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Warszawa, dnia 'yl stycznia 2012 r.

M in is t e r  ś r o d o w i s k a

B K i A W k r - 0 9 4 3 - 1 5 / 11 /mn

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Żednia w dniach 9-13 stycznia 2012 r. 
na podstawie upoważnienia nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem kontrola została przeprowadzona w zakresie realizacji polityki 
mieszkaniowej w kontekście skargi Pana H H H B H B B i

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa środowiska w składzie.

• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego -  kierownik zespołu 

kontrolującego;
• Jerzy Chabros -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Upoważnienie do kontroli stanowi Zał. nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontioli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Celem kontroli była weryfikacja zarzutów formułowanych przez skarżącego -  P a n a ® i * B M B B  
na działania kierownictwa Nadleśnictwa Żednia, dotyczących zagadnień z zakresu spraw 
mieszkaniowych.

Kontrolą objęto dwa zagadnienia z zakresu spraw mieszkaniowych podnoszonych przez skaiżącego. 
odmowę sprzedaży zajmowanego mieszkania oraz kwestię podwyższenia czynszu najmu.

W tpku prowadzonych czynności analizie poddano korespondencję skarżącego z Dyrekcją Genetalną 
Lasów Państwowych, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwem 

Żednia.

 

 

 



1. Ustalenia ogólne.

Nadleśnictwo Żednia organizacyjnie usytuowane jest w strukturze Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku. W skład Nadleśnictwa wchodzi 20 leśnictw.

W Nadleśnictwie Żednia stanowisko nadleśniczego do dnia odwołania tj. do 9 października 2007 r. 
zajmował p . f l j H H H H i  Z dniem 10 października 2007 r. na stanowisko to powołany został 
p. Mirosław Sienkiewicz. Pan M. Sienkiewicz przed powołaniem na stanowisko nadleśniczego był 
zastępcą nadleśniczego i zajmował się gospodarką leśną. Kopie dokumentów o odwołaniu i powołaniu 
wymienionych stanowią razem Zał. nr 1/1.

Skarżący Pan ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  jest emerytowanym Nadleśniczym Nadleśnictwa Żednia. Skarżący 
użytkuje lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym o aktualnie obowiązującym adresie 

gm. Michałowo (w potocznym obiegu, nawykowo, używany jest zamiennie adres: 
Michałowo, ul wykazywanym jako mieszkanie nadleśniczego. Status
mieszkania nadleśniczego nadał temu lokalowi b. nadleśniczy -  P - f l H U  Działka zabudowana, na 
której posadowiono wymieniony budynek, stanowi część działki rolnej B-Ps VI o numerze 
geodezyjnym 203 o powierzchni 4.012 m2. Powierzchnię użytkową wokół budynku 
z podziałem na 2 części oddzielone płotem ilustruje zaświadczenie wydane przez uprawnionego 
geodetę z dnia 16 maja 2008 r., zawierające stosowny wyrys. Kopie zaświadczenia oraz wyrysów 
stanowią razem Zał. nr 1/2.

Wymieniony budynek, oznaczony numerem inwentarzowym 110/12, jest budynkiem parterowym 
z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym. Na parterze budynku wydzielono 
2 lokale mieszkalne, zaś na poddaszu -  jeden lokal mieszkalny oraz strych do wspólnego 
użytkowania.

Obecny nadleśniczy -  p. M. Sienkiewicz -  dla ustalenia stanu posiadania w zakresie lokali 
(budynków) mieszkalnych oraz wyeliminowania nieścisłości dotyczących ich powierzchni i standardu, 
ustanowił komisję z udziałem specjalisty ds. budowlanych, która w dniu 28 lutego 2008 r. dokonała 
przeglądu wymienionego budynku, w tym pomiarów inwentaryzacyjnych, aktualizujących jego 
powierzchnię użytkową. Na okoliczność tą komisja sporządziła protokół oraz rzuty parteru i strychu 
z wykazem powierzchni. Kopie protokółu wraz z rzutami parteru, podziemia (piwnic) oraz poddasza 
stanowią razem Zał. nr 1/3.

