiedzę aby móc opracować przedmiotowy dokument. Nadmieniam, iż 
w okresie tym doszło do zmiany na stanowisku MKZ dwukrotnie co niewątpliwie wpłynęło na 
termin realizacji obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 58-71, 223) 

W Urzędzie  nie w pełni rzetelnie przypisano obowiązki związane z organizacją ochrony 
zabytków i opieką nad zabytkami, w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych.  Nie 
określono bowiem komórek oraz pracowników właściwych do realizacji przypisanych Gminie  
zadań dotyczących opracowania, aktualizacji oraz realizacji planów ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych. 

                                                                                                                                                    
18 M.in.: zakaz realizacji obiektów budowlanych w formie dominant przestrzennych w otoczeniu zabytku, zakaz 
zmiany formy historycznej elewacji, kształtu dachu, otworów okiennych, zachowanie dawnego podziału wnętrza 
budynków, nowa zabudowa detalem architektonicznym, wysokością formą dachu, materiałem, musi nawiązywać 
do dawnej zabudowy, zachowanie historycznych parametrów dróg. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Gmina dopiero od dnia 25 września 2017 r. dysponowała GEZ, przy czym ewidencja ta 
prowadzona była w sposób rzetelny. Pozytywnie należy ocenić funkcjonowanie w strukturze 
organizacyjnej Urzędu Miasta MKZ. 

2. Opracowywanie i aktualizowanie programów / planów 
w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

2.1. W dokumentach strategiczno-planistycznych Urzędu Miasta19 (Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań z 2008 r., Strategia rozwoju 
miasta Żagań na lata 2015-202020) nie uwzględniono problematyki związanej z ochroną 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych21. 

Urząd Miasta opracował w 2006 r. Plan ochrony zabytków miasta Żagań na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dalej: gminny plan ochrony zabytków), do czego 
zobowiązywał przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych22 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). Został on uzgodniony 
z LWKZ oraz Starostą Żagańskim - organem obrony cywilnej na obszarze powiatu. 

W ww. dokumencie opisano w nim m.in.: rozmieszczenie zabytków na terenie Gminy, ich 
największe skupiska, a także wskazano potencjalne zagrożenia23 jakie mogą wystąpić oraz 
sposoby ochrony zabytków (m.in. prowadzenie ewidencji zabytków w formie kart 
adresowych, wpisanie do rejestru zabytków, oznakowanie znakiem „Konwencji Haskiej”, 
uwzględnienie ochrony w planach zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie prac 
remontowo-konserwacyjnych). Ponadto wskazano kwoty niezbędne do zabezpieczenia 
zabytków nieruchomych w razie sytuacji kryzysowych lub na wypadek konfliktu zbrojnego24. 

W trakcie kontroli przedłożona została jedynie kserokopia ww. Planu (Urząd nie dysponował 
oryginałem Planu).  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
wyjaśnił m.in., iż udostępniony Plan ochrony zabytków miasta Żagań ze stycznia 2006 r. jest 
kopią jaką posiada Urząd. Urząd nie posiada obecnie w swoich zasobach oryginału ww. 
dokumentu, ponieważ zaginął on w latach ubiegłych. Jednocześnie opracowany został 
zaktualizowany Plan, który 20 lutego 2018 r. został wysłany do LWKZ celem uzgodnienia.  

Burmistrz poinformował, iż następnie plan zostanie uzgodniony ze Starostą Żagańskim - 
organem obrony cywilnej na obszarze powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 227, 321-337) 

W dniu 6 lipca 2018 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta w uzupełnieniu do ww. wyjaśnień poinformował iż, w wyniku 
prowadzonych dalszych poszukiwań Planu ochrony zabytków miasta Żagań ze stycznia 
2006 r. w zasobach Urzędu został odnaleziony zagubiony oryginał tego dokumentu 
oznaczony jako Egz. Nr. 1. 

