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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 Cezary Romanczenko, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/48/2018 z dnia 09.04.2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

(dalej: Urząd Miasta) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kunt, Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą od 18 listopada 2002 r. (dalej: Burmistrz) 

(dowód:  akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Miasto Kostrzyn nad Odrą (dalej Miasto) w latach 2016-
20182 nie w pełni rzetelnie realizowało 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 Miasta). Ponadto do czerwca 2018 r. Miasto nie dysponowało instrumentem 
kształtowania planowej i długookresowej polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, 
tj. gminnym programem opieki nad zabytkami3, a dopiero od listopada 2017 r. posiada 
Gminną ewidencję zabytków, która jest prowadzona w sposób rzetelny. 

Z uwagi na brak tych dokumentów podejmowane przez Miasto przedsięwzięcia miały 
charakter działań doraźnych i nie wynikały z długofalowej, skoordynowanej polityki 
w obszarze opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, w tym na wypadek i w sytuacjach 
kryzysowych. 

Poprawy wymaga również przestrzeganie względem zabytków stanowiących własność 
Miasta obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane. Zaniedbania w tym obszarze 
(brak przeglądów okresowych) mogą bowiem skutkować dalszą degradacją posiadanych 
zabytków oraz nie sprzyjać skutecznej ochronie zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Należy jednak zauważyć, że wskutek sytuacji kryzysowych nie doszło do uszkodzenia 
zabytków stanowiących własność Miasta. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, 
zamierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości. 

                                                      
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 Program przyjęto dopiero w trakcie kontroli, to jest uchwałą Nr XL/326/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-2021. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków podlegających 
ochronie. 

1.1. W okresie objętym kontrolą w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu4 nie przypisano 

wprost zadań związanych z prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków (dalej: GEZ), 
przygotowaniem, aktualizacją i realizacją planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dalej: Miejski plan ochrony zabytków) oraz gminnego 

programu opieki nad zabytkami żadnej komórce organizacyjnej5. 

Powyższe zadania nie zostały również wprost przypisane do zakresu czynności 
pracowników Urzędu. Natomiast do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku 
inspektora ds. rozwoju – gospodarowania zasobem w Wydziale Gospodarki Przestrzennej  
i Obsługi Inwestora6 należało m.in. prowadzenie zadań związanych z ochroną i opieką nad 
zabytkami na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, a zadania związane z zarządzaniem 
kryzysowym (opracowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Obrony 
Cywilnej Miasta, a także realizowanie zadań w nich zawartych) przypisano pracownikowi 
zatrudnionemu na stanowisku kierownika Referatu Spraw Wojskowych. 

     (dowód: akta kontroli str. 13-32, 36-77) 

Pracownik, któremu przydzielono zadania związane z ochroną zabytków posiadał 
kierunkowe wykształcenie dotyczące problematyki związanej z ochroną zabytków7, 
natomiast pozostali pracownicy Urzędu nie posiadali takiego wykształcenia, ani 
przeszkolenia w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

                      (dowód: akta kontroli str. 37) 

Urząd Miasta nie posiadał odrębnych procedur wewnętrznych dotyczących realizacji 
związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

                 (dowód: akta kontroli str. 13-32) 

1.2. Miasto do dnia 6 listopada 2017 r. nie posiadało Gminnej ewidencji zabytków,  o której 
mowa w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami8 (dalej: u.o.z.).  

Burmistrz przyjął GEZ, prowadzoną w formie zbioru kart adresowych, po uprzednim 
pozytywnym zaopiniowanu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków9 
(dalej: LWKZ) zarządzeniem z dnia 6 listopada 2017 roku 10.  

Wg GEZ, na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Miasta znajdowało się łącznie 5 zabytków 
nieruchomych - wszystkie wpisane do Rejestru zabytków prowadzonego przez LWKZ, 
a 131 zabytków objętych było Wojewódzką ewidencją zabytków (dalej: WEZ).  

Trzy obiekty wpisane do Rejestru zabytków stanowiły własność Miasta, tj.: 

-  Fortyfikacje w Kostrzynie – wpisane do Rejestru na podstawie decyzji z dnia 2 listopada 
1976 r.; 

                                                      
4 Wprowadzonego zarządzeniem zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 czerwca 2008 roku w 
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą: 
http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=2424 
5 Na podstawie § 18 ust. 2  B1 pkt 3a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą – do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w zakresie gospodarowania mieniem gminnym jako zadania własne należą: „nadzór nad 
utrzymaniem miejsc pamięci” oraz na podstawie § 18 ust .2 E pkt 2 w zakresie ochrony środowiska należą: „ współpraca ze 
służbą ochrony zabytków w zakresie terenów zielonych położonych na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków”. Natomiast na podstawie § 25 ust. 2 pkt 39 do zadań realizowanych przez Referat Spraw Wojskowych należy: 
„nadzór nad planowaniem i zapewnieniem ochrony oraz ewakuacją dóbr kultury na okres zewnętrznego zagrożenia państwa 
(kryzysu polityczno-militarnego) i wojny”. 
6 Od dnia 15 listopada 2017 r. - aneksem do zakresu czynności pracownika, zakres: „prowadzenie zadań związanych z 
ochroną i opieką nad zabytkami na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”. 
7 Wykształcenie z zakresu rewitalizacji miast i obszarów wiejskich. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
9 Pismo RZD-G.5133.7.2017 z dnia 27 października 2017 r. 
10 Przyjętą na podstawie z zarządzenia nr 253/2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 06 listopada 2017 r. 