2. Najem lokalu - wysokość czynszu najmu.

Na czas zatrudnienia w Lasach Państwowych p. H H H H I przysługiwało mieszkanie bezpłatne. 
Stawkę czynszu -  w zależności od zajmowanej powierzchni lokalu mieszkalnego i gospodarczego 
oraz działki gruntu -  określano za ten okres dla celów fiskalnych, jako dochód podlegający 
opodatkowaniu. Przyjęta dla celów fiskalnych w ostatnim okresie bezpłatnego użytkowania stawka 
czynszu za lokal mieszkalny -  2,24 zł/im2. Jest to tzw. stawka wyjściowa (bazowa), reprezentująca 
średni standard. Stawki jednostkowe za użytkowanie budynków gospodarczych i gruntu w całym 
Nadleśnictwie Żednia nie podlegają zróżnicowaniu i wynoszą: budynek gospodarczy -  0.61 zł/m2; 
grunt -  0,02 zł/m2. Umowę o udostępnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego pod wymienionym 
wyżej adresem z ówczesnym nadleśniczym Nadleśnictwa Żednia -  P - f l | |H H H I i H H I  -  zawarł 
w dniu 1 września 1998r. ówczesny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku -  p. Zbigniew Godlewski. Przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny składający się 
z 4 izb o pow. użytkowej 73,48 m2. i zabudowania gospodarcze o pow. 15 m2. Przy czym pierwotna



powierzchnia lokalu mieszkalnego była 2-krotnie korygowana w górę przez skreślenie i naniesienie 
nowej powierzchni: 74,68 m2 a następnie 78,25 m2. Dokonane poprawki opatrzono parafą p. W W i  
-  ówczesnego specjalistę ds. administracyjnych, prywatnie żonę nadleśniczego f l H H A  Umowę 
zawarto na czas, w jakim pracownikowi określonemu w § 2 zarządzenia MOŚZNiL z dnia 14 marca 
1995 r(M.P. nr 15, poz. 180) przysługuje bezpłatne mieszkanie.

Dnia 1 stycznia 2004 r. do umowy dodano aneks sankcjonujący modernizację mieszkania 
w wyniku której nastąpiło zwiększenie pow. użytkowej z 78,75 do 99,5 m2\ Po stronie RDLP aneks 

podpisał Dyrektor RDLP -  p. Zbigniew Godlewski.

Dnia 30 grudnia 2005 r. Dyrektor RDLP w Białymstoku zawarł z Nadleśniczym kolejny aneks 
wprowadzający zwiększenie pow. uż.: lokalu mieszkalnego -  do 145,30 m (6 izb) 
i zabudowań gospodarczych -  do 68,80 nr.

Zwiększenie powierzchni użytkowanego przez p. MM M M I  lokalu nr 3 następowało w drodze 
przybudowania przedsionka określanego mianem werandy lub wiatrołapu ale przede wszystkim 
w rezultacie uszczuplania powierzchni sąsiedniego lokalu nr 1, aż do jego zupełnej likwidacji -  po 
wykwaterowaniu leśniczego do innego lokalu i przejściowego zakwaterowania tam syna 
nadleśniczego — p. ! ' 2 rodziną, który był zatrudniony jako leśniczy w jednym
z leśnictw Nadleśnictwa Żednia. Dokonywane zmiany w obrysie budynku w wyniku dobudowy 
werandy oraz zmian konstrukcji wewnętrznej budynku w wyniku usunięcia dzielącej lokale ściany 
działowej, nie znajdują stosownego odzwierciedlenia w dokumentacji budynku. Z dokonanych ustaleń 
wynika, że Nadleśnictwo Żednia nie dysponuje dokumentacją dotyczącą wymienionych zmian, co 
wskazuje, iż przebudowy dokonywano „na dziko” z naruszeniem prawa budowlanego, określanego 
potocznie samowolą budowlaną. Kopia umowy wraz z aneksami stanowią razem Zał. nr 2/1.

W dniu 16 lipca 2008 r. dokonano komisyjnego przekazania najemcy mieszkania wraz z armaturą 
wyposażeniową lokalu mieszkalnego o pow. 112,23 m oraz budynku gospodarczego o pow. 
użytkowej 35,27 m2. Stan ogólny przekazanych pomieszczeń oraz wyposażenia określono jako dobry. 
Na powyższą okoliczność sporządzono 2 protokóły zdawczo-odbiorcze — dla mieszkanią i dla 
budynku gospodarczego -  podpisane przez 3-osobową komisję składającą się z pracowników 
Nadleśnictwa oraz przez najemcę — p. MMMMM i nadleśniczego -  p. M. Sienkiewicza. Kopie 

wymienionych dokumentów stanowią razem Zał. nr 2/2.
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W ślad za tym dnia 21 lipca 2008 r. reprezentujący Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Żednia -  
p. Mirosław Sienkiewicz -  zawarł z p.MMMHMŚHHMR’ wynajmującym, umowę najmu na 