(dowód: akta kontroli str. 510-511) 

Dla żadnego zabytku stanowiącego własność Gminy (wykazanych w pkt. 1.2. niniejszego 
wystąpienia) nie opracowano planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

                                                           
19 Dostępnych na stronie internetowej www.zagan.pl  
20 Przyjęta uchwałą nr VIII/26/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
21 Opisano jedynie cele polityki ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz organizację ochrony zabytków 
i dziedzictwa kulturowego. 
22 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
23 wskazane w §3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, tj.: pożary, zatopienia, wichury, pioruny, 
awarie rurociągów, katastrofy budowlane związane z osunięciami gruntów, wybuchem gazu, naturalnym 
starzeniem się obiektów i dewastacją, rabunek, akty wandalizmu, demonstracje i rozruchy uliczne, ataki 
terrorystyczne, konflikty zbrojne 
24 Koszty w łącznej kwocie 766.050,00 zł., dotyczy 213 zabytków – pkt 4 Planu ochrony zabytków. 
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(dalej: plany jednostkowe), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia  
w sprawie ochrony zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49) 

2.2. Pomimo wysłania zarządcom, właścicielom, użytkownikom obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków informacji o obowiązku opracowaniu planów jednostkowych 
ochrony zabytków25, do Burmistrza Żagania nie został przekazany w celu zatwierdzenia 
żaden plan ochrony zabytków jednostek organizacyjnych posiadających zabytki.  

Burmistrz wyjaśnił, że brak jest środków prawnych na wywieranie nacisku na właścicieli 
i zarządców zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 320) 

2.3. Gmina od dnia 28 września 2017 r. posiada „Program Opieki nad zabytkami Gminy 
Żagań o statusie miejskim na lata 2017-2020”26. Ww. Program, którego opracowanie 
zlecono wykonawcy zewnętrznemu27, uwzględnia cele określone w art. 87 ust. 2 u.o.z.28. 
Program został pozytywnie zaopiniowany przez LWKZ29. 

Gmina w okresie przed przyjęciem ww. dokumentu nie dysponowała Programem opieki nad 
zabytkami. 

W ww. dokumencie ujęto m.in. potencjalne zewnętrzne źródła30 finansowania zadań 
realizowanych w ramach gminnego programu opieki nad zabytkami oraz przewidziano 
możliwość finansowania niektórych działań ze środków Gminy31. Nie wskazano natomiast 
jakiej wielkości środki są potrzebne na remonty i prace zabezpieczające dotyczące 
zabytków. 

W Programie nie ujęto problematyki związanej z ochroną zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, nie opisano stanu zachowania i zabezpieczenia zabytków nieruchomych 
znajdujących się na obszarze Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 355-359) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1. Wbrew wymogom określonym w przepisie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony 
zabytków, Plan ochrony zabytków miasta Żagań na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych od momentu opracowania (styczeń 2005 r.) nie był dotychczas aktualizowany, 
a zawarte w nim informacje dotyczące m.in. liczby zabytków oraz ich rozmieszczenia na 
terenie Gminy są niezgodne ze stanem faktycznym. Plan nie zawiera również wszystkich 
elementów wskazanych w pkt. 8 Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony 