Opis stanu faktycznego 
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-  Zamek – wpisany do Rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 20 czerwca 1963 r.; 

-  Fort Sarbinowski – wpisany do Rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 9 czerwca 
2014 r.  

                       (dowód: akta kontroli str. 8-9, 79-81) 

Badanie 10 kart adresowych zabytków objętych GEZ (w tym 6 objętych ochroną  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) wykazło, że każdy z badanych 
zabytków nieruchomych posiadał kartę adresową opracowaną zgodnie z obowiązującym 
wzorem oraz zawierającą wszystkie wymagane elementy11. 

                               (dowód: akta kontroli str. 89-91) 

Na terenie Miasta znajdują się dwa obiekty ruchome wpisane do Rejestru zabytków 
stanowiące własność Miasta12. 

                         (dowód:  akta kontroli str. 10, 92, 154) 

Najwięcej zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze Miasta wpisanych do 
rejestru zabytków (łącznie 3 obiekty) stanowiło własność Miasta, natomiast po jednym 
obiekcie stanowiło właność podmiotu prywatnego i związku wyznaniowego. 

                               (dowód:  akta kontroli str. 10, 153) 

W zakresie objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego13 
zabytków ujętych w GEZ, badaniem objęto miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego14 dotyczący 6 obiektów - stanowiących elementy znajdujących się na 
terenie obiektu wpisanego do Rejestru zabytków, tj. Fortyfikacji w Kostrzynie : Bastion Filip, 
Bastion Król z Małym Nadszańcem, Brama Berlińska, Brama Chyżańska, Ruiny zamku, 
Fosy. 

W wyżej wymienionym planie wskazano zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej15. Ponadto projekt planu był uzgodniony  
z LWKZ16. 

   (dowód: akta kontroli str. 150) 

Odnośnie sposobu informowania właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytków o ujęciu 
zabytku w GEZ Burmistrz wskazał, iż informacja o aktualizacji GEZ podane były na stronie 
internetowej miasta w dniu 18.04.2017 roku. Ponadto w celu prawidłowego i skutecznego 
gospodarowania tymi obiektami, informacja o utworzeniu gminnej ewidencji zabytków i 
włączenia do niej kart adresowych zabytków została podana do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą (I piętro) oraz 
publikację na stronach internetowych: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kostrzyn nad 
Odrą oraz www.prawomiejscowe.pl (Baza Aktów Własnych Miasta Kostrzyn nad Odrą). 

                                                      
11 Wskazane w § 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 
661) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. 
12 Zespół zabytków sepulklarnych (dwa elementy, tj.: wieko sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej oraz sarkofag ekshumacyjny) 
oraz portale ceramiczne zamku. 
13Plany dostępne są na stronie internetowej: http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?c=449 w zakładce Gospodarka 
przestrzenna – Planowanie przestrzenne. 
14 Przyjęty uchwałą nr X/96/03 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
15 Z uwagi na zabytkowy charakter obiektów, zachowanych w formie reliktowej na fragmentach nad i podziemnych oraz 
położenia w strefach ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej utworzonych na i wokół Starego Miasta oraz 
Twierdzy: w obiektach fortyfikacji i zamku obowiązek uzyskania zezwoleń Konserwatora Zabytków na wszelkie planowane 
prace oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków konserwatorskich dla tych prac, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi; w granicach obszaru oznaczonego jako strefa konserwatorska, konieczność uzyskiwania uzgodnień 
Konserwatora Zabytków (WKZ) na wszelkie prace planowane oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków 
konserwatorskich dla tych prac, zgodnie z przepisami szczegółowymi; w granicach obszaru oznaczonego jako strefa 
konserwatorska (strefa obserwacji archeologicznej) prowadzenie prac ziemnych w tym odgruzowywania, w oparciu o 
zezwalające decyzje WKZ, prowadzenia wyprzedzających badań i nadzoru archeologicznego, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi: obowiązek wyprzedzających badań i nadzoru archeologicznego dotyczy terenów oraz obowiązek nadzoru 
archeologicznego dotyczy obszarów wyżej nie wymienionych. 
16 Pismo WKZ znak ZN.TWit.401-9/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r. 

http://www.prawomiejscowe.pl/
http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?c=449%20
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1.3. Kwestie dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych 
nie były w kontrolowanym okresie przedmiotem kontroli wewnętrznej i badań audytowych. 
Kwestie te nie były także w podanym okresie przedmiotem kontroli zewnętrznych, ani 
przedmiotem skarg i wniosków. 

     (dowód: akta kontroli str. 78) 

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

1.  Wbrew obowiązkowi określonemu w przepisie art. 22 ust. 4 u.o.z. do dnia 6 listopada 
2017 r. Miasto nie prowadziło gminnej ewidencji zabytków.  Gminna ewidencja zabytków 
przyjęta została zarządzeniem nr  253/2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia  
6 listopada 2017 r. 