czas nieoznaczony wymienionego lokalu mieszkalnego o pow. 112,23 m , na który złożyły się. 
kuchnia, pokój, sypialnia, pokój dzienny, łazienka, przedpokój, weranda. Ponadto w umowie najmu 
uwzględniono część budynku gospodarczego o pow. 35,27 m oraz część działki o pow. 1.745 m . 
Ustalony czynsz za lokal mieszkalny przy stawce 2,80 zł za 1 m2 pow. użytkowej (I kategoria) 
określono kwotą 314,24 zł. Stawka przyjęta za 1 m2 budynku gospodarczego 0,61 zł za 1 m2 , co 
stanowiło kwotę 26,24 zł. Natomiast za 1 m2 pow. gruntu przyjęto stawkę jednostkową 0,02 zł, co 
czyniło kwotę 42,58 zł. Łączna kwota czynszu za lokal mieszkalny i budynek gospodarczy oraz 
działkę wyniosła 383,06 zł. Za podstawę przy ustalaniu stawek czynszu przyjęto Zarządzenie nr 
16/2008 Nadleśniczego Leśnictwa Żednia z dnia 25.04.2008 r. Do umowy dołączono omawiane wyżej 
protokóły: jako załącznik nr 1 — protokół przekazania lokalu mieszkalnego i — jako załącznik nr 2 — 
protokół przekazania części budynku gospodarczego i gruntu. Umowa obowiązuje od dnia 21 lipca 
2008 r. Przed zawarciem umowy najmu Nadleśnictwo uzyskało stosowną zgodę RDLP w 

Białymstoku.



W dniu 31.12.2010 r. Nadleśniczy p. M. Sienkiewicz zawarł z najemcą aneks nr 2 do umowy. 
W aneksie zaktualizowano adres budynku (w miejsce m. Michałowo,
wprowadzono miejscowość f l H H H H H H i  -  na podstawie zmiany wprowadzonej decyzją 
lokalnego samorządu) oraz uwzględniono fakt zmiany stawki VAT. Kopia zawartej umowy wraz 
z kopiami korespondencji w sprawie uzyskania zgody oraz aneksem z dnia 3 grudnia .2010 r. stanowią 
razem Zał. nr 2/3.

Przedmiotem obydwu wymienionych umów tj. umowy bezpłatnego udostępnienia oraz umowy najmu 
jest ten sam lokal mieszkalny dla nadleśniczego. Występują natomiast znaczące różnice w jego 
powierzchni użytkowej. W pierwszej z umów -  przyjmując za drugą odręczną poprawką -  podaje się 
powierzchnię 78,25 m2. W umowie drugiej, przyjmującej powierzchnię z dokonanej inwentaryzacji, 
podano powierzchnię 112,23 m2.

Częściowe wyjaśnienie tej rozbieżności daje protokół inwentaryzacji parteru, gdzie w pokoju 
oznaczonym jako P4. o pow. 3Ś,18 m stwierdzono uskok 15 cm w podłodze, biegnący przez jego 
środek wzdłuż ściany działowej dzielącej pierwotnie ten duży pokój na 2 mniejsze, z których jeden 
należał do lokalu oznaczonego jako 43/1. W przedłożonej kontrolującemu dokumentacji znajduje się 
umowa o udostępnienie bezpłatnego lokalu pod tym adresem o pow. 67,30 m2 leśniczemu Leśnictwa 
Michałowo, zawarta 15 lutego 1999 r. Po stronie zakładu pracy umowę podpisał nadleśniczy® 

den sam lokal 43/1 wg inwentaryzacji ma powierzchnię 50,73 m2 , co oznacza, że jego 
powierzchnia została uszczuplona o 16,57 m2 , czyli o powierzchnię włączoną do pokoju P4 w wyniku 
wyburzenia ściany działowej. Przedłożona kontrolującemu dokumentacja nie zawiera dokumentów 
wskazujących, iż dokonano zmian konstrukcyjnych w budynku. Zmiany musiały nastąpić w okresie, 
gdy P - f lH H I b y ł  on dysponentem obydwu lokali tj. 43/3 i 43/1 i dokonał ich scalenia, występując 
też do lokalnego samorządu o likwidację pozycji adresowej dotychczasowego lokalu nr 1.

Kopia umowy o udostępnienie lokalu o pow. 67,30 m2 dla leśniczego Leśnictwa Michałowo z dnia 15 
lutego 1999 r. wraz z jego wyjaśnieniem dot. okoliczności opuszczenia zajmowanego lokalu oraz 
wyjaśnień innych osób dot. nieodpłatnego wykonywania prac na terenie osady zajmowanej przez 
®®B®B.stanowią Zał. nr 2/4. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16 lipca 2008 r. dot. zwrotu do 
Nadleśnictwa przez P - f H H H I  lokalu zajmowanego wcześniej przez leśniczego Leśnictwa 
Michałowo oraz korespondencji, dot. tej kwestii stanowią razem Zał. nr 2/5.