                                                           
25 Pismo Burmistrza Żagania nr OC.I.5345/2/05 z 7 lipca 2005 r. 
26 Przyjęty Uchwałą nr XLIV/82/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2017 r. Opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 31 października 2017 r. pod pozycją 2235. 
27 Umowa o dzieło nr WGN/40/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. na wykonanie ewidencji zabytków w formie kart 
adresowych oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Wynagrodzenie określono na kwotę 
17.500,00 zł. Taki koszt poniosła Gmina na podstawie rachunku z 22.06.2017 r. wystawionego przez 
wykonawcę do ww. umowy. 
28 Tj.: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających z koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 
wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; określenia warunków 
współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych 
zabytków; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami. 
29 Pismo Nr RZD.5120.3.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 
30 M.in. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, krajowe środki publiczne, 
środki przyznawane w ramach funduszy europejskich. 
31 M.in. prace konserwatorskie, remontowo-budowlane obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, GEZ. 
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zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, stanowiącej załącznik do 
ww. rozporządzenia tj. brak w nim: zestawienia prac dokumentacyjnych i konserwatorsko-
zabezpieczających w razie wystąpienia strat i szkód w zabytkach, wykazu z adresami 
jednostek, instytucji, organizacji i rzeczoznawców przewidzianych do udzielenia pomocy 
zabytkom w razie zagrożenia. Ponadto w części graficznej nie przedstawiono 
rozmieszczenia jednostek organizacyjnych posiadających zabytki ruchome, rodzajów  
i rejonów zagrożeń, stanowisk kierowania. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wyjaśnił m.in., iż: 
brak w obecnie posiadanym przez gminę Planie Ochrony Zabytków Miasta Żagań z 2006r. 
wszystkich elementów wskazanych w Instrukcji stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych wynika z nieuwagi autora 
opracowania. Nadmieniam, że Plan ten był uzgodniony przez LWKZ w Zielonej Górze oraz 
Starostę Powiatu Żagańskiego i nie budził on ich wątpliwości. Obecnie jesteśmy na etapie 
aktualizacji Planu Ochrony Zabytków Miasta Żagań. Trwają pierwsze uzgodnienia. 
Dołożymy wszelkich starań aby aktualizacja obejmowała wszystkie wymagane przepisami 
prawa elementy oraz zawierała aktualne dane. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 226, 321-337) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony 
zabytków w Gminie nie opracowano jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla zabytków stanowiących własność Gminy. 

Zgodnie z przepisem § 7 ww. rozporządzenia ww. plany sporządza się w nieprzekraczalnym 
terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. do dnia 15 lipca 
2005 r.). 

Stosownie do przepisu § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia plany ochrony zabytków zawierają 
w szczególności: 

1) informacje niezbędne do realizacji prac przygotowawczych oraz sprawnego 
koordynowania i zarządzania ochroną w poszczególnych etapach działania; 

2) wykaz osób uprawnionych do podejmowania decyzji i kierowania ochroną; 

3) wyszczególnienie sposobów przepływu informacji na wszystkich stopniach zarządzania. 

Opracowanie planów ochrony zabytków jest zatem jednym z kluczowych elementów działań 
w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej, mających 
na celu uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.  

Burmistrz wyjaśnił, iż brak jednostkowych planów dla zabytków będących w posiadaniu 
gminy wynika z tego, iż wg dotychczasowej interpretacji konieczność ich sporządzenia nie 
wynika bezpośrednio z zapisów § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra kultury w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. Wtórna analiza zagadnienia wskazuje jednak na konieczność ich 
opracowania co zostanie zrealizowane w nadchodzącym czasie 

(dowód: akta kontroli str. 48-51)  

3. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z. do dnia 28 września 
2017 r. Gmina nie dysponowała kluczowym instrumentem kształtowania planowej 
i długookresowej polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, tj. gminnym programem 
opieki nad zabytkami. Program Opieki nad zabytkami Gminy Żagań o statusie miejskim na 
lata 2017-2020 przyjęty został uchwałą nr XLIV/82/2017 Rady Miasta Żagań z dnia  
28 września 2017 r. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż 
dokument nie został opracowany we wcześniejszym terminie w szczególności z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia weryfikacji przekazanego przez LWKZ wykazu zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych wojewódzką ewidencją 
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zabytków (o co wnosił przekazując wykaz LWKZ). Weryfikacja wykazu jak i opracowanie 
gminnego programu opieki nad zabytkami wymagały dużego nakładu czasu pracy i celem 
rzetelnego zrealizowana tych zadań skupienia się wyłącznie na tym zagadnieniu. Dlatego 
też pomimo próby pogodzenia prowadzenia bieżących spraw wpływających do MKZ, który 
jako jedyny posiadał odpowiednie kwalifikacje i wiedzę aby móc opracować przedmiotowy 
dokument, po dokonaniu przez niego weryfikacji przekazanego wykazu, podjęto decyzję 
aby zadanie to powierzyć podmiotowi zewnętrznemu. Wymagało to zabezpieczenia 
w budżecie gminy odpowiednich środków, które udało się wygospodarować w 2016r. 
a zadanie zakończyć w 2017r. 

