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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zespół
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ)
przeprowadził w dniach 7 - 1 6 kwietnia 2014 r. kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości procesu
sprzedaży nieruchomości byłemu dyrektorowi Wolińskiego Parku Narodowego (WPN).
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•

Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
Stanisław Kucharski - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli.
Na dzień przeprowadzania kontroli pełniącym obowiązki dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego
był Pan Stanisław Felisiak, który pełni te obowiązki od dnia 3 lutego 2014 r. Wcześniej w okresie od
dnia 1 maja 1990 r. do dnia 2 lutego 2014 r. stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego
zajmował Pan Ireneusz Lewicki.
Ustalenia kontroli
W dniu 4 stycznia 2014 r. Pan Ireneusz Lewicki - Dyrektor WPN wystąpił z wnioskiem o wyrażenie
zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia 3 nieruchomościami:
-

sprzedaży jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Dąbrowskiej
18A (działka nr 18/11), zajmowanego przez emerytowanego pracownika WPN,

-

sprzedaży jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Dąbrowskiej
18B (działka nr 18/12), zajmowanego przez ówczesnego Dyrektora WPN,

-

sprzedaży lokalu w dwurodzinnym budynku mieszkalnym w Warnowie 9/2, zajmowanego przez
emerytowanego pracownika WPN.

Decyzją z dnia 17 lutego 2014 r. znak: DLP-III-201-7/7289/14/TC Główny Konserwator Przyrody
działając z upoważnienia Ministra Środowiska wyraził zgodę na zbycie przedmiotowych
nieruchomości.
Zbycie nieruchomości pracownikom lub byłym pracownikom parku narodowego następuje na
zasadach określonych w art. lOa oraz 104a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1.
Dodatkowo pismem z dnia 28 lipca 2009 r. DOPpn-4102-125-213/09/Tc, Pan Janusz Zaleski Główny Konserwator Przyrody - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska określił kryteria
w sprawie zbywania lokali mieszkalnych przez parki narodowe.

WPN posiada opracowaną i zatwierdzoną przez Dyrektora WPN w dniu 10 września 2009 r. „Polityką
mieszkaniową Wolińskiego Parku Narodowego Lokale wymienione w Decyzji Ministra Środowiska
z dnia 17 lutego 2014 r. znak: DLP-III-201-7/7289/14/TC są wymienione jako: „zbądne lokale
przeznaczone do wyzbycia”.
[Dowód: akta kontroli 166-202]
Zgodnie z art. 104a ust.l ustawy o ochronie przyrody, zbędne lokale sprzedaje się z prawem
związanym z prawem własności lokalu. Dotyczy to w szczególności gruntu związanego z lokalem.
Pierwotnie, budynki przeznaczone do sprzedaży przy ul. Marii Dąbrowskiej, znajdowały się na działce
18/8 w obrębie 21 w Międzyzdrojach, o powierzchni 18.938 m2. W wyniku podziału dokonanego
w 2008 r. ww. działki, wydzielono nowe działki, w tym:
-

18/11 o powierzchni 782 m2, na której usytuowany jest jeden z budynków wnioskowanych do
sprzedaży,
.
18/12 o powierzchni 924 m2, na której usytuowany jest budynek zajmowany przez byłego
dyrektora WPN,
18/14 o powierzchni 158 m2, z przeznaczeniem pod drogę łączącą obie ww. działki z drogą
publiczną.

W ramach kontroli zostały przeprowadzone oględziny terenowe nieruchomości gruntowych. Ustalenia
kontroli wskazują, że działki nr 18/11 oraz nr 18/12 wydzielone do sprzedaży wraz budynkami
wykazują zbyt dużą powierzchnię w stosunku do potrzeb niezbędnych do prawidłowego
i racjonalnego korzystania z tych budynków.
Przy wydzielaniu działki związanej z budynkiem obowiązuje zasada „minimalnej możliwej do
wydzielenia działki związanej z budynkiem” - zgodnie z przyjętymi kryteriami, o których mowa
piśmie z dnia 28 lipca 2009 r. DOPpn-4102-125-213/09/Tc, Głównego Konserwatora Przyrody.
Ponadto wskazuje na to art. 2 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych
z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa2.