Po upływie ponad półrocznego okresu od zawarcia umowy najmu, najemca -  p J B H H B f ' dnia 17 
lutego 2009 r. zwraca się do wynajmującego z pismem, w którym podnosi, że ustalona stawka czynszu 
jest niesprawiedliwa i wobec tego żąda przedstawienia na piśmie przyczyny podwyżki i jej kalkulacji, 
powołując się na ustawę o ochronie praw lokatorów. Otrzymał odpowiedź, że przywoływany przepis 
nie ma zastosowania, gdyż podwyżki czynszu nie było. Jego wysokość ustalona została w zawartej 
umowie najmu i od tego czasu nie był zmieniany. Kopie omawianej korespondencji stanowią razem 
Zał. nr 2/6.

Pan w skargach kierowanych do RDLP w Białymstoku i do DGLP a także
w prowadzonych z nim rozmowach wyjaśniających wielokrotnie wskazywał m.in., że ustalony dla 
niego czynsz z tytułu najmu jest niesprawiedliwy, gdyż do tej samej, najwyższej kategorii zaliczono 
lokale, gdzie remont przeprowadzono niedawno i ich standard jest dużo wyższy, niż w zajmowanym 
przezeń lokalu i ustalono dla nich taką samą tj. I kategorię.



W toku prowadzonych czynności dokonano porównania umów najmu dotyczących osób 
zamieszkujących w tym samym budynku co skarżący lub w pobliżu (Zał. nr 2/7 i 2/8).

Porównując podane w umowach stawki jednostkowe z wynikami kategoryzacji, kontrolujący nie 
doszukali się nieprawidłowości w ustalaniu standardu mieszkań.

Ustalenia w zakresie stanu organizacyjno-prawnego dotyczącego stawek czynszu w Nadleśnictwie 
Żednia wskazują, co następuje poniżej.

W 2008 r. zostały zmienione zasady obliczania czynszu najmu lokali pozostających 
w zarządzie kontrolowanej jednostki. W celu określenia nowych zasad i obliczenia nowych stawek, 
zostały podjęte następujące działania w tym zakresie:

Zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2008 Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia w sprawie powołania 
Komisji ds. ustalenia stawek czynszu najmu nieruchomości Nadleśnictwa Żednia na cele 
mieszkaniowe oraz budynków gospodarczych z dnia 2 marca 2008 r. powołano 5-osobową komisję 
jako organ doradczy nadleśniczego, której zadaniem było: opracowanie zasad ustalania czynszu za 
lokale i budynki gospodarcze w Nadleśnictwie Żednia; ustalenie stawki bazowej czynszu w oparciu 
o analizę kosztów ponoszonych przez Nadleśnictwo na ich utrzymanie; dokonanie kategoryzacji lokali 
mieszkalnych w zależności od ich standardu. Kserokopia zarządzenia stanowi Zał. nr 2/9.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 16/2008 Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia w sprawie ustalenia 
stawek czynszu na cele mieszkaniowe nieruchomości zabudowanych lokalami (budynkami) 
mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi i garażami z dnia 25 kwietnia 2008 r. wprowadzono 
miesięczne stawki wyjściowe netto za najem lokalu mieszkalnego -  2,24 zł/m2; pomieszczenia 
gospodarczego -  0,61 zł/m2; garażu -  0,70 zł/m2; za grunty pod budynkami i przynależne do 
budynków -  0,02 zł/m2.

Ze względu na duże zróżnicowanie w standardzie posiadanych lokali rozszerzono zakres 
kategoryzacji. Przyjęto 5 kategorii lokali mieszkalnych (w miejsce dotychczasowych 3): I— 
mieszkania o standardzie wysokim; II -  mieszkania o standardzie podwyższonym; III -  mieszkania 
o standardzie średnim; IV -  mieszkania o standardzie obniżonym; V -  mieszkania o standardzie 
niskim.

W zależności od kategoryzacji lokalu mieszkalnego, przyjęto zwiększenie lub zmniejszenie stawki 
wyjściowej o następujący wskaźnik: kategoria I -  zwiększenie o 25%; II -  zwiększenie o 10%; III -  
wskaźnik równy stawce wyjściowej; IV -  zmniejszenie o 10%; V -  zmniejszenie o 25%.

W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia zawarto kategoryzację lokali: w I kategorii znalazło się 
9 lokali; II kategorii -  6 lokali; III kategorii -  21 lokali; IV kategorii -  7 lokali; V kategorii -  20 lokali. 
Kserokopia ww. zarządzenia wraz z załącznikiem stanowi Zał. nr 2/10.