(dowód: akta kontroli str. 223)  

Gmina opracowała wprawdzie gminny Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych jednak plan ten nie był dotychczas aktualizowany i nie 
zawierał wszystkich wymaganych elementów, w wyniku czego dane w nim zawarte były 
niepełne. Wbrew obowiązującym wymogom prawa nie opracowano planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (jednostkowych dla 
zabytków stanowiących własność Gminy). Zaniechanie realizacji tych obowiązków – 
niezależnie od naruszenia obowiązującego prawa – może nie gwarantować skutecznej 
ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Gmina od października 2017 r. dysponuje aktem planistycznym dotyczącym problematyki 
zabytków, tj. gminnym programem opieki nad zabytkami.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania 
zmierzające do opracowania brakujących dokumentów. 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

3.1. W latach 2016-2017 Gmina zawarła z Województwem Lubuskim dwie umowy32 na 
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dwóch 
projektów: „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz 
z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” (przyznana kwota 
dofinansowania 5.908.441,75 zł) oraz „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów 
dziedzictwa kulturowego Pałacu książęcego i elementów zespołu parkowo-pałacowego 
w Żaganiu (przyznana kwota dofinansowania 3.098.635,70 zł). Obecnie ww. projekty są 
w trakcie realizacji. Zgodnie z zapisami ww. umów wraz z aneksami zakończenie rzeczowe 
planowane nastąpić ma odpowiednio 28 lutego 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. natomiast 
zakończenie finansowe 30 marca 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. 

Ponadto ze środków własnych sfinansowano: opracowanie ekspertyzy stanu technicznego 
murów obronnych33 oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego (koszt 48.000,00 zł) 
oraz remont fontanny „Żabia studnia”34 - w kwocie 254.249,91 zł. Obecnie trwa także 
opracowywanie projektu remontu murów obronnych na terenie Żagania – planowany koszt 
to 92.000,00 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 130-197, 274-306) 

Badanie35 stanu technicznego oraz istniejących zabezpieczeń na wypadek sytuacji 
kryzysowych pięciu zabytków (czterech ujętych w rejestrze zabytków oraz jednego ujętego 
w GEZ) stanowiących własność Gminy wykazało, że: 

                                                           
32 Umowy z dnia 28.12.2016 r. nr RPLB.09.02.01-08-0011/16-00 oraz z dnia 29.09.2017 r. nr RPLB.049.04.01-
08-0024/16-00 
33 Położonych na terenie miasta Żagań przy ulicach: Libelta, Niepodległości, pl. Generała Maczka, Keplera, 
Gimnazjalnej, Wałowej. 
34 Położonej przy ul. Szprotawskiej 4 na terenie zespołu pałacowo-parkowego. 
35 Przeprowadzono w drodze oględzin oraz analizy dokumentacji źródłowej (m.in.: książki obiektu budowlanego, 
okresowych przeglądów stanu technicznego) zabytków w następujących lokalizacjach: budynek ratusza z wieżą 
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 każdy z zabytków posiadał założoną książkę obiektu budowlanego, o której mowa 
w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane36; 

 w przypadku trzech obiektów w latach 2016-2017 przeprowadzono corocznie kontrole 
(przeglądy okresowe) stanu technicznego obiektów (zabytków), o których mowa 
w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, a każdy z nich posiadał także aktualne 
przeglądy z kontroli 5-letnich, o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. 
ustawy. W przypadku dwóch budynków brak jest dokumentów potwierdzających, iż 
zostały przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznego obiektu odpowiednio 
roczne i pięcioletnie37; 

 trzy obiekty38 posiadają instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku 
budynków znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 15 i przy Placu Słowiańskim 17, nie 
były one aktualizowane; 

 obiekty posiadają instalację odgromową, wyposażone są w gaśnice, hydranty 
wewnętrzne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 