Burmistrz wyjaśnił, że: elementem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-
2013 była m.in. Gminna Ewidencja Zabytków17. Ich aktualizacja wymagała analizy stanu 
technicznego i przeobrażeń w istniejącej strukturze funkcjonalno – przestrzennej oraz  
w strukturze użytkowania. Przykładem może być brak spójności podanych numerów działek 
ewidencyjnych ze stanem faktycznym, co powodowało ich nieprawidłowe zakwalifikowanie 
do gminnej ewidencji zabytków. 
W związku z powyższym należało dokonać szczegółowej analizy obiektów ujętych  
w Gminnej Ewidencji Zabytków z 2009 roku poprzez zbadanie struktury własności każdego 
obiektu, stopnia zainwestowania oraz dokonania szeregu wyjaśnień tego stanu.  
Procedura ta wymagała nakładów pracy i pozyskania informacji z wielu jednostek, jak 
również dokonania wizji w terenie. 
Obiekty, które utraciły swoje walory należało wyłączyć z gminnej ewidencji zabytków, co 
podlegało uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 93-94) 

2. W strukturze organizacyjnej Urzędu oraz w opisach stanowisk pracowników nie określono 
wprost komórek organizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań 
związanych z prowadzeniem GEZ, przygotowaniem i aktualizacją planu ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, a także gminnego programu opieki 
nad zabytkami.  

Powyższe zaniedbania organizacyjne mogły przyczynić się do zaniechania realizacji 
przypisanych Gminie obowiązków związanych m.in. z utworzeniem GEZ oraz ze 
sporządzeniem gminnego programu opieki nad zabytkami, a także opracowaniem i 
aktualizacją planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych (opis 
nieprawidłowości w tym zakresie przedstawiono w obszarze 2 niniejszego wystąpienia).  

Sekretarz wyjaśniła, że: obecnie pracujemy nad nowym schematem organizacyjnym Urzędu 
Miasta, który zostanie wprowadzony w życie najprawdopodobniej już w nowej kadencji 
(2018-2023). Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta określi wprost komórki 
organizacyjne oraz przypisane zostaną zadania pracownikom, którzy w chwili obecnej 
realizują zadania dotyczące Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami oraz  planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. Wszystkie wymienione wyżej zadania obecnie są w Urzędzie Miasta 
realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora (który przyjął 
zadanie dotyczące GEZ i GPOnZ z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej  na 
zasadzie zwiększenia zakresu obowiązków oraz od lat przez Referat Spraw Wojskowych i 
Obrony Cywilnej, który obecnie (po otrzymaniu właściwych dokumentów z Muzeum 
Twierdzy) będzie tworzył nowy Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 
sytuacji kryzysowych. (…) Wszystkie zadania są realizowane i znajdą bardziej szczegółowy 
opis, niż obecnie, w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.   

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

                                                      
17 Była elementem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2013 ale nie ostała wprowadzona odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza i prowadzona w formie przewidzianej art. 22 ust. 4 u.o.z. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Miasto dopiero od listopada 2017 r. dysponowało GEZ, przy czym ewidencja ta prowadzona 
była w sposób rzetelny. W Urzędzie nierzetelnie przypisano obowiązki związane 
z organizacją ochrony zabytków i opieką nad zabytkami na terenie Miasta, w tym 
w szczególności na wypadek sytuacji kryzysowych. Nie wyznaczono bowiem komórek 
organizacyjnych oraz pracowników właściwych do realizacji przypisanych Miastu zadań 
w tym obszarze. 

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

 
2.1. W dokumentach strategiczno-planistycznych Miasta. nie uwzględniono problematyki 
związanej z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych (Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą, Strategia 
Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2023, Plan Obrony Cywilnej Miasta 
Kostrzyna nad Odrą18, Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego19).  

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie jesteśmy na etapie opracowania nowego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w dokumencie będzie 
uwzględniona ochrona zabytków.  

                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 13-32, 95-130) 

Burmistrz opracował Miejski Plan Ochrony Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych20 (dalej: Plan), o którym mowa w § 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 kryzysowych21 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). Plan został uzgodniony z LWKZ22 oraz 
Starostą  Gorzowskim23, a jeden egzemplarz ww. dokumentu przekazano LWKZ. 

Plan nie zawierał elementów wymaganych w pkt. 8 ppkt 2 lit. b, c i d Instrukcji do 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, to jest: rozmieszczenia jednostek 
organizacyjnych posiadających zabytki ruchome z zaznaczeniem jednostek chroniących 
zabytki na miejscu, jednostek stosujących rozśrodkowanie zabytków, jednostek stosujących 
ewakuację zabytków, głównych i zapasowych miejsc oraz tras rozśrodkowania i ewakuacji; 
rodzajów i rejonów zagrożeń; stanowisk kierowania. 

Stwierdzono również brak corocznej aktualizacji Planu24, do czego zobowiązywał § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.  

Z analizy dokumentu wynika, że część opisowa miejskiego planu ochrony zabytków  
w zakresie: charakterystyki zasobów i rozmieszczenia zabytków, oceny stanu technicznego 
zabytków oraz oceny położenia i możliwych zagrożeń, odnosi się tylko do Zespołu 
Fortyfikacji oraz Zamku na terenie Starego Miasta, czyli dwóch obiektów wpisanych do 
Rejestru zabytków. Brak jest natomiast odniesienia do pozostałych zabytków nieruchomych 
znajdujących się na terenie miasta i wpisanych do Rejestru zabytków (wg stanu na dzień 
31.12.2017 r.), tj.: Kaplicy neogotyckiej, Zespołu spichlerzy zbożowych oraz Fortu 
Sarbinowskiego, a także dwóch zabytków ruchomych: zespołu zabytków sepulkralnych  
z krypty kościoła NMP w Kostrzynie nad Odrą oraz fragmentów portali ceramicznych z 
zamku. Z kolei w części dotyczącej ogólnej ilości obiektów zabytkowych znajdujących się na 
terenie Miasta – liczba obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru zabytków – dwa, 

