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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/051 – Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł 
rolniczych1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Przemysław Witek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/272/2017 z dnia 25 października 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Cywiński, p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach  

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako niewłaściwe i niewystarczające działania 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (dalej Dyrektor 
RZGW) w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł 
rolniczych w trzecim cyklu2 wdrożenia dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. 
dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego3 (dalej dyrektywa azotanowa). Dyrektor RZGW przy 
weryfikacji konieczności wyznaczania wód wrażliwych w trzecim cyklu realizacji 
postanowień dyrektywy azotanowej nie zapewnił tej weryfikacji na całym obszarze 
działania RZGW w Gliwicach. Nie zastosował również zasady przezorności,  
a także nie zweryfikował – wbrew art. 3 ust. 4 dyrektywy azotanowej − konieczności 
wyznaczenia takich wód w przypadku co najmniej 28 jednolitych części wód4 
wskazanych w posiadanym przez ten organ opracowaniach, identyfikujących  
wpływ presji rolniczej na JCW1. Konsekwencją takiego postępowania mogło  
być niewynikające z przesłanek merytorycznych, niewyznaczenie wód wrażliwych  
i obszarów szczególego narażenia5 na terenie działania dyrektora RZGW w trzecim 
cyklu wdrażania przepisów dyrektywy azotanowej i brak zapewnienia objęcia takich 
obszarów dodatkową ochroną wynikającą z programów działań, mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (dalej: Programy działań). 
Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że na działania Dyrektora RZGW  
w ww. zakresie miały wpływ decyzje podejmowane na szczeblu centralnym.  

 

                                                      
1 Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli. 
2 Trzeci cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmował okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.  
3 Dz. Urz. UE. L375 z 31. 12. 1991 str. 1 ze zm.  
4 Zwanych dalej również JCW. 
5 Zwanych dalej również OSN. 
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NIK ocenia jako prawidłowe działania Dyrektora RZGW podjęte w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych w czwartym cyklu6 
wdrożenia dyrektywy azotanowej. Dyrektor RZGW prawidłowo wyznaczył 46 wód 
wrażliwych oraz 9 OSN o powierzchni 745,58 km2, według kryteriów wskazanych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych7 (dalej rozporządzenie w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych). 

  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wyznaczanie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu  
ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych  
na   zanieczyszczenie 

Działania związane z „określeniem wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu  
ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć oraz z opracowaniem programów 
działań na tych obszarach”, zgodnie z §32 pkt 1 ppkt 10 Regulaminu 
Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej8, zostały przypisane 
Wydziałowi Planowania, Gospodarowania i Ochrony Wód oraz Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (dalej Wydział RZGW). Bezpośrednio w Wydziale RZGW, zadania 
realizowały trzy osoby (uwzględniając kierownika Wydziału RZGW)9.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-8, 9, 10-13) 

 

Okres 2012-2016  

W dniu 5 stycznia 2011 r. Dyrektor RZGW otrzymał od Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (dalej KZGW) „Ustalenia ze spotkania w dniu 16 grudnia 2010 r. 
w sprawie spójnej strategii w zakresie wyznaczania w Polsce w latach 2012-2015 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego” do wykorzystania m.in. przy wdrażaniu dyrektywy azotanowej10. Zgodnie 
z treścią pisma, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej MRiRW) 
w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca 2011 roku było zobowiązane 
przekazać Ministerstwu Środowiska (dalej MŚ) oraz KZGW „twarde naukowe 
dowody oraz analizy na temat stanu rolnictwa w Polsce wraz z oceną presji rolniczej 
i jej wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazaniem 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (…). Otrzymane naukowe dowody oraz analizy będą stanowiły podstawę 
do określenia przez dyrektorów RZGW w drodze rozporządzeń na lata 2012-2015 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego oraz uzasadnienia przed Komisją Europejską dokonanego wyboru. 

