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I. Dane identyfikacyjne 
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.1, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz 

 

Grzegorz Karpiński, Prezes Zarządu2, od 10 grudnia 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił 

Jarosław Falk, Prezes Zarządu, od 2 września 2006 r. do 1 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 3-13) 

1. Przestrzeganie przez podmioty odprowadzające ścieki do Drwęcy 
warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

2. Realizacja przez zakłady zarządzeń pokontrolnych Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych3, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Sławomir Kierat, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/80/2019 
z 22 maja 2019 r. i nr LBY/113/2019 z 21 sierpnia 2019 r. 

 (akta kontroli str.14-15, 364-365) 

 

                                                      
1 Dalej: „Spółka” lub „Zakład”. 

2 Dalej: „Prezes”. 

3 To jest do 27 sierpnia 2019 r. 

4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania kontrolowanej Spółki 
podejmowane w latach 2016-2018 w zakresie ochrony rezerwatu przyrody „Rzeka 
Drwęca” przed zanieczyszczeniami przez ścieki przemysłowe i komunalne. 

Spółka odprowadzając ścieki do rzeki Drwęcy nie przestrzegała warunków 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Każda kontrola przeprowadzona  
w Zakładzie przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska6 wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków. Taki stan rzeczy utrzymywał się pomimo 
wydawanych przez WIOŚ zarządzeń pokontrolnych oraz składanych przez Zakład 
do WIOŚ informacji o podjętych działaniach naprawczych, które okazały się 
nieskuteczne. Sytuacja uległa poprawie w 2019 r., jednak przeprowadzona od 2 
lipca do 1 sierpnia 2019 r., na zlecenie NIK, kontrola WIOŚ nadal wykazała 
przekroczenia w oczyszczonych ściekach dwóch wskaźników (azot amonowy i azot 
ogólny). 

W latach 2016-2018 działania Spółki wobec lokalnych przedsiębiorców 
odprowadzających ścieki do gminnej kanalizacji były nierzetelne, albowiem tylko  
w dwóch spośród dziewięciu skontrolowanych umów zawartych z przedsiębiorcami 
na odprowadzanie ścieków do kanalizacji Spółka zastrzegła sobie prawo do kontroli 
ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do kanalizacji, wyznaczyła 
maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oraz zasady 
naliczania opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnych wartości tych 
wskaźników. Ponadto, Spółka nie prowadziła wobec lokalnych przedsiębiorców  
regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych, do czego była obowiązana art. 9 ust. 3 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków7.  

Kontrola wykazała ponadto, że Spółka odprowadzała oczyszczone ścieki do rzeki 
Drwęcy w sposób niezgodny z warunkami określonymi w pozwoleniu 
wodnoprawnym, odnoszącymi się do rodzaju wylotu rury i miejsca odprowadzania 
ścieków. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Zgodnie z aktualną8 umową spółki, w kapitale zakładowym Zakładu wspólnik Gmina 
Lubicz objęła wszystkie udziały, a przedmiotem wiodącej działalności Spółki był 
m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków.  

(akta kontroli str.16-29) 

W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmowała się m.in. eksploatacją 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Lubiczu Górnym. 
Do oczyszczalni trafiały ścieki dopływające siecią kanalizacyjną oraz dowożone 
wozami asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 60 km na terenie 
Gminy Lubicz, z tego 43,6 km kanalizacji, którą ścieki odprowadzane były do 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „WIOŚ”. 

7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, dalej: „ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”. 

8 Na 1 marca 2019 r. 
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oczyszczalni w Lubiczu, a pozostała część sieci kanalizacyjnej odprowadzała ścieki 
do Torunia. Do oczyszczalni ścieków podłączonych było 1 561 posesji9. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane były do rzeki Drwęcy w km 10+000 jej biegu za 
pośrednictwem istniejącego żelbetowego wylotu.  

(akta kontroli str.30-51) 

1. Przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na 
szczególne korzystanie z wód 

1.1. Decyzją z 8 grudnia 2006 r.10 Starosta Toruński stwierdził wygaśnięcie 
pozwolenia wodnoprawnego z 14 kwietnia 2000 r. na odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych z terenu miejscowości Lubicz do 
rzeki Drwęcy poprzez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz 
wygaśnięcie decyzji z 28 kwietnia 2004 r. przenoszącej prawa i obowiązki z niej 
wynikające na „Elwik” Sp. z o.o. w Lubiczu, udzielając jednocześnie spółce „Elwik” 
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do 
wód powierzchniowych rzeki Drwęcy oczyszczonych ścieków komunalnych z ww. 
oczyszczalni, wylotem żelbetowym Ø 300 mm, w ilości: Qśr.d. = 600,0 m3/d, Ømax.d. = 
780,0 m3/d, Ømax.h. = 50,0 m3/h. 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczanych ścieków, 
mierzonych w studni przed wylotem do odprowadzalnika nie mogły przekroczyć: 
pH: 6,5 – 9; BZT5

11 – 25 mg O2/l; ChZT5
12 – 125 mg O2/l; Zawiesina ogólna – 35 

mg/l; Azot ogólny 30 mg N/l; Fosfor ogólny – 2 mg P/l; Chlorki – 1000 mg Cl/l; Cynk 
– 2 mg Zn/l; Nikiel – 0,5 mg Ni/l; Chrom+6 – 0,1 mg Cr/l. 