                                                      
18 Dokument odnosi się do organizacji ochrony i ewakuacji zabytków – odesłanie do załącznika funkcjonalnego Miejskiego 
Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowaych z dnia 17.10.2005 r. 
19 Dokument odnosi się tylko do charakterytki obiektów kultury. 
20 W dniu 17 października 2005 r. – opracowany przez Kierownika Referatu Spraw Wojskowych UM Kostrzyna nad Odrą. 
21 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
22 W dniu 19 października 2005 r. – pismo LWKZ znak BSka.032-2/05 z dnia 4 listopada 2005 r. 
23 W dniu 21 października 2005 r. 
24 Z arkusza aktualizacji przedmiotowego Planu wynika, że nie był on aktualizowany według stanu na 31 grudnia 2016 r. oraz 
2017 r. Plan aktualizowano w dniach: 25.11.2008 r., 19.01.2010 r., 21.10.2015 r. oraz dwukrotnie 28.10.2016 r.   
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podczas gdy na dzień 31.12.2017 r. liczba zabytków  wpisanych do Rejestru zabytków 
wynosi ogółem siedem (pięć zabytków nieruchomych oraz dwa zabytki ruchome). 

 (dowód: akta kontroli str. 131-158) 

Plan nie był udostępniany innym podmiotom w celu ułatwienia opracowania (dostosowania) 
przez te podmioty własnych planów ochrony zabytków. 

Nie opracowano również dla żadnego z zabytków stanowiących własność Miasta 
(wykazanych w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia) planów ochrony zabytków (dalej: plany 
jednostkowe), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 13-32) 

2.2. Na terenie Miasta działa jednostka - Muzeum Twierdzy Kostrzyn25, zobowiązana do 
opracowania tego rodzaju planu. Burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą nie został przekazany w 
celu zatwierdzenia plan ochrony zabytków ww. jednostki organizacyjnej posiadającej 
zabytki. Burmistrz wyjaśnił, iż Muzeum Twierdzy na dzień dzisiejszy jest w trakcie 
uzgadniania planu z WKZ delegatura Gorzów Wlkp. 

                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 13-32, 161-167) 

2.3. Do dnia 28 czerwca 2018 r. w Mieście nie obowiązywał  kluczowy instrument 
kształtowania planowej i długookresowej polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, tj. 
gminny program opieki nad zabytkami (dalej: Program), o którym mowa w przepisie art. 87 
ust. 1 u.o.z. Sporządzenie ww. Programu ma w szczególności na celu: włączenie 
problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, zahamowanie procesów 
degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, a także określenie 
warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków.  

W toku kontroli NIK, został sporządzony i przyjęty Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-202126.   

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 168-171, 192-306) 

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

1. Obowiązujący w Mieście Plan ochrony zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą27 nie 
był  corocznie aktualizowany28 (zawierał nieaktualne dane m.in. w zakresie liczby zabytków 

rejestrowych zlokalizowanych w Mieście), co stanowiło naruszenie obowiązku wynikającego 
z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków, a ponadto nie zawierał 
elementów, o których mowa w pkt 8 ppkt 2 lit. b, c i d Instrukcji do ww. rozporządzenia.   
W konsekwencji Miasto nie dysponowało aktualnym w pełni funkcjonalnym Planem. 
Ponadto nie opracowano planów ochrony zabytków (planów jednostkowych) dla zabytków 
stanowiących własność Miasta. 

Burmistrz wyjaśnił, że: przeprowadziłem rozmowę z pracownikiem merytorycznym Urzędu 
Miasta, tj. kierownikiem referatu spraw wojskowych i obrony cywilnej p. Januszem 
Szymczykiem, który potwierdza, że nie przeprowadzano aktualizacji w/w Planu z powodu 
nie zaistnienia zmian w danym roku kalendarzowym, mających istotny  wpływ na Miejski 
Plan Ochrony Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą. Obecnie uzgadniany jest „Plan  
Ochrony Zabytków Ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” dla 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Po jego zatwierdzeniu i uzgodnieniu Miasto Kostrzyn nad Odrą 

                                                      
25 Instutucja kultury – na podstawie umowy użyczenia nr GP.6850.1.3.2015.LB z dnia 12.01.2015 roku zawartej pomiędzy 
Miastem Kostrzyn nad Odrą a ww. muzeum oraz aneksów do umów: aneks nr 1 do umowy nr GP.6850.1.3.2015.LB z dnia 
11.08.2015 roku i aneks nr 2 do umowy nr GP.6850.1.3.2015.LB z dnia 25.01.2016 roku (umowa ta rozwiązała umowy: 
Umowa użyczenia nr GP 72212/1/ST/2008 z dnia 15 października 2008 (Bastion Filip i Brama Chyżańska), nr GP 
72212/2/ST/2008 z dnia 15 października 2008 (m.in. działka z ruinami zamku), nr GP 72212/3/ST/2008 z dnia 01 listopada 
2008 roku (Brama Berlińska). 
26 Uchwała Nr XL/326/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabtkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-2021. 
27 Z arkusza aktualizacji przedmiotowego programu wynika, że był on aktualizowany w dniach: 25.11.2008 r., 19.01.2010 r., 
21.10.2015 r. oraz dwukrotnie 28.10.2016 r.   
28 Plan nie był aktualizowany według stanu na 31 grudnia 2016 r. oraz 2017 r. 
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dokonana aktualizacji Miejskiego Planu Ochrony Zabytków o elementy wymienione  
w pytaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 159-160) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 u.o.z. do dnia 28 czerwca 2018 r. 
Gmina nie dysponowała kluczowym instrumentem kształtowania planowej i długookresowej 
polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, tj. gminnym program opieki nad zabytkami. 