                                                      
6 Czwarty cykl realizacji dyrektywy azotanowej obejmuje okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r.  
7 Dz. U. Nr 241, poz. 2093, uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.  
8 Regulamin organizacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  - Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2/2014 
Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 17 marca 2014 r. 
9 W dniu 23 kwietnia 2014 r., zgodnie z dyspozycją Dyrektora RZGW, do realizacji zadań wynikających z dyrektywy 
azotanowej wyznaczono 2 pracowników merytorycznych. Zostali oni jednocześnie zgłoszeni do udziału w pracach Grupy 
roboczej ds. rolno-środowiskowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (znak pisma: ZD/ZG-071/98/14/7370). 
10 Pismo  KZGW z dnia 05.01.2011 r. skierowane do dyrektorów RZGW (znak pisma: KZGW/DPZWpgw-3/2011/AR). 
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Analiza będzie dotyczyła obszaru Polski z wyłączeniem regionów górskich  
(83% terytorium kraju)”.    

(dowód: akta kontroli str. 14-15) 

Zgodnie z dyspozycją Zastępcy Prezesa KZGW z dnia 5 października 2011 r.11, 
podstawą do wyznaczania OSN w trzecim cyklu obowiązywania dyrektywy 
azotanowej, na lata 2012-2016, było opracowanie wykonane na zlecenie  
MRiRW przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach (dalej IUNG-PIB) pn.: „Ocena presji rolniczej na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego”. Według 
opracowania, na terenie RZGW nie znajdowały się obszary szczególnie narażone 
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Dyrektor RZGW nie wniósł 
żadnych uwag do zawartości merytorycznej opracowania, choć nie uwzględniało 
ono podstawowych kryteriów wyznaczania wód wrażliwych określonych 
w rozporządzeniu w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych: nie 
identyfikowało wód zanieczyszczonych związkami azotu; nie identyfikowało wód 
wykazujących eutrofizację lub tendencje do eutrofizacji oraz nie uwzględniało  
budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.     

(dowód: akta kontroli str. 66-104) 

Powyższe opracowanie nie było jedynym dostępnym w okresie obowiązywania 
trzeciego cyklu dyrektywy azotanowej. Wg opracowania wykonanego w 2011 r. 
przez Uniwersytet Warszawski pn.: „Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod 
rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenia wód 
związkami azotu”, oraz Opracowania analizy presji i wpływów zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb 
opracowania aktualizacji działań planów gospodarowania wodami sporządzonego 
w 2013 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy Oddział w Krakowie, na obszarze administrowanym przez RZGW 
występowała presja rolnicza w odniesieniu do co najmniej 28 jednolitych części 
wód12.  

 (dowód: akta kontroli str.105-110) 

W związku z nieprawidłową implementacją dyrektywy azotanowej przez Państwo 
Polskie i zarzutami Komisji Europejskiej dot. niedoszacowania OSN (tzw. skarga 
azotanowa – sprawa C-356/13), dyrektorzy RZGW zostali zobligowanii przez 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska w dniu 5 czerwca 2014 r.  
do zweryfikowania wielkości obszarów OSN celem skorygowania (zwiększenia) 
powierzchni OSN na okres 2012-201613. Za podstawę do wyznaczania OSN 
ponownie wskazano opracownie IUNG-PIB z 2011 r. Dyrektor RZGW był wskazany 
wśród adresatów korespondencji ww wiceministra.  

(dowód: akta kontroli str. 16-19, 63-66) 

 
                                                      
11 Pismo KZGW z dnia 5.10.2011 r. (znak pisma: KZGW/DPiZW-pgw/760/2011). 
12 Tabela 2.6.2 pkt 1d , poz. 33, 34, 35, 36, 43, 54, 61, 72, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 103, 106, 109, 117, 128, 129, 139, 141, 
151, 154, 156, 157, 160 – dokument włączony do akt kontroli 
13 Pismo Prezesa KZGW z dnia 25 września 2013 r. (znak pisma: KZGW/DPiZW-pgw/1252/2013/ar) wraz załącznikiem- 
Pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego z dnia 18 września 2013 r. (znak pisma: 
DZW-072-6/37240/13/ETK)  skierowanym do Michała Deskura, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.   
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Dyrektor RZGW nie określił w trakcie trzeciego cyklu obowiązywania dyrektywy 
azotanowej (okres 2012-2016) wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych ani obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Dyrektor RZGW nie podjął 
w tym celu żadnych innych działań, także po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej14.    