 obiekty posiadają system alarmujący o włamaniu, a w części obiektu pałacu 
książęcego zainstalowano także monitoring wizyjny; 

 stan techniczny użytkowanych obiektów (wg dokumentacji z przeglądów okresowych) 
określany jest jako: należyty (pałac książęcy), zadowalający (wieża widokowa, 
budynek UM), średni (ratusz z wieżą); 

 wydane zalecenia dotyczyły m.in. wykonania bieżących konserwacji, remontu ubytków 
elewacji z wymianą orynnowania, uzupełnienia szczelności pokrycia dachowego (pałac 
książęcy), renowacji lub wymiany stolarki okiennej, naprawy uszkodzonych belek 
stropowych i podłogi (ratusz w wieżą), miejscowej naprawy elewacji, prac 
konserwatorsko-remontowych kaplicy oraz zawilgoconych ścian przyziemia (wieża 
widokowa). Na czas wykonywania oględzin zalecenia nie zostały wykonane; 

 na pałacu książęcym oraz ratuszu z wieżą zamieszczono znak informujący o tym, iż 
zabytek ten podlega ochronie. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że 
celem wypełnienia zaleceń wskazanych w protokołach z okresowej kontroli stanu 
technicznego budynków, większość z nich zostanie wykonanych w ramach bieżących 
napraw i konserwacji w nadchodzącym czasie. Uzupełnienie ubytków elewacji Pałacu 
Książęcego jako część większego zaplanowanego w budżecie gminy zadania, zostanie 
zrealizowane po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 235-256) 

W latach 2016-2017 Gmina udzieliła siedem dotacji39 na łączną kwotę 330.000,00 zł, z tego 
w roku: 

 2016 – trzy dotacje w kwocie 90.000,00 zł, 

 2017 – cztery dotacje w kwocie 240.000,00 zł. 

Wszystkie ww. dotacje40 udzielone zostały parafiom Rzymsko-Katolickim. Badaniem objęto 
pięć dotacji udzielonych przez Gminę niżej wymienionym parafiom: 

                                                                                                                                                    
ul. Rynek 36, budynek Urzędu Miasta pl. Słowiański 17, budynek przy ul. Jana Pawła II 15, Pałac książęcy ul. 
Szprotawska 4, wieża widokowa plac Królowej Jadwigi (nr działki ewidencyjnej 995) w Żaganiu. 
36 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
37 Budynek przy ul. Jana Pawła II 15 – brak przeglądu rocznego i pięcioletniego, budynek przy Placu 
Słowiańskim 17 – brak przeglądu pięcioletniego. 
38 budynek urzędu miasta pl. Słowiański 17, budynek przy ul. Jana Pawła II 15, Pałac książęcy ul. Szprotawska 
4. W przypadku dwóch pozostałych zabytków (wieża widokowa oraz budynek ratusza z wieżą) nie ma takiego 
wymogu. 
39 Na podstawie uchwał Rady Miasta w Żaganiu Nr: XXIII/48/2016 z 30 maja 2016 r., XXIV/59/2016 z 23 
czerwca 2016 r., XXXVIII/44/2017 z 2 czerwca 2017 r., XLIV/80.2017, XLIV/81/2017 z 28 września 2017 r.  
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 p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu – opracowanie dokumentacji oraz prace 
konserwatorskie i budowlane – naprawa i ustabilizowanie więźby dachu kościoła; 

 p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu – remont elewacji wraz z zamontowaniem 
systemów zabezpieczających zabytek przed ptakami; 

 p.w. Św. Józefa w Żaganiu – opracowanie kompleksowej dokumentacji remontu 
elewacji kościoła filialnego p.w. Świętego Krzyża w Żaganiu; 

 p.w. Św. Józefa w Żaganiu – remont elewacji zachodniej kościoła; 

 p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu – roboty budowlane przy kaplicy Bożego Grobu na 
cmentarzu oraz przy ogrodzeniu cmentarza. 