Prace Komisji zostały zawarte w protokole z 24 kwietnia 2008 r., w którym określono wysokość 
bazowej stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych. Podstawą do 
wyliczenia tych wartości były dla każdego obiektu koszty poniesione w 2007r., które uwzględniały: 
amortyzację; remonty; koszty energii; podatek od nieruchomości; ubezpieczenie. Ponadto w kosztach 
uwzględniono koszty ogólne: planowane wynagrodzenie administracji; planowane koszty remontów; 
oraz koszty planowanych przeglądów wynikających z prawa budowlanego, wykonywanych w ramach 
usług przez zewnętrzne podmioty.
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W załączniku nr 2 do protokołu przedstawiono cechy wpływające na standard lokali mieszkalnych 
oraz zestawienie administrowanych lokali mieszkalnych przez kontrolowana jednostkę 
z określoną indywidualnie kategorią. Ogółem określono 11 cech, które miały wpływ na ocenę. Każdej 
z cech nadano przedział wartości określony w procentach. W zestawieniu określono zakres punktacji 
procentowej dla poszczególnych kategorii: I -  100 - 70%; II -  69 - 60%; III -  59 - 40%; IV -  39 -30%; 
V -  poniżej 30%. Kserokopia protokołu wraz z przywołanymi załącznikami, stanowi Zał. nr 2/11.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. został sporządzony protokół dodatkowy z działalności Komisji ds. 
ustalania stawek czynszu najmu nieruchomości gruntowych związanych z budynkami 
w Nadleśnictwie Żednia. W protokole określono sposób wyliczenia oraz określono wysokość 
miesięcznej stawki za 1 m2 gruntu pod budynkami i gruntów przynależnych do budynków. Wyliczona 
stawka wynosi 0,02 zł/m2. Kopie protokołu i uchwał lokalnych samorządów w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości na 2008 r. stanowią razem Zał. nr 2/12.

3. Sprawa sprzedaży lokalu.

W okresie ostatnich 5 lat tj. w latach 2007-2011 nie było żadnych działań ze strony Nadleśnictwa 
Żednia związanych ze sprzedażą zbędnych zasobów mieszkaniowych. Ostatnia sprzedaż 2 lokali 
mieszkalnych miała miejsce w 2005 r., kiedy nadleśniczym był p fiM M M I Od 1999 r. Nadleśnictwo 
Żednia sprzedało 21 lokali mieszkalnych.

Zgodnie z obowiązującą decyzją nr 46 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku z dnia 6 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu mieszkań dla pracowników 
Służby Leśnej, którym z tytułu zajmowanego stanowiska przysługują bezpłatne mieszkania 
w Nadleśnictwie Żednia, w wykazie mieszkań funkcyjnych znajduje się 19 lokali mieszkalnych. W tej 
liczbie znajduje się lokal mieszkalnyH H H H I H H H i  zajmowany od 1996 r. do chwili obecnej 
przez p . H B H H H .  Zgodnie z tym wykazem, lokal ten jest przeznaczony dla nadleśniczego. 
Takie przeznaczenie było wykazywane również w poprzednich latach, także w czasie* kiedy 
nadleśniczym w Nadleśnictwie Żednia b y ł f H U f l B

Wcześniejsza decyzja w tej sprawie -  Decyzja nr 7 RDLP w Białymstoku z dnia 26 maja 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia wykazu mieszkań dla pracowników Służby Leśnej, którym z tytułu 
zajmowanego stanowiska przysługują bezpłatne mieszkania w Nadleśnictwie Żednia -  przekazana za 
pismem znak: ZZ-2201-30/2/08 z dnia 26 maja 2008 r. zawiera znowelizowany wykaz mieszkań 
funkcyjnych obejmujący 22 pozycje, w tym także lokal zajmowany przez b. nadleśniczego.

Bliższe ustalenia dotyczące wymienionego lokalu przedstawiają się, jak niżej:

1. Lokal zajmowany przez p .P M H H i  mieści się w budynku, w którym znajdują się 3 lokale 
mieszkalne. Poniżej -  w tabeli -  przedstawiono istotne dane dotyczące wartości całego obiektu oraz 
przeprowadzone inwestycje i remonty -  na podstawie kart remontów budynku dokumentacji 
księgowej oraz książki obiektu budowlanego. Z budynkiem związana jest działka o pow. 4.012 m2. 
Z lokalem mieszkalnym zajmowanym przez p .C H I^ H I związane jest 1.750 m2 przyległego gruntu. 
Z pozostałymi dwoma lokalami związane jest 2.262 m2.



Nadleśnictwo Żednia. Budynek n r ^ n r  inw. 110/12, pow. użytkowa 222,53 m2

Rok
Wartość 

księgowa w 
zł

Nakłady 
inwestycyjne 
i remontowe

w zł.