Termin obowiązywania decyzji określono na 31 listopada 2016 r. 

(akta kontroli str. 52-54) 

W dniu 15 lutego 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Elwik” 
podjęło uchwałę o zmianie firmy na Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. 

(akta kontroli str. 55-61) 

W okresie od 4 listopada do 2 grudnia 2015 r. WIOŚ przeprowadził  
w Zakładzie kontrolę planową, obejmującą rok 2015, pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych13. Kontrola nie wykazała naruszeń 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie średniodobowej ilości odprowadzanych 
ścieków (nie badano ich jakości). Nieprawidłowością było nieprzekazywanie do 
WIOŚ wyników jakości odprowadzanych ścieków w terminie 30 dni od zakończenia 
pomiaru – wyniki przekazywane były raz w roku. 

Kontrola WIOŚ przeprowadzona w okresie od 9 marca do 5 grudnia 2016 r., 
obejmująca analizę dokumentów przekazywanych przez Zakład w celu oceny 
dotrzymywania wielkości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń oraz 
spełnienia wymagań dotyczących badań automonitoringowych, wykazała brak 
przekroczeń warunków pozwolenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków.  
Z ustaleń WIOŚ wynikało ponadto, że w okresie od marca do grudnia 2016 r. 
Spółka, w dwóch spośród pięciu przypadków, przekazała do WIOŚ sprawozdania  

                                                      
9 Stan na 9 listopada 2018 r. – wg informacji zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej w Zakładzie przez 
WIOŚ. 

10 Nr OS.I.6223-25/2006. 

11 Biologiczne zapotrzebowanie tlenu. 

12 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu. 

13 Protokół kontroli nr TOR 201/2015. 
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o wynikach pomiarów stężeń substancji wymienionych w pozwoleniu po terminie 30 
dni od daty wykonania badań. 

(akta kontroli str. 62-70)  

1.2. Decyzją z 29 listopada 2016 r.14 Starosta Toruński stwierdził wygaśnięcie 
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce „Elwik” z 8 grudnia 2006 r. i udzielił 
Lubickim Wodociągom pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie  
z wód – wprowadzanie do wód powierzchniowych rzeki Drwęcy oczyszczonych 
ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Lubiczu Dolnym, wylotem żelbetowym Ø 300 mm, w ilości: Qśr.d. = 700,0 
m3/d; Qmax.h. = 60,0 m3/h; Qmax.rok = 338 520 m3/rok. 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczanych ścieków, 
mierzonych w studni przed wylotem do odprowadzalnika nie mogły przekroczyć: 
pH: 6,5 – 9; BZT5 – 25 mg O2/l; ChZT5 – 125 mg O2/l; Zawiesina ogólna – 35 mg/l; 
Azot ogólny – 30 mg N/l; Azot amonowy – 15 mgN/l; Fosfor ogólny – 2 mg P/l; 
Chlorki – 1000 mg CL/l; Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 50 mg/l. 

Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego określono na 30 listopada 2026 r. 

(akta kontroli str. 71-76) 

1.3. W latach 2017-2018 WIOŚ przeprowadził w Zakładzie 3 kontrole pozaplanowe, 
interwencyjne w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi: 

1) kontrola przeprowadzona od 8 do 28 sierpnia 2017 r.15 wykazała, że: 

- zrzut ścieków z oczyszczalni odbywał się okresowo – 2 razy na dobę, a ilość 
odprowadzanych ścieków wynosiła 600 m3/d (ustalona na podstawie wskazań 
urządzenia pomiarowego); 

- badania były prowadzone z wymaganą częstotliwością i wymaganym zakresie,  
a w przekazywanych do WIOŚ analizach nie stwierdzono przekroczenia warunków 
pozwolenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków; 

- pomiary ścieków dopływających i odprowadzanych z oczyszczalni były 
wykonywane przez laboratorium posiadające akredytację na wykonywanie analiz – 
pobór prób16; 

- ścieki wprowadzane do środowiska tworzyły pianę, osad czynny w komorze 
napowietrzającej był niewykształcony, barwy czarnej; 

- w wyniku analizy pobranych próbek stwierdzono przekroczenie warunków 
posiadanego pozwolenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków w dwóch 
parametrach (szerzej w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”). 