Ww. dotacje zostały udzielone oraz rozliczone zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta 
Żagań w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków41, tj. 
m.in.: wnioskodawcy złożył wnioski o udzielenie dotacji celowej, które były rozpatrywane 
przez komisję42. Wnioskodawcy podpisali umowy z Gminą Żagań w sprawie udzielenia 
dotacji, przedmiot dotacji był zgodny z zapisami ww. uchwały, beneficjenci złożyli 
Burmistrzowi sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji wraz z dokumentacją 
źródłową (protokoły odbioru prac, poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie 
dowodów księgowych, potwierdzenia dokonania przelewów). 

(dowód: akta kontroli str. 352-354, 376-492) 

O udzielonych w latach 2016-2017 dotacjach Burmistrz poinformował inne organy 
uprawnione do udzielania dotacji, tj.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, LWKZ, 
Sejmik Województwa Lubuskiego, Radę Powiatu Żagańskiego, zgodnie z wymogiem 
określonym w przepisie art. 82 ust. 3 u.o.z. 

W Urzędzie Miasta prowadzono wykaz udzielonych dotacji, do czego zobowiązywał przepis 
art. 82 ust. 3 u.o.z. 

(dowód: akta kontroli str. 120-129, 233-234) 

Analiza informacji przekazywanych do Urzędu Miasta o udzielonych w latach 2016-2017 
dotacjach dla właścicieli zabytków położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim 
wykazała, że w okresie objętym kontrolą zrealizowano siedem przedsięwzięć w zakresie 
wspierania prac konserwatorskich w ramach udzielanych dotacji przez: 

 Sejmik Województwa Lubuskiego (trzy dotacje), 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (jedna dotacja), 

 LWKZ (jedna dotacja), 

 Powiat Żagański (dwie dotacje). 

(dowód: akta kontroli str. 206-214) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Urząd nie podejmował współpracy z innymi służbami 
tj.: WKZ, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, 
organizacjami społecznymi w zakresie dotyczącym sytuacji kryzysowych na obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków stanowiących jej własność z uwagi na to, iż nie wystąpiły 
w tym czasie takie zdarzenia. 

Burmistrz złożył jedno zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu 
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez właścicieli nieruchomości wpisanej do rejestru 

                                                                                                                                                    
40 Przeznaczone m.in. na: opracowanie kompleksowej dokumentacji elewacji kościoła, remont konserwatorski 
kamiennych połaci, projekt oraz prace budowlane przy ogrodzeniu kościoła, remont elewacji, opracowanie 
dokumentacji oraz prace konserwatorskie i roboty  dot. naprawy i ustabilizowania więźby dachu, remont murków 
oporowych na cmentarzu. 
41 Nr VI/32/2011 z dnia 31 marca 2011 r. 
42 Powołaną przez Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. 
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zabytków43. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
poinformował, że do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli str. 51, 55-56, 360-364) 

W zakresie przedsięwzięć o charakterze informacyjno-szkoleniowym dotyczących 
upowszechniania wiedzy o właściwej ochronie zabytków oraz zasadach prawidłowego 
postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych Burmistrz wyjaśnił, iż w ramach szkolenia 
obronnego prowadzone są zajęcia z kadrą kierowniczą oraz kierownikami jednostek 
organizacyjnych.  

W dniu 6 września 2017 r. w trakcie spotkania omawiana była m.in. organizacja ochrony 
zabytków w czasie konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 198-203) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1. Dla budynków znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 1544 oraz przy Placu 
Słowiańskim 1745 nie były prowadzone kontrole okresowe stanu technicznego obiektu, co 
stanowiło naruszenie przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

Burmistrz wyjaśnił, iż każda przeprowadzona kontrola stanu technicznego budynków, 

instalacji elektrycznej, przewodów kominowych odnotowywana jest w książkach obiektów. 
Pewne uchybienia wynikają z braku biegłego poruszania się osób zajmujących się tą 
tematyką po obowiązujących w tym względzie przepisach. Po dokładnym zapoznaniu się 
obecnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej 
budynków, wszystkie uchybienia zostaną uzupełnione i prawidłowo prowadzone. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 235-256) 

W toku kontroli NIK, tj. w dniach 17 i 19 czerwca 2018 r. przeprowadzono przeglądy 
okresowe ww. obiektów. W protokołach określono ogólny stan budynków jako 
zadowalający. 