1 Dz. U. z 2013 r. poz. 627
2 Dz. U. z 2001 r. nr 4 poz. 24 z późn. zm.

Istnieją również wątpliwości co do wydzielenia działki nr 18/14 pod drogę łączącą obie działki z drogą
publiczną, w sytuacji gdy obecnie oba budynki korzystają z istniejącej, brukowanej drogi zakładowej
WPN. W przypadku sprzedaży tych działek, istnieje możliwość przypisać prawa służebności drogi
koniecznej wraz z partycypacją w utrzymaniu odcinka istniejącej drogi zakładowej WPN, w tym jej
zimowego utrzymania oraz konserwacji bramy wjazdowej.
[Dowód: akta kontroli str. 9-12; 36-43]
Wydzielenie działek 18/11, 18/12 oraz 18/14 spowodowało powstanie enklawy w zwartej i jednolitej
działce należącej do WPN. Pozostałe przy WPN tereny otaczające wydzielone działki, ze względu na
ukształtowanie terenu (duże spadki) oraz parametry (wąskie, długie pasy), tracą na wartości i nie mogą
być wykorzystane na inne cele niż tereny zielone.
[Dowód: akta kontroli str. 28-33]
Ustalenia kontroli wskazują, że w przypadku badanych lokali zostały zachowane przez WPN wymogi
wynikające z art. lOa oraz art. 104a ustawy o ochronie przyrody, natomiast nie zastosowano w sposób
prawidłowy kryteriów określających warunki zbycia lokali zbędnych dla działalności parku
narodowego.
[Dowód: akta kontroli str. 93-134]
W latach 2004-2014 zostały wykonane prace zakwalifikowane przez WPN jako remonty? obejmujące
budynki wnioskowane do sprzedaży, na łączną kwotę 193 805,84 zł. Poniższe zestawienie przedstawia
poniesione koszty oraz aktualną wartość księgową budynków.
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Z ustaleń kontroli wynika, że zakres remontu w budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 18A wykraczał
poza niezbędne prace remontowe, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego. Znaczna część prac
wykonywanych w tym budynku była przebudową istniejącej substancji, polegającą na zmianie
parametrów użytkowych oraz technicznych budynku. W sytuacji, kiedy budynek ten był
zakwalifikowany jako zbędny dla potrzeb WPN, takie postępowanie nie znajdowało uzasadnienia.
[Dowód: akta kontroli str.151-154; 159-165]
W ramach kontroli dodatkowo ustalono, że aneks z dnia 14 lutego 2011 r. do umowy dotyczącej
najmowanego budynku przez ówczesnego dyrektora WPN, został podpisany przez zastępcę dyrektora
WPN, co jest niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie bowiem z art. 104 ust. 9
pkt 1, bezpłatne mieszkanie przydziela się na podstawie umowy zawieranej z dyrektorem parku
narodowego - przez ministra właściwego do spraw środowiska.
[Dowód: akta kontroli str. 52-129]

M ając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości
wymienionych w decyzji z dnia 17 lutego 2014 r. znak: DLP-III-201-7/7289/14/TC i przeprowadzenie
ponownej analizy pod kątem zasadności ich zbycia we wnioskowanym pierwotnie zakresie, biorąc pod
uwagę wyznaczone kryteria oraz interes WPN. Ponowna analiza powinna zostać przeprowadzona po
wyborze w ramach procedury konkursowej nowego dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej
informacji odnośnie realizacji sformułowanego zalecenia pokontrolnego - w terminie do 20 m aja
2014 r.
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.
Stanowisko wnosi się za pośrednictwem dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
w Ministerstwie Środowiska (BKA). W przypadku braku uwag do treści sprawozdania, informację w
tej sprawie należy przekazać bezpośrednio do BKA.

Pani Nina Dobrzyńska- Dyrektor D epartam entu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

