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Minister Środowiska

Warszawa, dnia 2 2  czerwca 2011 r.

Pan
Janusz Korybo
Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2011 z dnia 9 maja 
2011 r., zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 16- 27 maja 
2011 r. kontrolę problemową w Parku Narodowym Gór Stołowych (PNGS), zgodnie z tematyką 
zawartą w upoważnieniu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 
w dniu 14 czerwca 2011 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Z ustaleń kontroli wynika, że działalność Parku w obszarze większości badanych zagadnień 
jest prawidłowa. W części kontrolowanej tematyki stwierdzono jednak uchybienia i nieprawidłowości. 
Takie stwierdzenie wynika z przedstawionych poniżej uwag i ocen szczegółowych.

W obowiązującym regulaminie organizacyjnym, w niektórych jego zapisach wymieniane jest 
Gospodarstwo Pomocnicze, które zostało zlikwidowane z dniem 31.12.2010 r. W tych zapisach, 
obowiązujący regulamin organizacyjny jest nieprecyzyjny i nie odzwierciedla obecnego stanu 
organizacji jednostki.

A. Gospodarowanie mienieni SP pozostającym w zarządzie PNGS.

W powszechnej ewidencji nieruchomości oraz w rejestrze nieruchomości gruntowych prowadzonym 
przez PNGS wykazano 14,5726 ha użytku tereny różne (Tr). Według opisów taksacyjnych 
wykonanych w 2010 r., około 13 ha Tr, to grunt pod liniami energetycznymi. Grunty te nie są 
wykorzystywane dla celów ochrony przyrody, lecz są wyłączone na potrzeby energetyki. Według 
obowiązujących przepisów, budżet państwa wypłaca gminom około 52,- tys. zł rocznie z tytułu 
utraconych korzyści, ponieważ Park nie ma podpisanej umowy z operatorem, dotyczącej w tym 
przypadku służebności przesyłu, w której powinna być uregulowana kwestia płacenia lokalnego 
podatku od nieruchomości.

W zasobach Parku znajdują się dwa pustostany (nr inwentarzowy: 133/99; 269), które nie mają 
określonego przeznaczenia w polityce związanej z nieruchomościami budowlanymi PNGS.

Część obiektów budowlanych w Parku nie posiada aktualnych kontroli stanu technicznego 
wynikających z art. 62 ust. 1 pkt. 2 (w tym instalacji elektrycznej) ustawy prawo budowlane.
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Zastrzeżenia budzą zapisy zarządzenia nr 19/2010 z dn. 28.09.2010 r. Dyrektora PN Gór Stołowych, 
w sprawie zasad dzierżawy gruntów rolnych pozostających w zasobach Parku w części, która 
dopuszcza zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na następne 3 lata, z dotychczasowym dzierżawcą 
oraz zapisy w umowach, które są podstawą do realizacji takiego działania (§ 1 pkt. 4 w aneksach do 
sprawdzonych podczas kontroli umów: nr GN 05/2008 z dn. 1.02.2011 r., nr GN 06/2009 z dn. 
1.02.2011 r„ nr 16/ZO/2010 z dn. 1.02.2011 r.).

Podstawowym prawem regulującym sprawy związane z dzierżawą jest ustawa z dn. 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z art. 37 
ust. 4 (Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 
rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tych umów). Z tego przepisu wynika, że tylko wojewoda, odpowiednia rada lub 
sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu, w przypadku, kiedy 
umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata. W  przypadku, kiedy suma okresów trwania 
umów przekracza 3 lata i nie ma ww. zgody, wymagany jest przetarg na zawarcie następnej 
umowy z tym samym dzierżawcą.

Przywoływany w wyjaśnieniach Parku art. 43 ust. 3 (oddania nieruchomości lub je j 
części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został 
ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu 
nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych 
organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały 
zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony strony zawierał a kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość),
oznacza, że suma czasu trwania umów przekraczająca okres trzech lat, traktowana powinna 
być jako umowa powyżej trzech lat w zakresie występowania o zgodę do właściwego organu 
i organu nadzorującego. Z tego przepisu nie wynika w żaden sposób, że jest dopuszczone 
zawieranie kolejnej umowy dotyczącej tej samej nieruchomości z tym samym podmiotem, 
z pominięciem ww. art. 37 ust. 4. Występowanie o zgodę do ww. organów, odnosi się 
również do przypadku, w którym została wydana zgoda wojewody odpowiedniej rady lub 
sejmiku na odstąpienie od przetargu na dzierżawę. Inna interpretacja tego przepisu 
wskazywałaby na niespójność zapisów tej ustawy.