 (dowód: akta kontroli str. 257-273) 

2. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane w lutym 2012 r. dla budynków 
znajdujących się w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15 oraz przy Placu Słowiańskim 17, nie 
były aktualizowane. Zgodnie z przepisem § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów46 instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 
lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu 
technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Burmistrz wyjaśnił, iż Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie była aktualizowana 
ponieważ nie było żadnych zmian sposobu użytkowania obiektów ani procesu 
technologicznego, które wpłynęłyby na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, 
dlatego też nie była aktualizowana. Po dokładnym zapoznaniu się obecnie 
z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej budynków, wszystkie uchybienia 
zostaną uzupełnione i prawidłowo prowadzone. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 235-256) 

W toku kontroli NIK, zaktualizowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane 
dla ww. budynków. 

                                                           
43 Pismo nr MKZ.4120.6.2017.BI3 z 24 sierpnia 2017 r. dotyczyło budynku przy ul. Słowackiego 6 w Żaganiu, 
wykroczenie z art. 114  i 119 u.o.z.  
44

 Brak przeglądu rocznego i pięcioletniego. 
45

 Brak przeglądu pięcioletniego. 
46 Dz. U. Nr 109, poz. 719. 
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(dowód: akta kontroli str. 318-319) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac 
zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony posiadanych zabytków, po 
uprzednim zdiagnozowaniu faktycznych potrzeb. Zaplanowanym i długofalowym działaniom 
w tym zakresie powinno sprzyjać opracowanie nowego gminnego i jednostkowych planów 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Gmina podejmowała działania zmierzające do poprawy stanu technicznego posiadanych 
zabytków, a stan tych zabytków należy uznać za niezagrażający bezpiecznemu z nich 
korzystaniu. Stwierdzono jednak przypadki nieprzestrzeganie obowiązków wynikających 
z Prawa budowlanego47 oraz przepisów przeciwpożarowych48 względem posiadanych 
zabytków (obiektów budowlanych). Pozytywnie należy ocenić udzielanie ze środków 
budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki te były 
wydatkowane prawidłowo, zgodnie z zasadami określonymi przez organ stanowiący.  

Niewątpliwy wpływ na zakres i sposób realizacji zadań w tym obszarze miały ograniczone 
możliwości finansowe Gminy. Dalszej poprawie ochrony zabytków w sytuacjach 
kryzysowych powinno sprzyjać opracowanie i aktualizowanie ww. dokumentów 
planistycznych i realizacja zaplanowanych w nich przedsięwzięć. 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych. 

4.1. Burmistrz był powiadamiany o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej drogą 

elektroniczną oraz smsem przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

W przypadku orkanu „Grzegorz”, który uszkodził poszycie dachu na budynku pałacu 
książęcego w Żaganiu, powiadomienie nastąpiło o godz. 15:06 w dniu 27 października 
2017 r. - prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - od godz. 07:30 dnia 
28 października 2017 r. do godz. 07:30 dnia 30 października 2017 r. przewidywany silny 
wiatr prędkość do 45 km/h,  w porywach do 115 km/h, z północnego zachodu. 

Szkoda została naprawiona przez pracowników spółki „Pałac Książęcy”, która jest zarządcą 
obiektu49 oraz zgłoszona do ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie w kwocie 
4.131,32 zł50.  

Pomimo posiadania tych informacji Urząd bezpośrednio nie powiadamiał 
zarządców/posiadaczy zabytków będących w dyspozycji Gminy o zagrożeniach (ryzykach) 
związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowej oraz nie podejmowało innych 
przedsięwzięć zapobiegawczych lub zabezpieczających.   