W wyniku kontroli na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny. 

(akta kontroli str. 77-86) 

2) kontrola przeprowadzona od 12 września do 26 października 2017 r.17 wykazała 
m.in., że: 

- badania były prowadzone z wymaganą częstotliwością i wymaganym zakresie,  
a w przekazywanych do WIOŚ analizach nie stwierdzono przekroczenia warunków 
pozwolenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków; 

                                                      
14 Nr OS.6341.61.2016.MO. 

15 Protokół kontroli nr TOR 167/2017. 

16 FUHP S.C., nr akredytacji AB 1062. 

17 Protokół kontroli nr TOR 182/2017. 
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-  od ostatniej kontroli Zakład zmienił wylot ścieków, tzn. przedłużył rurę wylotową  
w toń wód odbiornika; 

- stwierdzono przekroczenie warunków posiadanego pozwolenia w zakresie: 

a/ średniodobowej ilości odprowadzanych ścieków: w sierpniu – od 20 do 140 m3/d 
(6 przypadków), we wrześniu – od 10 do 90 m3/d (26 przypadków); 

b/ jakości odprowadzanych ścieków w pięciu parametrach (szerzej w sekcji 
„stwierdzone nieprawidłowości”); 

- osad czynny w komorze napowietrzającej był niewykształcony, barwy czarnej. 

W wyniku kontroli na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny. 

(akta kontroli str. 87-103) 

3) kontrola przeprowadzona od 13 września do 9 listopada 2018 r.18 wykazała m.in., 
że: 

- pobór prób ścieków oczyszczonych oraz surowych nie był prowadzony średnio 
dobowo; 

- komunalne osady ściekowe w ilości ok. 5 m3 zostały wypompowane do środowiska 
(na teren leśny przy płocie oczyszczalni); 

- nienależyty był stan techniczny urządzeń do oczyszczania ścieków (płyty 
napowietrzające w komorach były poprzerywane, co powodowało tzw. „gejzery 
powietrza”); 

- ścieki odprowadzane do rzeki Drwęcy powodowały zmianę naturalnej mętności 
oraz barwy wód odbiornika; 

- przekroczono warunki pozwolenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków  
w sześciu parametrach (szerzej w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”). 

 W wyniku kontroli na osoby odpowiedzialne nałożono mandaty karne. 

(akta kontroli str. 30-51) 

W okresie od 13 lutego do 8 marca 2019 r. WIOŚ przeprowadził w Zakładzie 
kontrolę problemową planową w zakresie przestrzegania warunków dotyczących 
ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych  
w pozwoleniach wodnoprawnych. Okres kontroli obejmował lata 2018-201919.  
W wyniku kontroli ustalono, że Zakład nie dotrzymywał warunków pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie: 

- wykonania analiz ścieków oczyszczonych – w 2018 r. Zakład był zobowiązany do 
wykonania analiz 12 prób ścieków oczyszczonych w sposób średniodobowy,  
a wykonał cztery analizy z czego dwie nie były wykonane w sposób średniodobowy; 

- jakości odprowadzanych ścieków – w próbie pobranej przez WIOŚ stwierdzono 
przekroczenia w sześciu parametrach (szerzej w sekcji „stwierdzone 
nieprawidłowości”). 

W protokole kontroli WIOŚ zaznaczył, że Spółka nie zrealizowała zarządzeń 
pokontrolnych dotyczących zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni, w sposób 
gwarantujący dotrzymywanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

                                                      
18 Protokół kontroli nr TOR 142/2018. 

19 Protokół kontroli nr TOR 21/2019. 
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Ponadto w trakcie poboru prób oględziny wykazały, że osad ściekowy był barwy 
brunatnej, a sposób napowietrzania nie zmienił się od ostatniej kontroli, tj. nie był 
„drobnopęcherzykowaty”, występowały „gejzery”. Oględziny przeprowadzone w dniu 
20 lutego 2019 r. wykazały, że osad w komorze nr 1 obumarł, co miało związek  
z awarią urządzeń napowietrzających (awarii uległy połączenia doprowadzające 
powietrze do dyfuzorów). W wyniku kontroli na osobę odpowiedzialną nałożono 
mandat karny. 