Uwagi
Przeciętne m-czne 

wynagrodzenie (pw) 
w gosp. narodowej 

w zł (ilość pw)
1979 “ 284.988,00 Remont kapitalny w ramach 

przeniesienia budynku
5.372,00 (53)

1980 162.520,45 174.977,17 Dalszy ciąg remontu kapitalnego. 6.040,00 (29)
1982 - 17.386,00 11.631,00(1)
1986 - 29.995,00 24.095,00(1)
1987 - 413.072,00 29.184,00(14)
1988 - 197.188,00 53.090,00 (4)
1991 - 425.500,00 1.770.000,00
1993 - 3.516.500,00 3.995.000,00(1)
1996 127.894,47 Remont kapitalny (docieplenie, 

siding, krycie dachu, stolarka 
okienna, posadzki, tynki, glazura, 
biały montaż). W tym w lok. nr 
B B  garaż w podpiwniczeniu, 
wymiana całości ogrzewania 
(miedź) oraz pieca, modernizacja 
kotłowni w piwnicy.

837,00(152)

1997 6831,00 N r t B ł .  Dokończenie wjazdu do 
garażu i dojścia do mieszkania 
z kostki „polbruk”.

1.061,93 (6)

1998 - 7.229,14 - 1.239,49 (6)
1999 - 10.391,24 Remont kapitalny lok. M B 1.706,74 (6)
2002 - 214,06 - 2.133,21
2003 ■ - 9.915,57 W tym 3.165,71 zł lok.flBl 2.201,47 (4)
2004 - 6.020,16 W tym 5.208,94 zł lok.B H 2.289,57(3)
2005 “ 4.742,14 Przebudowa lokali |  i §  w ramach 

łączenia.
2.380,29 (2)

2006 - ■ 1.726,30 j.w. 2.477,23
2007 - 1.454,92 Lokal B B I 2.691,03
2011 91.208,01 - -

Tabela GUS zawierająca przeciętne m-czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za lata 1950
2010 stanowi Zał. n r 3/1.

Z powyższego zestawienia wynika, że:

• postawienie tego domu na obecnym miejscu było związane z wydatkiem ogółem 459.965 zł, co 
odpowiadało ówczesnym 82 przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniom w gospodarce 
narodowej. W ramach tych prac wykonany był niezbędny remont budynku. W 1980 r. budynek 
został przyjęty do ewidencji środków trwałych Nadleśnictwa z wartością 162.520,45 zł, a więc 
nawet poniżej kosztów poniesionych w 1980 r.;
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• w latach 1996-97 cały budynek został poddany remontowi kapitalnemu, którego koszt wyniósł 
łącznie 134.725,47 zł, co odpowiadało ówczesnym 158 przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniom w gospodarce narodowej. W ramach tych nakładów wykonane były prace 
związane tylko z lokalem nr 3 zajmowanym przez p flH H H H  (wykonanie garażu w podziemiu, 
instalacja c.o. i instalacja wodna z miedzi, kostka polbruk na dojazdach i podejściu do lokalu);

• łącznie w porównaniu do ówczesnego średniego wynagrodzenia, wszystkie prace związane z tym 
budynkiem wyniosły około 282 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej.

2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, budynki poddawane są okresowym kontrolom, 
które mają na celu określić ich stan techniczny oraz potrzeby remontowe. Najpełniejszym takim 
przeglądem jest przegląd przeprowadzany co pięć lat. Protokoły z tych przeglądów stanowią część 
dokumentacji związanej z obiektem.

W przypadku ww. budynku zapoznano się z dwoma ostatnimi przeglądami 5 letnimi 
z 2006 (protokół nr 1 A/06 z dn. 6.12.2006 r.) i 2011 r. (protokół MV/1/2011 z dn. 3.08.2011 r.), które 
stanowią Zał. nr 3/2. Z ustaleń protokołu z 2006 r. wynika, że stan podstawowych elementów budynku 
(fundamenty, ściany, strop, dach, kominy, stolarka), został oceniony jako dobry. Również stan 
systemów grzewczych oraz instalacja sanitarno- kanalizacyjna określony został jako dobiy.

Ustalenia protokołu z 2011 r. nie odbiegają zasadniczo od ustaleń protokołu poprzedniego. 
W stosunku do poprzedniej oceny, jedynie w przypadku ścian i stolarki kwalifikacja została zmieniona 
na zadowalającą. W zaleceniach z ostatniego przeglądu sformułowano 16 zaleceń związanych 
z usuwaniem stwierdzonych na ogół drobnych usterek, które powinny być usunięte w trakcie 
bieżących remontów.