Burmistrz wyjaśnił: opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Kostrzyn nad Odrą wymagało przeprowadzenia szczegółowych procedur (szczegółowa 
analiza obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta, zachowania bądź utraty 
przez te obiekty walorów zabytkowych) oraz wyjścia naprzeciw zmieniającym się przepisom 
prawa w zakresie ochrony zabytków, analizy opracowań planistycznych, tj. studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy sporządzenia Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą, która była podstawą do jego opracowania. 
W celu sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta niezbędna była analiza 
materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobach Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, pozyskanie odpowiednich map z zasobu geodezyjnego starostwa 
gorzowskiego czy dopełnienie innych elementów wymaganych prawem. 

Gminna Ewidencja Zabytków jest pierwszym etapem do opracowania Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami (stanowiąc jego element), podejmowanym odrębnym od GPOZ 
(uchwała) trybem.                       

 W przypadku miasta Kostrzyn nad Odrą było to Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą.    

Następnie, po przyjęciu Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą, można 
było przystąpić do sporządzenia projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
Wstępna wersja ww. programu była przedstawiona na Komisjach Rady Miasta w dniu 14 
marca 2018 roku, jak również przekazana do opinii Komitetowi Rewitalizacji w dniu 22 
marca 2018 roku. 

Uzyskanie pozytywnej opinii projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-2021 – pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 18.05.2018 roku, znak: RZD-G.5120.6.2017 pozwoliło na podjęcie 
dalszych czynności tj. przedstawienie ww. programu do uchwalenia na najbliższej sesji 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.  

                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 173 - 191) 

Miasto opracowało wprawdzie gminny Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych jednak Plan ten nie był corocznie i rzetelnie aktualizowany 
oraz 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 Miasta). Zaniechanie realizacji tych obowiązków – 
niezależnie od naruszenia obowiązującego prawa – może nie gwarantować skutecznej 
ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Miasto nie posiadało (do czerwca 2018 r.) również kluczowego instrumentu kształtowania 
planowej i długookresowej polityki w zakresie opieki i ochrony zabytków, tj. gminnego 
programu opieki nad zabytkami. 

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania 
zmierzające do opracowania brakujących dokumentów. 
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3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

3.1. Miasto nie ma oszacowanych kwot nakładów finansowych niezbędnych na działania 
związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 13-32) 

W okresie objętym kontrolą Miasto nie podejmowało działań inwestycyjno-remontowych 
w stanowiących własność Miasta zabytkach, za wyjątkiem drobnych prac remontowych  
w Bastionie Filip29. Miasto opracowało także dokumentację: „Kostrzyn nad Odrą, Rawelin 
August (XVII/XIX w.) w zespole Twierdzy Kostrzyn, ratunkowy remont oskarpowania"30, 
„Ratunkowy remont muru oporowegowZespole Bastionu Filip w Kostrzynie nad Odrą"31 - 
oraz „Ratunkowe prace przy Rawelinie  August Wilhem w Kostrzynie nad Odrą”32, w celu po
zyskania środków zewnętrznych, których Miasto jednak nie otrzymało. 

                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 13-32,307-313) 

Badanie33 stanu technicznego oraz istniejących zabezpieczeń na wypadek sytuacji 
kryzysowych trzech zabytków (ujętych w rejestrze zabytków) stanowiących własność Miasta 
wykazało, że: 

 każdy z zabytków34 posiadał założoną książkę obiektu budowlanego, o której 
mowa w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane35; 

 dla żadnego z zabytków (obiektów budowlanych) nie przeprowadzono kontroli 
okresowych (rocznych i pięcioletnich), o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 
1 i 2 ww. ustawy. W konsekwencji czego Miasto nie dysponowało informacjami  
o stanie technicznym tych obiektów; 

 obiekty36 posiadały aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, elementy 
ochrony przeciwpożarowej, tj. m.in. gaśnice, czujki przeciwpożarowe (detektory 
dymu), na terenie obiektów umieszczono oznakowanie związane z drogami 
ewakuacji; 

 obiekty użytkowane37, posiadały zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci 
monitoringu zewnętrznego; 

 na jednym obiekcie38 zamieszczono oznakowanie wskazujące, iż jest to zabytek 
podlegający ochronie prawnej, stosownie do art. 12 ust. 2 u.o.z.  

(dowód: akta kontroli str 314-359) 

Miasto nie przekazywało środków finansowych (nie udzielało dotacji) na dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków oraz nie otrzymywało takich środków od 
innych instytucji (osób).  