B. Realizacja rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska 
w poszczególnych ekosystemach.

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym, 
w rozmiarze i lokalizacjach wynikających z zarządzeń Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań 
ochronnych dla PNGS na rok 2010 i 2011.

Ewidencja zabiegów generalnie prowadzona jest w sposób właściwy w ramach szczegółowej 
dokumentacji planu rzeczowo-finansowego. W dokumentacji tej ujawniono uchybienie formalne 
polegające na tym, że nazwy dla zadań ochronnych używane w zarządzeniach Ministra Środowiska 
w sprawie rocznych zadań ochronnych dla PNGS, nie znajdują odzwierciedlenia w nazewnictwie 
stosowanym dla tych zadań w zestawieniach zbiorczych dokumentacji planu rzeczowo-finansowego. 
Utrudnia to ewidencję, właściwą ocenę i kontrolę zaplanowanych, oraz zrealizowanych prac 
w ekosystemach Parku.

W trakcie przeprowadzonej lustracji terenowej w Obwodach Ochronnych Parku stwierdzono:
- zaprojektowane zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach odpowiadają przyjętym założeniom 

dotyczącym ochrony tego obszaru,
- prawidłową technikę i jakość wykonywanych prac,
- silną presję zwierzyny płowej na odnowienia naturalne i sztuczne jodły (ślady zgryzania nawet 

sadzonek zabezpieczonych osłonami indywidualnymi). Jednocześnie z prowadzonej dokumentacji 
wynika, że pomimo prowadzonej redukcji populacji jelenia, stan liczebności tego gatunku 
utrzymuje się powyżej określonej pojemności dla terenu Parku,
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- konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w niektórych starszych odnowieniach jodłowych 
pozostających dotychczas w ogrodzeniach.

Ustalenia kontroli wykazały również, że Park na bieżąco realizuje monitoring skuteczności 
wykonywanych zadań ochronnych. Wyniki tego monitoringu są wykorzystywane przy korekcie 
i projektowaniu prac w ekosystemach.

C. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
Park podjął działania zmierzające do sporządzenia projektu planu ochrony, odpowiadającego 

wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Część brakujących 
i uzupełniających opracowań została zrealizowana.

Działalność Parku w przedmiotowym zakresie należy ocenić pozytywnie.

D. Tryb i terminowość wydawania postanowień Dyrektora Parku w sprawie zabudowy na 
terenie Parku i otuliny.

W tym zakresie w ramach kontroli nie stwierdzono uchybień.

F. Gospodarka finansowa Parku, w tym zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, 
gospodarki transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.

Z protokołów weryfikacji znajdujących się w dokumentacji inwentaryzacji Gospodarstwa 
Pomocniczego, dotyczących rozrachunków z dostawcami i odbiorcami wg stanu na 31.12.2010 r. 
wynika, że Gospodarstwo Pomocnicze posiadało nieściągnięte należności na kwotę 37.530,85 zł. 
Największą pozycję stanowiły należności od firmy Doltar-Budekor sp. z o. o w Komorowie na kwotę 
29.853,28 zł za sprzedane drewno. Z w/w firmą zawarto umowę sprzedaży drewna nr 33/GP/08 z dnia 
17.07.2008 r. oraz następną umowę sprzedaży drewna nr 19/GP/09 z dnia 20.10.2009 r. -  pomimo nie 
uregulowania należności wynikających z poprzedniej umowy.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono, że Park wypłacając ekwiwalent za 
niedostarczenie mieszkania uprawnionym pracownikom stosuje stawkę 7,- zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej mieszkania. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że stawka powyższa jest obliczana na 
podstawie stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie miasta i gminy Kudowa Zdrój 
i sąsiednich gmin, cenami za 1 m2 zastosowanymi w innych parkach narodowych. Stawkę tę także 
negocjowano ze związkiem zawodowym.

Zgodnie z art. 104 ust. 14 ustawy o ochronie przyrody, wysokość stawki powinna być określona 
jako: ”... średniej stawki czynszu w stosunkach najmu w danej miejscowości.... ”. W przepisach nie ma 
mowy o innych parkach narodowych lub jej negocjowaniu ze związkami zawodowymi.