Dodatkowo kontrolujący zwrócili się do kierownika kontrolowanej jednostki o wyjaśnienie badanych 
zagadnień: <■

1. W kwestii stopnia zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pracowników oraz planów 
i zamierzeń w tym względzie p. M. Sienkiewicz wyjaśnił m.in.: Na dzień 12.01.2012r. Nadleśnictwo 
posiada 63 lokale mieszkalne o bardzo zróżnicowanym standardzie. Na podstawie przeglądu mieszkań 
przeprowadzonego przez pięcio osobowy zesjoół wiosną 2008r. dokonano standaryzacji lokali. (...) 
okazało się, że Nadleśnictwo dysponuje 9 lokalami w I kategorii, 6 w 11 kategorii, 21 w III kategorii, 
7 w IV kategorii oraz 21 w V kategorii. W 2008r. w Nadleśnictwie Żednia uprawnionych do 
mieszkania służbowego było 50 pracowników Służby Leśnej. Na podstawie przeprowadzonego 
przeglądu stwierdzono, że w I  i II kategorii jest zaledwie 15 lokali i Nadleśnictwo nie jest w stanie 
zabezpieczyć wszystkim pracownikom mieszkań służbowych o przeciętnym nawet standardzie. (...) 
Nadleśnictwo winno posiadać 21 lokali służbowych (20 leśniczówek i mieszkanie nadleśniczego). 
Obecnie 8 leśniczych i nadleśniczy nie zajmują osad służbowych, gdyż mieszkają w prywatnych 
mieszkaniach. W związku z powyższym podjęto decyzję, o budowie w latach 2012 -2013 pięciu osad 
dla leśniczych, co i tak w pełni nie zabezpieczy wszystkich potrzeb. Z powodu ograniczonych 
możliwości lokalizacyjnych trzy osady zostaną wybudowane na działce nr 203 w obrębie wsi 
Kazimierowo (na działce obok istniejącego osiedla nadleśnictwa) oraz dwie we wsi Królowy Most - na 
styku trzech leśnictw. 2

2. Na pytanie o przyjętą koncepcję wykorzystania osad w Kazimierowie ze szczególnym 
uwzględnieniem osady pod nr Nadleśniczy wyjaśnił, co następuje: W chwili obecnej żadne 
budynki, ani mieszkania położone na działce nr 203 nie są planowane do sprzedaży. W kwestii
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4. Dodatkowe czynności.

W ramach prowadzonej kontroli doraźnej kontrolujący przeprowadzili następujące dodatkowe 
czynności:

1. Przeprowadzono z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa Żednia oględziny wszystkich osad 
oznaczonych jako I H H H H H H H H H H H l  oraz całego kompleksu działek należących do 
Nadleśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem osady zamieszkałej przez skarżącego p J H N H H I  
Sporządzono dokumentację fotograficzną terenu i budynków. Ustalenia zawarto w protokole 
z oględzin z dnia 11 stycznia 2012 r. Protokół wraz z płytą CD, zawierającą obrazy JPG stanowią 
razem Zał. nr 4/1.

2. Dnia 12 stycznia 2012 r. kontrolujący przeprowadzili ze skarżącym p . f l H H B  rozmó\vę na 
okoliczność złożonej skargi -  w zakresie ustalonym w upoważnieniu do kontroli. Rozmowę 
przeprowadzono w siedzibie Nadleśnictwa Żednia. Notatka z rozmowy wraz z kopiami dokumentów 
i fotografii na płycie CD, mających wskazywać na zły stan techniczny budynku zajmowanego przez 
skarżącego, stanowią razem Zał. nr 4/2.

5. Ustalenia końcowe.

1. Analiza badanego stanu faktycznego i prawnego nie daje podstaw do kwestionowania formy i trybu 
podjętych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia działań w przedmiocie określenia wysokości 
czynszu najmu P a n a f lH H H H H H I  Tym samym racje “podnoszenie przez skarżącego nie znajdują 
potwierdzenia w ustaleniach kontroli.

Niezależnie od powyższego, w zakresie przyjętych cech, mających wpływ na kategoryzację lokalu 
mieszkalnego, kontrolująćy nie wnosząc zastrzeżeń do realizowanych przez Nadleśniczego działań, 
zwracają jedynie uwagę na kryterium, któremu przypisano tylko jedną wartość. Jest to kryterium 
określone jako powierzchnia lokalu, któremu przypisano wagę 5%, nie ustalając żadnych przedziałów, 
które stopniowałyby wartość wskazanej cechy, ani nie opisując sposobu jego stosowania.