Natomiast Urząd Miasta o ww. zagrożeniach i możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej 
powiadamiał mieszkańców gminy zamieszczając na swojej stronie internetowej informacje 
oraz wysyłając za pośrednictwem systemu powiadamiania sms/owego „SMSAPI”, smsy dla 
zarejestrowanych w systemie osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-205, 338-351, 365-369, 375) 

W okresie objętym kontrolą sytuacja kryzysowa dotycząca zabytków nie była przedmiotem 
analiz prowadzonych w celu poprawy ochrony zabytków na wypadek wystąpienia kolejnych 
sytuacji kryzysowych.  

                                                           
47 Dotyczy: nieprzeprowadzenia kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego budynków 
przy ul. Jana Pawła II 15 oraz przy Placu Słowiańskim 17 w Żaganiu. 
48 Dotyczy: braku aktualnych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków przy ul. Jana Pawła II 15 oraz 
przy Placu Słowiańskim 17 w Żaganiu. 
49 Naprawa przy wykorzystaniu wynajętego podnośnika koszowego – koszt 1.414, 50 zł. 
50 Decyzja T.U. Compensa o przyznaniu odszkodowania z 18 grudnia 2017 r. 
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Gmina nie prowadziła także wspólnych kontroli, ćwiczeń, analizy ryzyk z innymi służbami, 
organami, instytucjami (np. WKZ, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Inspekcji Nadzoru Budowlanego, organizacjami społecznymi) na rzecz ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 

Burmistrz poinformował, iż wśród ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności 
związanych z obowiązującym prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w przygotowaniu 
Gminy do realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków można wymienić: 

 brak skutecznych metod wymuszenia na indywidualnych właścicielach lub zarządcach 
zabytków gromadzenia i utrzymania niezbędnych środków, które można użyć do 
realizacji zadań dotyczących ich ochrony w sytuacjach kryzysowych; 

 brak skutecznych środków w celu wyegzekwowania od właścicieli lub zarządców 
zabytków obowiązku przedstawiania planów ochrony.  

 (dowód: akta kontroli str. 57) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość: 

O uszkodzeniu dachu w pałacu książęcym w Żaganiu w wyniku silnego wiatru (orkan 
„Grzegorz”) nie powiadomiono LWKZ. Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 28 ust. 1 
u.o.z., zgodnie z którym właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku 
znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wyjaśnił, iż: obiekt 
Pałacu Książęcego został powierzony w administrowanie na podstawie umowy 
administrowania spółce Pałac Książęcy. W myśl zawartej umowy administrator zobowiązany 
był do utrzymywania należytego stanu technicznego nieruchomości, organizowania 
i prowadzenia konserwacji i remontów bieżących. Nie znane są nam powody z których 
Pałac Książęcy Sp. z o.o. jako administrator mienia komunalnego nie dokonał zgłoszenia do 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze zamiaru likwidacji 
szkody spowodowanej w poszyciu dachu obiektu Pałacu Książęcego, do której doszło 
w wyniku silnie wiejącego wiatru. 

(dowód: akta kontroli str. 228, 338-351) 

W ocenie NIK, działania podejmowane przez Gminę w związku z wystąpieniem sytuacji 
kryzysowej były niewystarczające. Posiadane informacje o zagrożeniach związanych 
z sytuacją kryzysową nie były bezpośrednio udostępnione zarządcom zabytków. Ponadto 
LWKZ nie został powiadomiony o fakcie uszkodzenia poszycia dachu pałacu książęcego  
w Żaganiu. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli51, wnosi o: 

1. Opracowanie i aktualizowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych stosownie do wymogów rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków. 

2. Terminowe przeprowadzenie wymaganych prawem przeglądów stanu technicznego 
obiektów budowalnych (zabytków). 

                                                           
51 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.  
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3. Aktualizowanie  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zabytków. 

4. Powiadamianie LWKZ o uszkodzeniach zabytków zgodnie z wymogami u.o.z. 

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 ust. 1 i 2 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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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. 

Zielona Góra, dnia   16 lipca 2018 r.  
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