(akta kontroli str. 104-110) 

W dniu 18 kwietnia 2019 r. WIOŚ zawiadomił Spółkę o wszczęciu postępowania  
w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 
w związku z wprowadzaniem ścieków do środowiska z oczyszczalni ścieków  
z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Postanowieniem z 16 maja 2019 r. WIOŚ zawiadomił, że sprawa dotycząca 
wymierzenia ww. kary pieniężnej ze względu na konieczność przeprowadzenia 
kolejnych czynności administracyjnych zostanie załatwiona w terminie do 18 lipca 
2019 r. Decyzją z 18 lipca 2019 r. WIOŚ wymierzył Spółce za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2017 r. administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 725 458 zł  
w związku z wprowadzaniem ścieków do środowiska z oczyszczalni ścieków  
z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

(akta kontroli str. 111-112, 368-379) 

Od ww. decyzji Spółka 2 sierpnia 2019 r. złożyła odwołanie do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, wnosząc o: 

- uchylenie decyzji i przekazanie do organu pierwszej instancji sprawy do jej 
ponownego rozpoznania; 

- zawieszenie postępowania w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez poprzedni zarząd, radę nadzorczą i pracownika Spółki,  
a skierowanym przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Wójta Gminy Lubicz do 
Prokuratury Rejonowej w Toruniu. 

(akta kontroli str. 380-389) 

1.4. W dniach od 2 lipca do 1 sierpnia 2019 r., na zlecenie NIK, WIOŚ 
przeprowadził w Zakładzie kontrolę w zakresie: (1) zagospodarowania osadów 
ściekowych; (2) przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi; (3) realizacji zarządzeń pokontrolnych. 

W wyniku kontroli ustalono m.in., że: 

- gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi przebiegało bez zastrzeżeń; 

- Zakład nie dotrzymywał warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości 
odprowadzanych do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych; 

- w celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni kontrolowany podmiot 
przeprowadził m.in. wymianę całego systemu napowietrzania, wyremontował stację 
dmuchaw oraz przeprowadził inne prace konserwacyjne w komorach 
napowietrzania. 

Zarządzeniem pokontrolnym z 6 sierpnia 2019 r. WIOŚ zobowiązał Spółkę do 
dotrzymywania warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków 
oczyszczonych, wprowadzanych do środowiska.  

(akta kontroli str. 317-358, 363-364) 
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1.5. Przeprowadzone przez NIK 2 lipca 2019 r. oględziny terenu oczyszczalni  
i znajdujących się tam dokumentów wykazały m.in., że: 

a) teren oczyszczalni, przepompowni oraz zlewni ścieków był ogrodzony  
i niedostępny dla osób postronnych oraz oświetlony i monitorowany. Poszczególne 
obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków miały ustalone nazwy, zgodnie  
z dokumentacją techniczną, uwidocznione na przymocowanych tablicach, oraz 
informacje o zagrożeniach. Na całym terenie oczyszczalni ścieków i wokół 
samodzielnych przepompowni utrzymano zieleń (trawa skoszona), a wały i groble 
ziemne były pokryte trawą. Otwarte obiekty technologiczne były ogrodzone barierą 
nie mniejszą niż 1,1 metra. Na terenie Oczyszczalni znajdowały się przyrządy 
kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, tablice ostrzegające przed 
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, sprzęt ratunkowy i wymagane instrukcje, 
o których mowa w § 18 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków20; 

b) Spółka prowadziła rejestr pomiarów dobowych ilości oczyszczonych  
w oczyszczalni, wprowadzanych do rzeki Drwęca ścieków komunalnych. Pomiar 
dokonywany był na bieżąco. Spółka wykonywała pomiary ścieków dopływających  
i odprowadzanych z oczyszczalni oraz przeprowadza badania jakości ścieków pod 
względem dopuszczalnych wskaźników stężeń zanieczyszczeń przez laboratorium, 
które posiadało certyfikat akredytacji na wykonywanie analiz i pobór prób Nr AB 
1715; 

c) Wylot oczyszczonych ścieków odbywał się rurą pcv będącą przedłużeniem 
odpływu z wylotu żelbetowego – w toń wód odbiornika. Stan taki stanowił 
odstępstwo od warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie miejsca 
odprowadzania ścieków. 

(akta kontroli str. 113-126) 
1.6. W dniu 2 lipca 2019 r. upoważnieni inspektorzy Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie21 przeprowadzili kontrolę gospodarowania wodami rzeki 
Drwęcy przez Spółkę, w odniesieniu do sposobu odprowadzania oczyszczonych 
ścieków z oczyszczalni wylotem do Drwęcy. W trakcie kontroli stwierdzono, iż 
oczyszczone ścieki odprowadzane są wylotem do rzeki Drwęcy na odcinku km 
10+000. Wylot do rzeki został przebudowany poprzez przedłużenie go w formie 
nałożenia na istniejący wylot rury z PCV, którą zatopiono w wodach rzeki. 
Przedmiotowa przebudowa wylotu została wykonana bez wymaganego prawem 
pozwolenia wodnoprawnego, gdyż posiadane przez Spółkę pozwolenie 
wodnoprawne na taką przebudowę wylotu nie zezwalało. W wyniku kontroli PGW 
Wody Polskie wydało 22 lipca 2019 r. zarządzenie pokontrolne, w którym 
zobowiązało Spółkę do likwidacji, bądź legalizacji, w formie decyzji właściwego 
organu PGW Wody Polskie przedłużenia wylotu – w terminie do 30 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 390-404) 

2. Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi 

Decyzją z 29 marca 2012 r.22 Starosta Toruński udzielił Spółce pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w tym m.in. 
na: skratki23 (w ilości 140,00 Mg/rok), zawartość piaskowników24 (w ilości 140,00 

                                                      
20 Dz. U. Nr 96 poz. 438, dalej: „rozporządzenie z 1 października 1993 r.”. 

21 Dalej: „PGW Wody Polskie”. 

22 Nr OS.6220.4.2012.MS. 

23 Kod odpadu: 19 08 01. 

24 Kod odpadu: 19 08 02. 
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Mg/rok) oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe25 (w ilości 200,00 Mg/rok). 
W decyzji podano, że część biologiczna oczyszczalni miała usuwać ze ścieków 
wszystkie zanieczyszczenia chemiczne właściwe dla ścieków komunalnych,  
a w komorze wapnowania odpady miały zostać poddane dezynfekcji wapnem 
palonym. Po takim procesie osad przekazywany miał być na miejskie składowisko 
odpadów w Toruniu. Termin ważności decyzji określono na 29 marca 2022 r. 

(akta kontroli str. 127-134) 

W zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów, 
składanych każdego roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego podano, że masa wytworzonych ustabilizowanych komunalnych 
osadów ściekowych w badanym okresie wynosiła: 

- w 2016 r. – 24,5 Mg, w tym sucha masa odpadów – 19,30 Mg, 

- w 2017 r. – 73,5 Mg, w tym sucha masa odpadów – 57,26 Mg, 

- w 2018 r. – 66,5 Mg, w tym sucha masa odpadów – 49,68 Mg, 

co było zgodne z kartami ewidencji osadów ściekowych. 

(akta kontroli str. 135-144) 

Osady ściekowe były przekazywane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
Sp. z o.o. w Toruniu, a dowodem na to były karty przekazania odpadów, wg których 
łączna masa przekazanych w latach 2016-2017 osadów odpowiadała suchej masie 
wytworzonych osadów w danym roku, a w 2018 r. przekazano o 7,83 Mg mniej niż 
wytworzono. 

(akta kontroli str. 145-153) 

Zgodnie z § 18 pkt 1 rozporządzenia z 1 października 1993 r. każda oczyszczalnia 
ścieków powinna być wyposażona w dostarczoną przez użytkownika instrukcję 
eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym. 

Według Instrukcji pracy oczyszczalni osad nadmierny z komór napowietrzania miał 
być kierowany do komory magazynowej osadu, stanowiącej zaadaptowaną komorę 
tlenowej stabilizacji osadu. Z komory tej osad pobierany miał być przez pompę  
w stacji odwadniania osadu i podawany na urządzenie łączące w sobie 
zagęszczarkę osadu i prasę taśmową. Osad odwodniony miał być składowany na 
terenie oczyszczalni (przewidziano powierzchnię magazynową na trzymiesięczne 
składowanie). 

Oględziny stacji odwadniania osadu oraz procesu jego odwadniania 
przeprowadzone przez NIK 2 lipca 2019 r. wykazały, że gospodarka osadami 
przebiegała zgodnie z Instrukcją pracy oczyszczalni.  

(akta kontroli str. 113-126) 

3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych 

3.1. W wyniku kontroli przeprowadzonej w Spółce w sierpniu 2017 r. WIOŚ 
zarządził: 

1/ prawidłowo eksploatować urządzenia gospodarki ściekowej (termin realizacji: 
natychmiastowy); 

2/ zapewniać prawidłową pracę oczyszczalni, w sposób gwarantujący 
dotrzymywanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych 
w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym (termin realizacji: na bieżąco). 

                                                      
25 Kod odpadu: 19 08 05. 
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Prezes Spółki w piśmie z 14 września 2017 r. poinformował WIOŚ o tym, że: 

- Zakład wyeliminował pienienie przy spuście ścieków oczyszczonych; 

- dokonano oczyszczenia, przeglądu i naprawy urządzeń napowietrzających  
w komorze KN-2, dowieziono nowy osad czynny w ilości 60 m3 i komorę stopniowo 
napełniano ściekami. 

(akta kontroli str. 154-156) 

3.2. W wyniku kontroli przeprowadzonej w Spółce w okresie wrzesień-październik  
2017 r. WIOŚ zarządził: 

1/ zapewniać prawidłową pracę oczyszczalni, w sposób gwarantujący 
dotrzymywanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych 
w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym (termin realizacji: na bieżąco);  

2/ dotrzymywać warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie średniodobowej 
ilości odprowadzanych ścieków (termin realizacji: natychmiastowy). 