2. Przeprowadzone czynności kontrolne w zakresie badania stanu technicznego obiektu pod adresem 
^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ n i e  wskazują na jego nieprzydatność dla Nadleśnictwa, w tym dla przypisanej funkcji 
-  mieszkania służbowego nadleśniczego. W ocenie kontrolujących sprzedaż lokalu nie leży 
w interesie Nadleśnictwa Żednia i byłaby sprzeczna z zamierzeniami dotyczącymi perspektywicznego 
wykorzystania gruntów w m. Kazimierowo. Wyodrębnienie obcej własności w formie enklawy na 
gruntach Nadleśnictwa skutkować będzie ustanowieniem służebności drogi pojazdowej. W związku 
z powyższym ustalenia kontroli wskazują na zgodność i zasadność działań Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Żednia w przedmiocie odmowy sprzedaży lokalu zajmowanego przez skarżącego.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.



budynku stanowisko Nadleśnictwa Żednia pozostaje bez zmian, tj. w dalszym ciągu
pozostanie w zasobach Nadleśnictwa jako budynek z lokalem mieszkalnym pełniący funkcję 
mieszkania służbowego dla nadleśniczego. (...) zgodnie z zaleceniem DGLP Nadleśnictwo winno 
zabezpieczać lokal mieszkalny dla nadleśniczego.

Pismo z wszystkimi pytaniami do nadleśniczego oraz udzielone pisemne wyjaśnienie wraz stanowią 
razem Zał. nr 3/3. ■*,

Kopie korespondencji prowadzonej z p . ^ M  w sprawie sprzedaży przez Nadleśnictwo Żednia 
najmowanego lokalu stanowią razem Zał. nr 3/4.

Ponadto, ewentualny podział nieruchomości gruntowej i budynku, celem wydzielenia lokalu 
wraz z przynależnościami, skutkował będzie konsekwencjami, jak niżej:

• W obecnym stanie, gdy w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne — dwa na parterze, jedno na
piętrze — pozostaje związana z nim działka o powierzchni 4.012 m2. Cała działka ogrodzona jest 
płotem ze sztachet drewnianych na podmurówce. Ponadto działka jest podzielona wewnętrznie na 
dwie części, które związane są z lokalami mieszkalnymi. Podział działki oraz budynku został 
przedstawiony na wyiysie wykonanym dla Nadleśnictwa Żednia przez uprawnionego geodetę.

• Przyjęty podział jest wystarczający dla obecnego stanu, tj. do naliczania najemcom wielkości 
czynszu za związany z lokalami mieszkalnymi grunt. Niestety taki podział nie jest możliwy 
w przypadku podziału tej nieruchomości z wyodrębnieniem obcej własności, ponieważ układ 
mieszkań w budynku nie pokrywa się z podziałem gruntu.

• Obecny układ mieszkań w budynku jest wynikiem remontu kapitalnego w latach 1996- 1997 oraz
późniejszych działań który starał się o włączenie do zajmowanego przez siebie lokalu
nr 3, całego lokalu nr 1. Ponieważ to zamierzenie się nie powiodło, do lokalu 3 został włączony 
jeden pokój z lokalu nr 1. W efekcie został zaburzony pierwotny rozkład mieszkań na parterze.

• Lokal mieszkalny nr 2 na piętrze, znajdujący się nad lokalem nr 1, częściowo znajduje się również 
nad lokalem mieszkalnym nr 3 zajmowanym przez p . f H H B .  Mamy zatem do czynienia ze 
skomplikowanym układem wewnętrznym lokali, co sprawia, że nie jest możliwe ustalenie linii
podziałowej (ściany), która biegłaby przez budynek, po granicy wydzielonej działki. Dodatkowo
sprawa została skomplikowana przez dobudowanie wiatrołapów do lokali nr 1 i 2. Wiatrołap do 
lokalu nr 2 zachodzi południową ścianą na część lokalu nr 3 (w obrysie). Linia podziału gruntu 
związanego z tymi lokalami biegnie po tej właśnie ścianie. W efekcie granica podziału działki 
przebiega przez część pokoi lokalu ńr 3 oraz przez lokal nr 2 na poddaszu. .

Ze względu na opisany wyżej skomplikowany podział wewnętrzny lokali mieszkalnych w budynku 
nie da się dokonać podziału budynku i działki w celu wydzielenia jednego lokalu 

mieszkalnego (nr g) wraz z gruntem przypisanym do tego lokalu. Wynika to z § 4. Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 giudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości (Dz. U. nr 268 poz. 2663), który stanowi: „1. Jeżeli przedmiotem podziału jest 
nieruchomość zabudowana, a proponowany je j podział powoduje także podział budynku, granice 
projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, 
które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości 
budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia 
przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać 
wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku 
od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane 
części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. ”
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