(dowód: akta kontroli str. 20-21) 

 

Okres 2016-2020  

W trakcie czwartego cyklu obowiązywania dyrektywy azotanowej na lata 2016-2020 
Dyrektor RZGW wyznaczył 46 wód wrażliwych oraz 9 OSN o łącznej powierzchni 
745,58 km2, w drodze dwóch rozporządzeń w sprawie określenia wód 
powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu 
ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (dalej rozporządzenia)15. 

  (dowód: akta kontroli str. 22-27, 30-32, 39-55) 

Dyrektor RZGW przekazał projekty ww. rozporządzeń do uzgodnienia w trybie  
art. 59, ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie16 do właściwych wojewodów, tj. Wojewody Śląskiego  
oraz Wojewody Opolskiego. Projekty rozporządzeń zostały uzgodnione17.  

(dowód: akta kontroli str. 22-27, 30-32, 39-55) 

Podstawą merytoryczną do wyznaczenia wód wrażliwych oraz OSN było 
opracowanie z 2015 r. pn.: "Identyfikacja wód wrażliwych oraz wskazanie obszarów 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych 
na terenie RZGW Gliwice", wykonane na zlecenie RZGW przez zespół  
ekspertów Narodowej Fundacji Gospodarki Wodnej w Warszawie - Biuro 
Regionalne w Katowicach. Podmiot został wyłoniony do realizacji zadania w drodze 
postępowania przeprowadzonego na podstawie polecenia służbowego Dyrektora 
RZGW nr 7/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Przedmiot zamówienia został określony 
przez RZGW w uzgodnieniu z KZGW. Jednym z elementów, obok części naukowej, 
było przygotowanie projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW Gliwice wraz 
z uzasadnieniem. Koszt opracowania wyniósł 55 000 zł brutto i został w całości 
sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, na podstawie umowy nr 428/2014/Wn50/NE-WU/D. Umowa została 
prawidłowo zrealizowana i rozliczona w terminie.  

 (dowód: akta kontroli str. 111-149) 

Przy określaniu wód wrażliwych w opracowaniu z 2015 r. uwzględniono specyfikę 
regionu, w tym w szczególności zagospodarowanie powierzchni (tereny 
o charakterze rolniczym wyznaczono precyzyjnie przy użyciu oprogramowania 

                                                      
14 Wyrok z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/16 w związku ze sformułowanymi przez Komisję Europejską zarzutami  
w zakresie przyjęcia programów działań w rozumieniu art. 5 dyrektywy azotanowej zawierających środki niezgodne  
z częścią A pkt 2 załacznika 2 oraz ust. 1 pkt 1 załacznika III dyrektywy.   
15 Rozporządzenie nr 2/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 7 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 
(DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.798) oraz Rozporządzenie  nr 3/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.432). 
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 2234, ze zm.  
17 Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 20.05.2016 (znak pisma: IFIII.700.27.2016); Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 
12.07.2016 (znak pisma: IFIII.700.27.2016) oraz pismo Wojewody Opolskiego z dnia 7.06.2016 (znak pisma: 
IN.III.700.12.2016.JS).   
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komputerowego, tzw. cyfrowej warstwy CORINE Land Cover 2012), charakterystykę 
stanu rolnictwa (produkcja nawozów naturalnych), uwarunkowania klimatyczne, 
charakterystykę gleb (wg glebowo-rolniczej mapy obszaru RZGW, także pod 
względem przydatności rolniczej), analizę zlewniową i charakterystyki odpływu 
średniego z wielolecia 1971-2009. 

(dowód: akta kontroli str. 34-37) 

W ramach opracowania dokonano także analizy badań monitoringowych wód 
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ) 
w zakresie stężenia azotanów oraz azotu azotanowego. Analizie zostały poddane 
wyniki monitoringu za lata 2010-2014, które były podstawą do kwalifikowania danej 
jednolitej części wód powierzchniowych jako wody wrażliwej w sytuacji gdy: 

• wartość stężenia azotanów przekraczała 50 mg/l (§ 2 rozporządzenia 
w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych), 

• wartość stężenia wskaźników eutrofizacji (fosfor ogólny, azot ogólny, azot 
azotanowy, azotany, chlorofil a) przekroczyły wartości graniczne (§ 2 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych), 

• zidentyfikowano wyraźny trend wzrostowy w zakresie stężenia fosforu 
ogólnego, azotu ogólnego, azotu azotanowego, azotanów, chlorofilu a  
(§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych). 