Prezes Spółki w piśmie z 24 listopada 2017 r. poinformował WIOŚ o tym, że: 

- w wyniku prac naprawczych uzyskano wyniki badań ścieków o parametrach 
zgodnych z wartościami wskaźników zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym; 

- Zakład dotrzymuje postanowień pozwolenia w zakresie średniodobowej ilości 
odprowadzanych ścieków. 

(akta kontroli str. 157-159) 

3.3. W wyniku kontroli przeprowadzonej w Spółce w okresie wrzesień-listopad  
2018 r. WIOŚ zarządził: 

1/ zapewniać prawidłową pracę oczyszczalni, w sposób gwarantujący 
dotrzymywanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych 
w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym (termin realizacji: na bieżąco);  

2/ pobór ścieków oczyszczonych oraz surowych dokonywać średniodobowo (termin 
realizacji: na bieżąco); 

3/ prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, w szczególności nie powodować zagrożenia dla gleb (termin 
realizacji: niezwłocznie od otrzymania zarządzenia pokontrolnego). 

Spółka mailowo informowała WIOŚ o podjętych działaniach, podając m.in., że: 

- uruchomiono dodatkowe dmuchawy na oczyszczalni ścieków, 

- zakupiono i zaszczepiono w komorach napowietrzających nowe kultury bakterii, 

- zakupiono nowy tlenomierz ścieków, 

- zatrudniono do współpracy technologa, 

- nawiązano współpracę z oczyszczalnią ścieków w Brodnicy, 

- zlecono opracowanie koncepcji przekazywania ścieków dopływających do 
oczyszczalni w Lubiczu Górnym – do oczyszczalni ścieków w Toruniu. 

W piśmie z 13 grudnia 2018 r. Prezes Spółki poinformował WIOŚ o realizacji 
zarządzenia pokontrolnego podając m.in., że: 

- wzmożono kontrolę systemu kanalizacyjnego, z którego dopływają ścieki do 
oczyszczalni, 

- zlecono laboratorium pobieranie prób ścieków jako średniodobowe, 
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- zanieczyszczony grunt został oczyszczony i zrekultywowany niezwłocznie po 
ujawnieniu nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 160-186) 

3.4. Pismem z 26 listopada 2018 r. pracownicy oczyszczalni ścieków 
poinformowali Prezesa Spółki o zaobserwowanym kolejnym niekontrolowanym 
zrzucie ścieków przemysłowych, dostarczanych siecią kanalizacyjną do 
oczyszczalni, składających się m.in. z dużej ilości płynnych frakcji olejowych. 
Powodowało to, cyt.: „(…) nieodpowiednią, niezgodną z normami jakość 
oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Drwęcy.” Pracownicy wnioskowali 
o zwiększenie nadzoru nad siecią kanalizacji oraz zaostrzenie kontroli zakładów pod 
względem jakości odprowadzanych ścieków. 

(akta kontroli str. 187) 

W dniu 4 grudnia 2018 r. Spółka wystąpiła do 20 lokalnych zakładów o sprawdzenie 
prawidłowości działania ich urządzeń kanalizacyjnych, informując jednocześnie  
o uruchomieniu regularnych kontroli jakości ścieków odprowadzanych przez 
dostawców. 

(akta kontroli str. 188-198) 

W dniu 14 lutego 2019 r. Spółka zwróciła się do pięciu zakładów, z którymi miała 
zawarte umowy na odprowadzanie ścieków, o dostarczenie aktualnych pozwoleń 
wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi albo urządzeń 
kanalizacyjnych. 

(akta kontroli str. 199-203) 

W marcu 2019 r. Spółka poinformowała cztery zakłady o pobraniu próby ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji i o stwierdzonych znaczących przekroczeniach 
dopuszczalnych odczynów tych ścieków. Wyznaczono 30 dniowy termin na 
przystosowanie instalacji w taki sposób, aby odprowadzane ścieki nie przekraczały 
dopuszczalnych wartości wskaźników. Zaznaczono, że po upływie ww. terminu 
zostanie ponownie przeprowadzone badanie ścieków. 

Jeden z ww. zakładów złożył wyjaśnienia odnośnie technologii wytwarzania wędlin  
i wyrobów wędliniarskich oraz sposobu odprowadzania ścieków, drugi – po 
wymianie korespondencji – poinformował Spółkę o podjętych działaniach 
naprawczych, a kolejny zakwestionował wyniki analizy ścieków z próby pobranej 
przez Spółkę zarzucając, że nie była to próba średniodobowa, a pobór ścieku 
surowego nastąpił w trakcie czyszczenia filtra ścieku. Zakład posiadał własną 
biologiczną podczyszczalnię ścieków i do pisma z 23 kwietnia załączył 
sprawozdanie z badań z 20 marca 2019 r. Zakład ten zawarł w 2003 r. ze Spółką 
umowę na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w której Spółka 
zastrzegła sobie prawo do kontroli ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do 
kanalizacji, wyznaczyła maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń  
w ściekach oraz zasady naliczania opłaty podwyższonej za przekroczenie 
dopuszczalnych wartości tych wskaźników. Analogiczną umowę Spółka zawarła  
w 2006 r. z firmą produkującą przetwory mięsne. 