                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 11-12, 13-32) 

                                                      
29 W 2016 roku w Bastionie Filip na terenie Fortyfikacji w Kostrzynie, będącym w użyczeniu Muzeum Twierdzy Kostrzyn -  
jednostka organizacyjna w ramach udzielonej przez Miasto dotacji podmiotowej, stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), poczyniła 
remonty na kwotę 9.193 zł (ozonowanie - w tym odwilgocenie i odgrzybienie wnętrza Bastionu Filip, naprawa oświetlenia i 
naprawa jednego monitora w Bastionie Filip).                                                        
30 Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21.10.2015 r. (wartość zadania 300 tys. zł / wartość 
dofinansowania 225 tys.) – decyzja negatywna. 
31 Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2016 r. (wartość zadania 300 tys. zł / wartość 
dofinansowania 225 tys.) – decyzja negatywna. 
32 Wniosek do Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24.01.2017 r. (wartość zadania 300 tys. zł / wartość dofinansowania 
135 tys.) – decyzja negatywna. 
33 Przeprowadzono w drodze oględzin oraz analizy dokumentacji źródłowej (m.in.: książki obiektu budowlanego, okresowych 
przeglądów stanu technicznego) zabytków w następujących lokalizacjach: wyodrębnionych 3 elementów fortyfikacji 
zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Graniczna 1: Bastion Filip, Brama Berlińska, Brama 
Chyżańska, Zamku – ruiny w obrębie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granczna 1 oraz Fortu Sarbinowo - ruiny 
przy ul. Sportowa. 
34 Za wyjątkiem ruin Zamku oraz ruin Fortu Sarbinowo (dla fortu założono księgę obiektu budowlanego) dla których książka 
obiektu nie jest wymagana. 
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
36 3 elementy (obiekty) fortyfikacji zlokalizowane w obrębie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą. 
37 Bastion Filip oraz Brama Berlińska.  
38 Fort Sarbinowski. 
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W związku z powyższym, nie prowadzono wykazów udzielonych dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
ani nie informowało o tego rodzaju dotacjach - ministra właściwego ds. kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz organy stanowiące 
powiatu i samorządu województwa o udzielonych dotacjach. Nie otrzymywano także 
informacji o udzielonych przez te organy dotacjach w ww. zakresie (art. 82 ust. 3 u.o.z.). 

(dowód: akta kontroli str. 365-367) 

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

Dla zabytków (obiektów budowlanych), tj. Bastion Filip i Brama Berlińska nie były 
prowadzone kontrole okresowe (roczne oraz pięcioletnie) stanu technicznego, co stanowiło 
naruszenie obowiązków określonych w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że: o powyższym dowiedziałem się podczas kontroli. Zobowiązuję się do 
uregulowania powyższej kwestii i powierzenia systematycznego prowadzenia kontroli 
okresowych -pięcioletnich i rocznych obecnemu użytkownikowi wymienionych obiektów.  

 (dowód: akta kontroli str. 360-364) 

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 aktualizacja i opracowanie planów (gminnego  
i jednostkowych) ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  
 

Miasto w bardzo ograniczonym zakresie podejmowało działania inwestycyjno-remontowe 
zmierzających do poprawy stanu technicznego posiadanych zabytków, a także nie udzielało 
ze środków budżetu dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 
Zaniechano również prowadzania obowiązkowych przeglądów stanu technicznego obiektów 
zabytkowych stanowiących własność Miasta. W konsekwencji tych zaniedbań, Miasto nie 
dysponuje rzetelnymi informacjami o faktycznych potrzebach i koniecznych działaniach 
dotyczących ochrony zabytków, co może skutkować dalszą degradacją posiadanych 
zabytków oraz nie sprzyjać skutecznej ochronie zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 

4.1. W okresie objętym kontrola na terenie Miasta nie wystąpiły sytuacje kryzysowe  
w wyniku których uszkodzone zostały zabytki stanowiące własność Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 13-32) 

O ryzyku i zagrożeniach związanych z sytuacjami kryzysowymi Burmistrz był powiadamiany 
drogą elektroniczną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Badaniem objęto trzy przypadki powiadomienia o możliwości wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, tj.: 

– o godz. 20:00 w dniu 4 października 2017 r. o orkanie „Ksawery” - ostrzeżenie 
meteorologiczne Nr 52 – od godz. 14:00 do godz. 20:00 dnia 5 października 2017 r. 
przewidywany silny wiatr w porywach 115 km/h, lokalnie 130 km/h, z kierunków 
południowo-zachodnich; 

– o godz. 06:16 w dniu 12 października 2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53 – od 
godz. 11:00 do godz. 17:00 dnia 12 października 2017 r. przewidywany silny wiatr w 
porywach do 90 km/h, z kierunku południowego zachodu; 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu faktycznego 
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– o godz. 15:06 w dniu 27 października 2017 r. o orkanie „Grzegorz” - prognoza 
niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - od godz. 07:30 dnia 28 października 
2017r. 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. 

Pomimo posiadania tych informacji Urząd nie powiadamiał zarządcy zabytku stanowiącego 
własność Miasta (Muzeum Twierdzy Kostrzyn) o zagrożeniach (ryzykach) związanych  
w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych39 oraz nie podejmował innych przedsięwzięć 
zapobiegawczych i zabezpieczających.  

O ww. zagrożeniach i możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych informowano na swojej 
stronie internetowej Urzędu40 oraz za pośrednictwem sms41. 

Na podstawie meldunków dobowych przekazanych przez Miasto do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. oraz informacji o stratach w Mieście Kostrzyn 
nad Odrą stwierdzono uszkodzenia dwóch budynków mieszkalnych oraz 3 bydynków 
gospodarczych, przy czym żaden z tych obiektów nie był zabytkiem. W związku z tymi 
zdarzeniami wpłynęły 4 wnioski o wypłatę zasiłków dla poszkodowanych z tytułu których 
wypłacono łącznie 10.600 zł. 