(dowód: akta kontroli str. 33) 

Wykaz wód wrażliwych oraz OSN został zaopiniowany pozytywnie przez  
Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry w dniu  
30 listopada 2016 r.18  

(dowód: akta kontroli str. 38) 

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

1. Dyrektor RZGW w trzecim cyklu dyrektywy azotanowej ograniczył weryfikację 
wód wrażliwych i OSN tylko do analizy obszarów objętych opracowaniem 
wykonanym w 2011 r. przez IUNG w Puławach, pomimo że nie identyfikowało ono 
wód zanieczyszczonych związkami azotu, wód wykazujących eutrofizację, wód 
wskazujących tendencje do eutrofizacji, a także, iż nie uwzględniono w nim budowy 
geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Wykorzystanie ww. opracowania  
przy wyznaczaniu wód wrażliwych wynikało z dyspozycji otrzymanych z KZGW  
w efekcie ustalonej na szczeblu ministerialnym wspólnej strategii w zakresie 
wyznaczania w Polsce w latach 2012−2015 obszarów szczególnie narażonych  
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 

Dyrektor RZGW w wyjaśnieniu podał: W wyniku ustaleń MŚ i MR podstawą 
wyznaczania wód wrażliwych  i OSN w III cyklu tj. w latach 2012-2016  
obowiązywania dyrektywy azotanowej było opracowanie zlecone rzez MR „Ocena 
presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł 
rolniczych wykonane przez Instytut Uprawy  Nawożenia  i Gleboznawstwa - 
PIB(IUNG-PIB) w Puławach. W opracowaniu tym nie wskazano na terenie RZGW 
Gliwice obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł 
rolniczych.  Przeprowadzane w 2015 r. tzw. doznaczanie  dotyczyło III cyklu  
i miało na celu zwiększenie powierzchni obszarów szczególnie narażonych na 

                                                      
18 Uchwała Nr 7/2016 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Wykazu wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
oraz wykazu obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 
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nieprawidłowości 
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zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych do poziomu wskazanego 
w ekspertyzie IUNG, przesłanej wraz z projektami rozporządzeń do KE w 2012 r. 
Dyrektor nie miał podstaw do podważania ekspertyzy opracowanej w sposób 
jednolity dla całego kraju . Nie wyznaczając wód wrażliwych   i OSN kierował się 
zarówno ww. ekspertyzą jak również wynikami badań prowadzonych przez GIOŚ  
w ramach PMŚ, które w tym czasie nie wskazywały na występowanie stężeń 
azotanów powyżej 40 mg/l, 50 mg/l NO w analizowanych przekrojach (…). 
Dodatkowo należy zaznaczyć, że wykonanie dodatkowych badań i analiz  
ze względów czasowych  i finansowych było niemożliwe, poza tym naraziłoby 
dyrektora na zarzut marnotrawienia środków publicznych i wynikające z tego faktu 
konsekwencje (…).   

 (dowód: akta kontroli str. 151-152) 

Wskazane w wyjaśnieniach okoliczności nie zwalniały, zdaniem NIK, Dyrektora 
RZGW z obowiązku objęcia weryfikacją wód wrażliwych i OSN w trzecim cyklu 
realizacji dyrektywy azotanowej całego obszaru działalności RZGW w Gliwicach 
oraz pełnego zachowania przy ww. weryfikacji wymogów określonych w art. 47  
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne19 (dalej ustawa Prawo wodne). 
W toku omawianej weryfikacji Dyrektor RZGW w Gliwicach powinien wykorzystać 
wszystkie pozostające w jego dyspozycji dane o wpływie rolnictwa na wody, 
stosując przy tym zasadę przezorności, zwłaszcza w przypadkach braku pełnego 
rozpoznania stanu wód przy równoczesnym istnieniu przesłanek o pozostawaniu 
przez nie pod wpływem presji rolniczej. 
W ocenie NIK, powyższe postępowanie Dyrektora RZGW w Gliwicach było 
niezgodne z prawem. 
 