Pozostałe okazane do kontroli, obowiązujące w badanym okresie, umowy zawarte  
z siedmioma zakładami, dotyczyły dostawy wody na cele socjalno - bytowe  
i odprowadzania ścieków bytowych. Nie zawierały one postanowień uprawniających 
Spółkę do kontroli odprowadzanych ścieków, ani nie wyznaczały maksymalnych 
wskaźników zanieczyszczeń. 

 (akta kontroli str. 204-296, 405-444) 
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Wobec dwóch zakładów, na ich wniosek, określono warunki na odbiór ścieków. 

(akta kontroli str. 297-309) 

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

1/ W latach 2017-2019 Spółka nie przestrzegała warunków udzielonego pozwolenia 
wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do wód 
powierzchniowych rzeki Drwęcy. Potwierdziły to kontrole WIOŚ przeprowadzone  
w Zakładzie w tym okresie. I tak: 

a) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w dniach 8-28 sierpnia 2017 r. 
wykazała przekroczenia w zakresie następujących składników ścieków: azot 
ogólny o 20,5 mg N/l (± 12) i azot amonowy o 26 mg N/l (± 5,5); 

b) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w dniach 12-26 października 2017 r. 
wykazała przekroczenia w zakresie następujących składników ścieków: 
BZT5 o 37 mg O2/l (± 7), ChZT o 62 mg O2/l (± 15), zawiesina ogólna o 34 
mg/l (± 7), azot amonowy o 39,4 (± 6,7) i azot ogólny o 34,1 (± 15); 

c) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w dniach 13 września – 9 listopada 
2018 r. wykazała przekroczenia w zakresie następujących składników 
ścieków: 

-  w próbie z 14 września 2018 r. we wskaźnikach: BZT5 o 22 mg/l (± 6), 
ChZT o 62 mg/l (± 22), zawiesina ogólna o 35 mg/l (± 7), azot ogólny o 43 
mg/l (± 17), azot amonowy o 52,4 mg/l (± 8,8), fosfor ogólny o 0,3 mg/l  
(± 0,41); 

- w próbie z 8 października 2018 r. we wskaźnikach: BZT5 o 24 mg O2/l  
(± 6), ChZT o 56 mg O2/l (± 21), zawiesina ogólna o 55 mg/l (± 10), azot 
ogólny o 47 mg/l (±18), azot amonowy o 51 mg/l (± 9), fosfor ogólny o 2,09 
mg/l (± 0,72); 

d) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w dniach 13 lutego – 8 marca 2019 r. 
wykazała przekroczenia w zakresie następujących składników ścieków: 
BZT5 o 115 mg/l (± 21), ChZT o 256 mg/l (± 50), azot amonowy o 49 mg/l, 
azot ogólny o 56,1 mg/l (± 10,3), zawiesina ogólna o 175 mg/l (± 29), fosfor 
ogólny o 7,73 mg/l (± 1,46); 

e) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w dniach 2 lipca – 1 sierpnia  
2019 r. wykazała przekroczenia w zakresie następujących składników 
ścieków: azot amonowy o 53 mg/l oraz azot ogólny o 40,6 mg/l (±8,4). 

Stanowiło to naruszenie warunków określonych w pkt. III ppkt 1 pozwolenia 
wodnoprawnego. 

Prezes Grzegorz Karpiński wyjaśnił, że po objęciu stanowiska podjął działania 
sprawdzające stan techniczny infrastruktury użytkowanej przez Spółkę, a po 
zapoznaniu się ze stanem technicznym, dokumentacją i dokumentami  
z przeprowadzonych przez WIOŚ kontroli podjął bezzwłoczne działania naprawcze 
zmierzające do przywrócenia funkcjonowania oczyszczalni ścieków zgodnego  
z pozwoleniem wodnoprawnym. Ponadto, z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, Spółka wystąpiła do PGW Wody Polskie z wnioskiem o wydanie nowego 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni do Drwęcy26. 