Nie stwierdzono zdarzeń związanych z uszkodzeniem zabytków z terenu Miasta Kostrzyn 
nad Odrą.   

 (dowód: akta kontroli str. 383-408) 

4.2. W okresie objętym kontrolą Miasto nie współpracowało z innymi służbami, organami 
instytucjami na rzecz ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Miasto nie składało zawiadomień związanych z czynami karalnymi dotyczącymi zabytków – 
z uwagi na brak zdarzeń kwalifikujących się do zawiadomień. 

Nie podejmowało również przedsięwzięć o charakterze informacyjno-szkoleniowym 
dotyczących upowszechniania wiedzy o właściwej ochronie zabytków oraz zasadach 
prawidłowego postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 13-32) 

Z informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w okresie 
2016-2018 (I kw.) na terenie Miasta nie prowadzono postępowań dotyczących zdarzeń 
związanych z zabytkami. Zgodnie z informacją przekazaną przez Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. ww. okresie nie przeprowadzono interwencji 
w obiektach zabytkowych, natomiast z informacji przekazanej przez Komendanta 
Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. wynika, że nie odnotowano zdarzeń kryminalnych 
związanych z zabytkami.   

 (dowód: akta kontroli str. 368-376) 

4.3. W okresie objętym kontrolą sytuacje kryzysowe dotyczące zabytków nie były 
przedmiotem analiz prowadzonych w celu poprawy ochrony zabytków na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Miasto Kostrzyn nad Odrą nie prowadziło 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. 13-32) 

W Mieście nie utworzono miejskiego centrum zarządzania kryzysowego. Stosownie do 
przepisu  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym42 

                                                      
39 Poza zdarzeniem z dnia 12 października 2017 r. – powiadomienie sms z telefonu służbowego Kierownika Referatu Spraw 
Wojskowych do dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 
40 Np. w dniu 12 października na stronie www.kostrzyn.pl zamieszczona została informacja : Uwaga-powieje wiatr! 
41 Tj. z telefonu służbowego Kierownika Referatu Spraw Wojskowych – odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe. 
42 Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm. 

http://www.kostrzyn.pl/


 

12 

burmistrz może tworzyć miejskie centra zarządzania kryzysowego (uprawnienie 
fakultatywne). 

Burmistrz wyjaśnił, że: (…) Miasto nie posiada środków i etatów na całodobowe 
zatrudnianie pracowników w w/w komórkach/centrach. Dotyczy to skali całego kraju.  
W Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą przyjęliśmy następujące rozwiązanie - pracownik 
zatrudniony w komórce Urzędu Miasta zajmujący się w/w zdarzeniami (a także Burmistrz 
Miasta oraz jego zastępca), pełnią całodobowy dyżur telefoniczny pod numerami telefonów 
komórkowych. Możliwość uruchomienia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz  
Stałego Dyżuru Burmistrza, który pracuje w systemie całodobowym. Wszyscy jesteśmy 
informowani telefonicznie przez Policję, Straż Pożarną, PINB itp. o sytuacjach kryzysowych 
zaistniałych na administrowanym terenie (np. pożar, wichura, powódź, ulewne deszcze, 
katastrofa budowlana). Ponadto otrzymujemy, z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ostrzeżenia w formie 
elektronicznej (e-maile) o zagrożeniach pogodowych. Jesteśmy także 
ostrzegani/informowani o zagrożeniach poprzez sms-y z WCZK w Gorzowie Wlkp. 
(jesteśmy w systemie SSAPiK Systemu Automatycznego Powiadamiania i Koordynacji, tj. 
SMS-owe powiadamiania o zagrożeniach, awariach technicznych lub katastrofach 
naturalnych). Miasto Kostrzyn nad Odra, w ramach SWO (System Wczesnego Ostrzegania) 
oraz SWA (System Wczesnego Alarmowania), posiada 6 syren alarmowych, z których 5 
syren elektronicznych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.  

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 379-382) 

Jeżeli chodzi o sposób zapewnienia w jednostce możliwości uruchomienia zasobów 
materiałowych i ludzkich  na potrzeby sytuacji kryzysowej bądź na potrzeby podjęcia 
odpowiednich działań zapobiegawczych w fazie narastania zagrożenia (po otrzymaniu 
ostrzeżeń o zagrożeniu), Burmistrz wyjaśnił, że: Urząd Miasta posiada Miejski Magazyn 
Obrony Cywilnej oraz Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy, który jest wyposażony  
w niezbędny sprzęt oraz materiały, które są w dyspozycji w razie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej. Ponadto corocznie, w Budżecie Miasta, są przeznaczane środki finansowe na 
doposażenie w/w magazynów. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej 
szerszego zasięgu, Burmistrz - zgodnie z Miejskim Planem Zarzadzania Kryzysowego 
Miasta Kostrzyna nad Odrą – powołuje Miejski Zespół Zarzadzania Kryzysowego składający 
się z Naczelników i Kierowników Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych.  
Burmistrz może uzupełnić skład „Zespołu” poprzez zapraszanie do udziału w jego pacach 
przedstawicieli służb, straży, inspekcji, urzędów, instytucji, zakładów pracy, ekspertów oraz 
organizacji pozarządowych. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęski 
żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, naczelnicy Wydziałów 
zobowiązani są do oddelegowania , na polecenie Burmistrza, pracowników do 
zabezpieczenia prac „Zespołu” w zakresie i terminie wskazanym przez Przewodniczącego 
„Zespołu”. Jeżeli sytuacja kryzysowa tego wymaga (zdarzenie o szerszym i dłuższym 
zasięgu czasowym), Burmistrz uruchamia, zgodnie z posiadanym Planem, tzw. Stały Dyżur 
Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą. Stały Dyżur pełniony jest całodobowo (3 zmiany), 
zgodnie z przyjętymi zapisami w w/w Planie.  Obsługę SD stanowią pracownicy Urzędu. 
Ponadto należy wspomnieć, że spółka komunalna - Miejskie Zakłady Komunalne spółka  
z o.o. posiadają siły i środki (materialne i ludzkie), do udziału w fazie zapobiegania  
i reagowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wydając Zarządzenie burmistrz 
miasta odnosi się również do kwestii urlopów – wstrzymując ich udzielanie oraz jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, przerywa udzielone wcześniej urlopy.  