2. Dyrektor RZGW nie zweryfikował konieczności wyznaczenia wód wrażliwych 
w przypadku 28 JCW dla których dysponował danymi o zidentyfikowanym wpływie 
presji rolniczej na te JCW, co było działaniem wbrew art. 3 ust. 4 dyrektywy 
azotanowej i art. 47 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz zaniechaniem zasady 
przezorności o której stanowi art. 191 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Dyrektor RZGW wyjaśnił: Same przesłanki o występowaniu presji rolniczej nie mogą 
stanowić podstawy do negacji opracowania przyjętego i przekazanego do KE 
i zarazem decydować o nałożeniu na  rolników różnych obowiązków i kosztów, do 
tego niezbędne jest wykonanie odpowiednich analiz, które uwzględniałyby 
znajomość i specyfikę analizowanego obszaru. Takie analizy zostały wykonane  
na potrzeby IV cyklu. Na potrzeby tego cyklu wykorzystano nowsze dane np. 
otrzymane w czerwcu 2015 r. oficjalne wyniki monitoringu wód powierzchniowych 
i podziemnych, oceny stanu oraz lokalizację ppk monitoringu za lata 2010-2014 oraz  
dane dotyczące zasobności gleb w azot mineralny oraz zanieczyszczenia azotanami  
wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu. Przeanalizowano  zmiany, 
które zaszły w rolnictwie tj. w strukturze gospodarstw rolnych, zużyciu nawozów, 
hodowli. Dodatkowo na podstawie analiz średnich rocznych stężeń wskaźników 
eutrofizacji w punktach kontrolno- pomiarowych JCW dokonano oceny trendu zmian 
wskaźników w latach 2010-2014 i te jednolite,dla których stwierdzono silny trend 
wzrostowy przynajmniej jednego wskaźnika eutrofizacji zostały uznane za wrażliwe. 
Jednocześnie kierując się zasadą przezorności uznano także, że niemonitorowane 
JCW, będące pod wpływem wyznaczonych OSN, należy uznać za wody wrażliwe na 
azotany pochodzenia rolniczego. W wyniku tych analiz można było dokonać 
wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych. Na podstawie zapisów w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego 

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm., uchylone z dniam 1 stycznia 2018 r.  
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kraju,w którym nałożono na wojewodę obowiązek prowadzenia monitoringu 
w zakresie badania substancji biogennych w przekrojach zlokalizowanych na 
wejściu i na zamknięciu JCWP w okresie 2016- 2017 z częstotliwością 4 razy 
w roku. Dla wszystkich tych jednolitych wprowadzono w aktualizacji Programu 
wodno-środowiskowego kraju działanie tj. monitoring badawczy z uwagi na 
nierozpoznane presje, a monitoringiem operacyjnym objęto 22 JCWP. 

(dowód: akta kontroli str. 152-153) 

2. Opracowanie i wdrożenie programów działań mających na celu 
ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego 

 

W związku z nieokreśleniem w trakcie trzeciego cyklu obowiązywania dyrektywy 
azotanowej wód wrażliwych ani OSN, Dyrektor RZGW nie opracował żadnych 
programów działań.  
NIK odstępuje od oceny tego obszaru. 
   

IV. Uwagi i wnioski 

Z uwagi na wejście w życie, z dniem 24 sierpnia 2017 r., art. 102-112 ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne20 oraz w związku z utworzeniem, na  
mocy art. 239-251 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2018 r. państwowej osoby  
prawnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, NIK odstępuje  
od sformułowania uwag i wniosków pokontrolnych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla 
Dyrektora RZGW, 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 Katowicach. 

Katowice, dnia 19 stycznia 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Przemysław Witek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
 
 

                                                      
20 Dz. U. poz. 1566, ze zm.  

Wnioski pokontrolne 

Opis stanu 
faktycznego 