(akta kontroli str. 71-76, 310-314) 

                                                      
26 Wniosek z 21 czerwca 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2/ W latach 2016-2018 działania Spółki wobec lokalnych przedsiębiorców 
odprowadzających ścieki do gminnej kanalizacji były: 

a) nierzetelne, albowiem tylko w dwóch spośród dziewięciu skontrolowanych 
umów zawartych z przedsiębiorcami na odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji Spółka zastrzegła sobie prawo do kontroli ilości, stanu i składu 
ścieków wprowadzanych do kanalizacji, wyznaczyła maksymalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oraz zasady naliczania opłaty 
podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnych wartości tych wskaźników. 
W pozostałych umowach z przedsiębiorcami Spółka zobowiązała się do 
odbioru ścieków bytowych mimo, że de facto odprowadzali oni do 
kanalizacji także ścieki przemysłowe27. Nie zastrzeżono w nich prawa do 
kontroli ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do kanalizacji, nie 
wyznaczono maksymalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń  
w ściekach oraz zasad naliczania opłaty podwyższonej za przekroczenie 
dopuszczalnych wartości tych wskaźników. 

b) nielegalne, bowiem Spółka nie prowadziła regularnej kontroli ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli 
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, do czego była obowiązana art. 9 ust. 3 ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Prezes Grzegorz Karpiński nie wyjaśnił przyczyn niepodejmowania przez Spółkę 
działań, w tym kontrolnych, wobec lokalnych  przedsiębiorców odprowadzających 
ścieki do gminnej kanalizacji, mających na celu wyeliminowanie przypadków 
wprowadzania do kanalizacji ścieków przekraczających najwyższe dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń.  

NIK zauważa, że jedną z przyczyn niedotrzymywania dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń określonych w posiadanym pozwoleniu 
wodnoprawnym był niekontrolowany przez Zakład zrzut ścieków przemysłowych 
dostarczonych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni. Z wyjaśnień i okazanej do 
kontroli korespondencji z zakładami wynikało, że stosowne działania Spółka podjęła 
dopiero w grudniu 2018 r. (pomimo wydawanych przez WIOŚ od 2017 r. zarządzeń 
pokontrolnych w tym zakresie oraz składanych przez Zakład do WIOŚ informacjach 
o podjętych działaniach naprawczych). Okazały się one jednak nie do końca 
skuteczne, bowiem przeprowadzona w dniach od 2 lipca do 1 sierpnia 2019 r., na 
zlecenie NIK, kontrola WIOŚ nadal wykazała przekroczenia w oczyszczonych 
ściekach dwóch wskaźników.  

 (akta kontroli str. 71-76, 310-314) 

3/ Zakład w okresie 28 sierpnia do 12 września 2017 r. (pomiędzy kontrolami WIOŚ) 
zmienił wylot ścieków, tzn. do dotychczasowego zakończenia wylotu rury żelbetowej 
przedłużył rurę wylotową PCV w toń wód odbiornika28. Powyższy stan potwierdziły 
oględziny przeprowadzone w czasie kontroli NIK oraz wyniki kontroli 
przeprowadzonej w Zakładzie przez PGW Wody Polskie. Taki sposób 
odprowadzania ścieków był niezgodny z warunkami określonymi w pkt. II  
pozwolenia wodnoprawnego z 29 listopada 2016 r. 

(akta kontroli str. 315-316) 

                                                      
27 Np. z ubojni, myjni samochodowej. 

28 WIOŚ pismem z 14 grudnia 2018 r. powiadomił Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Toruniu o dokonanych ustaleniach. 
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Prezes Grzegorz Karpiński wyjaśnił, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na 
pytanie, co było powodem zmiany wylotu ścieków, czy sporządzono projekt 
techniczny tej zmiany, czy przeprowadzono analizę wpływu projektowanej zmiany 
na środowisko (erozja dna rzeki) i bezpieczeństwo osób np. uczestniczących  
w spływach kajakowych, czy uzyskano pozwolenie właściwych organów na zmianę 
wylotu ścieków, z uwagi na brak w Spółce dokumentacji potwierdzającej takie 
działania. 

 (akta kontroli str.312) 

NIK zauważa, że według zalecenia PGW Wód Polskich zasadne jest wystąpienie, 
zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa Wodnego29,  do 
właściwego organu Wód Polskich o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego  
w zakresie warunków technicznych wprowadzania ścieków do rzeki Drwęcy poprzez 
uregulowanie miejsca wylotu rury i jej rodzaju. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Kontynuowanie działań w celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni,  
w sposób gwarantujący dotrzymywanie dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń określonych w posiadanym przez Zakład pozwoleniu 
wodnoprawnym. 

2. Podjęcie działań w celu wprowadzenia do umów na odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji zapisów zastrzegających  Spółce prawo do kontroli ilości, stanu i składu 
ścieków wprowadzanych do kanalizacji, wyznaczających maksymalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oraz określających zasady naliczania 
opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnych wartości tych wskaźników.  

3. Prowadzenie regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

4. Uregulowanie warunków technicznych wprowadzania ścieków do rzeki Drwęcy 
(dotyczy wylotu rury), zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 

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 Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
29 Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm. 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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. 

 

Bydgoszcz,        września 2019 r. 
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