(dowód: akta kontroli str. 379-382) 

Jeśli chodzi o przygotowanie Miasta na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych  
w przypadkach konieczności zwiększenia zasobów materiałowych i ludzkich niezbędnych 
dla opanowania sytuacji kryzysowej, Burmistrz wyjaśnił, że: Urząd Miasta współpracuje ze 
Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. oraz z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim  
w Gorzowie Wlkp. (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Współpraca 
polega na korzystaniu z zasobów Powiatowego i Wojewódzkiego Magazynu Obrony 
Cywilnej oraz Powiatowego i Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Ponadto 
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Miasto Kostrzyn nad Odra posiada bazę danych ARCUS. Jest to aplikacja, która umożliwia 
zbieranie, przechowywanie i analizę informacji dotyczących zasobów miasta, w tym 
właścicieli zasobów. W razie wystąpienia konieczności, możemy skorzystać z w/w Bazy 
Danych ARCUS. 

Należy również wspomnieć o tym, że jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków 
okaże się niewystarczające, Burmistrz może złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej 
(poprzez Starostę i Wojewodę) w sprawie wydzielenia sił i środków Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. 

Miasto Kostrzyn nad Odrą posiada również podpisane porozumienie zawarte z 17 
Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną (JW 5700 Międzyrzecz) w zakresie współdziałania 
w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń niemilitarnych. 

(dowód: akta kontroli str. 379-382) 

4.4. Odnośnie ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności związanych  
z obowiązującym prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w sprawowaniu skutecznej ochrony 
nad zabytkami na wypadek sytuacji kryzysowych, Burmistrz podał, że: 

 w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

– brak zapisów dotyczących zasad udostępniania materiałów źródłowych niezbędnych 
do opracowania (na poziomie gminy) gminnej ewidencji zabytków oraz gminnych 
programów opieki nad zabytkami; 

– brak opisania szczegółowej procedury sporządzania gminnej ewidencji zabytków  
i gminnych programów opieki nad zabytkami (art. 22 ust. 4 i 5 zapisy dot. organu 
odpowiedzialnego za prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz zakresu tej 
ewidencji; art. 87 ust. 3 zapisy dot. konieczności uzyskania opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków dot. gminnego programu opieki nad zabytkami). Brak jest 
terminowości uzyskania opinii i skonkretyzowania, czy ma ona charakter wiążący (w 
większości procedur prac planistycznych tylko uzgodnienia mają charakter wiążący); 

– w przypadku zabytków archeologicznych tj. zabytek nieruchomy, będący 
powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 
człowieka złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów 
bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem, ich zasięg jest  
w większości hipotetyczny, z wprowadzeniem zapisu, że są to stanowiska 
archeologiczne archiwalne (bez zasięgu lub bez lokalizacji). Powstaje wątpliwość co 
do objęcia tego typu ochroną zabytku w przypadku którego brak jest określenia 
zasięgu lub lokalizacji(prowadzone inwestycje, określenie występowania stanowisk 
archeologicznych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego); 

– brak zapisów dotyczących włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart zabytków 
nieruchomych w zakresie uzyskania zgody właściciela czy przekazania właścicielowi 
informacji (art. 22 ust. 3 dotyczy tylko włączenia kart ewidencyjnych zabytków 
ruchomych nie wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków). 

 Miasto nie otrzymywało dotacji na prace konserwatorskie. 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

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

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych Urząd nie 
powiadamiał zarządców (administratorów) zabytków stanowiących własność Miasta  
o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie 
podejmował innych przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. 

Należy jednak zauważyć, że wskutek ww. sytuacji kryzysowych nie doszło do uszkodzeń 
zabytków stanowiących własność Miasta.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli43, wnosi o: 

1. Opracowanie i bieżące aktualizowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych (miejskiego i jednostkowych), stosownie do 
wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 

2. Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów zabytkowych 
stanowiących własność Miasta, stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane. 

3. Dokonanie przeglądu oraz aktualizacji zadań i obowiązków przypisanych 
poszczególnym komórkom / pracownikom Urzędu w celu zapewnienia kompleksowej i 
spójnej realizacji zadań w obszarze opieki nad zabytkami i ochrony 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 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 12 lipca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Cezary Romanczenko 

Inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
43 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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