G. Funkcjonowanie Straży Parku.

W tym zakresie w ramach kontroli nie stwierdzono uchybień.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dokonanie przeglądu obowiązujących w Parku uregulowań wewnętrznych i dostosowaniu ich 
zapisów do obecnej struktury organizacyjnej jednostki.

2. Podjęcie działania w celu podpisania umowy z operatorem zarządzającym liniami 
energetycznymi przebiegającymi przez teren Parku, głównie w celu przeniesienia podatku od 
nieruchomości na operatora lub inne rozwiązanie tej sprawy, które miałoby na celu eliminację 
lub obniżenie obciążeń dla Parku w wyniku tego podatku.

3. Podjęcie działań związanych z zagospodarowaniem pustostanów, które nie mają określonego 
w polityce Parku przeznaczenia, w tym rozpatrzenia ich fizycznej likwidacji.

4. Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie dotyczącym dokonywania 
okresowych przeglądów.
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5. Dostosowanie obowiązujących w PNGS zasad dzierżawy gruntów rolnych (zarządzenie nr 
19/2010) do zgodności z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

6. Dokonanie zmian w zapisie umów dzierżawy gruntów rolnych, dotyczących możliwości 
dzierżawy gruntu w przyszłości, przez obecnego dzierżawcę.

7. Dostosowanie nazewnictwa zadań ochronnych w sporządzanym przez Park projekcie 
zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych, do nazewnictwa dla 
tych samych grup czynności wymienionych we właściwych zestawieniach zbiorczych planów 
rzeczowo -  finansowych.

8. Podjęcie działań, w konsultacji z Radą Naukową Parku, w celu doprowadzenia stanu 
liczebności populacji jelenia aktualnie bytującej na terenie Parku do ustalonej pojemności dla 
tego obszaru.

9. Dokonanie przeglądu dotychczas założonych odnowień jodły, które dotychczas pozostają 
w ogrodzeniach, pod kątem konieczności wykonania na tych powierzchniach zabiegów 
pielęgnacyjnych na korzyść tego gatunku.

10. Wnikliwe analizowanie zasadności zawierania kolejnych umów na sprzedaż drewna (bądź 
innych towarów i usług) w sytuacji nie wywiązania się kontrahenta ze zobowiązań 
finansowych wynikających z wcześniej zawieranych umów.

11. Ustalenia stawki ekwiwalentu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wypłacanego 
pracownikom, którym przysługuje prawo do bezpłatnego mieszkania zgodnie z art. 104 ust. 14 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze 
zm.).

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz 
o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji zaleceń 
zawartych w tym wystąpieniu -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:
Pani Agnieszka Dalbiak

Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody
w Ministerstwie Środowiska.
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Minister Środowiska

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Nr BKiAW -0941-6/28510/11/jch
z dnia 22.06.2011 r., data wpływu 07.-7.2011 r., udzielani informacji odnośnie sposobu
wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole:

A. Z treścią protokołu kontroli i wystąpieniem pokontrolnym zapoznani zostali 
pracownicy parku merytorycznie odpowiedzialni za realizację zadań objętych 
tematyką kontroli.

B. Podjęto następujące działania wynikające z zaleceń pokontrolnych wg punktów 
podanych w wystąpieniu pokontrolnym.

od. 1. Dokonano stosownych korekt w zarządzeniu dyrektora nr 3/2010 dostosowując 
zapisy do obecnej struktury organizacyjnej.

od. 2. Z dniem 01.07.2011 r. rozpoczęto procedury związane z ustaleniem opłat 
z tytułu służebności przesyłu.

od. 3. W sprawie pustostanów podjęto decyzję, że jeden z obiektów przeznaczony zostanie 
do fizycznej likwidacji, natomiast drugi został zagospodarowany przy modernizacji 
obiektów na wyłuszczarnię nasion ( w zał. wyjaśnienie p.o. kierownika administracji).

ad. 4. Zalecenie zostanie wykonane pod koniec III kwartału (w zał. wyjaśnienie inspektora 
ds. remontów).

ad. 5,6. Zalecenia zostały wykonane.
ad. 7,8. Zalecenia przyjęto do realizacji w terminie opracowania zadań ochronnych 

na rok 2012.
ad. 9. Zalecenie wdrożono do realizacji.
ad. 10. Zalecenie realizowane jest na bieżąco, opisane w protokole uchybienie dotyczy 

dawnej sprzedaży drewna.
ad.l 1. Zalecenie przyjęto do realizacji (w zał. wyjaśnienie p.o. kierownika administracji).

Z poważaniem
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