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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/076 – Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu 
zasobami wodnymi w gminach turystycznych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Marian Dłucik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/182/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., nr LKA/263/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
oraz nr LKA/325/2018 z dnia 25 października 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2d) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Antoni Byrdy, Burmistrz Miasta3 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli4, w Urzędzie podejmowano działania na rzecz 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w ramach których uwzględniono 
potrzeby związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Szczyrk5. W związku 
jednak ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK ocenia, że działania te były 
niewystarczające. 

W dokumentach planistycznych, tj. w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniono rozbudowę ujęć wody oraz  
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie wszystkie jednak zadania związane  
z rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej określone w dokumentach 
planistycznych zostały zrealizowane, bowiem z zaplanowanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pięciu zadań zrealizowano jedno 
(zmodernizowano i rozbudowano istniejące ujęcie i stację uzdatniania wody na 
rzece Żylicy). Gmina nie wyegzekwowała od przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego obowiązku opracowania – na 2010 r. oraz lata 2014 - 2015 – 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, w sytuacji gdy realizowano w tym okresie zadania w zakresie 
rozwoju i modernizacji tych sieci. Nie opracowano także i nie przedłożono Radzie 
Miasta projektu uchwały zatwierdzającej Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Szczyrk  
na lata 2011-2013, co skutkowało naruszeniem przepisów art. 21 ust. 5 ustawy  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2010-2017. 
2 Zwany dalej Urzędem.  
3 Wcześniej Burmistrzem Miasta Szczyrk był Pan Bydliński Wojciech. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 
5 Zwana dalej Gminą lub Miastem. 

Ocena ogólna 
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z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków6.  

Uwagi NIK dotyczą współpracy Gminy z AQUA SA7 w zakresie realizacji zadań 
związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy. W ocenie NIK, zakres 
i charakter współpracy Gminy z tą Spółką – w sytuacji gdy Gmina nie kontroluje i nie 
nadzoruje, jak również nie egzekwuje realizacji działań w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej – może stanowić potencjalne zagrożenie dla prawidłowości 
realizacji ustawowych zadań Gminy.  

W Urzędzie prawidłowo prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednakże w latach 2010-2017 nie 
zapewniono rzetelnej ich kontroli, gdyż objęto nią jedynie od 0,1% (w 2010 r. 
i 2014 r.) do 6,4% (w 2011 r.) ogółu zbiorników bezodpływowych, w tym w obiektach 
turystycznych przeprowadzono tylko trzy kontrole tych zbiorników, a przydomowych 
oczyszczalni ścieków skontrolowano jedynie 5,7% w 2015 r. i 20,8% w 2011 r. 
Pobór wody z sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków przez odbiorców 
zlokalizowanych na terenie gminy Szczyrk był monitorowany przez podmiot 
zewnętrzny. 

Burmistrz Miasta spełnił obowiązek określony w art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, informując mieszkańców o jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi poprzez publikacje na stronie internetowej BIP8 Urzędu. 

Kontrole jakości wody oraz ujęć wody prowadzone w latach 2010-2017 na terenie 
Miasta przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej 
oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie wykazały 
w okresach wzmożonego ruchu turystycznego znacznego wzrostu poboru wody 
i pogorszenia jej jakości. Ilość oraz jakość odprowadzonych do środowiska ścieków 
oczyszczonych również nie ulegała znaczącej zmianie i w każdym roku spełniała 
warunki określone w pozwoleniach wodno-prawnych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowanie dokumentów planistycznych Gminy 

1.1. Obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Szczyrku 
realizowany był przez AQUA SA z Bielska-Białej – spółkę prowadzącą działalność 
wodociągowo-kanalizacyjną, właściciela sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-6) 

1.2. Miasto o powierzchni 39,07 km2 zamieszkiwało od 5 672 mieszkańców 
w 2010 r. do 5 584 mieszkańców w 2017 r9. Długość sieci wodociągowej w latach 
2010-2017 wzrosła z 30,2 km w 2010 r. do 31,0 km w 2017 r.10, , a długość sieci 
kanalizacyjnej w tym okresie wzrosła z 20,4 km w 2010 r. do 34,4 km w 2017 r.11 
Mieszkańcy Szczyrku korzystali z 789 zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe w 2010 r., a w kolejnych latach objętych kontrolą, odpowiednio z: 798, 799, 
806, 806, 811, 824 i 830 takich zbiorników oraz z przydomowych oczyszczalni 

                                                      
6 Dz. U z 2018 r. poz. 1152, dalej zwana ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
7 Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin. 
8 Sprawozdanie M-06 za 2017 r. 
9 W latach 2011-2016 Gminę zamieszkiwało odpowiednio: 5 666, 5 628, 5 620, 5 627, 5 626, 5 628 mieszkańców. 
10 W pozostałych latach okresu objętego kontrolą wynosiła: w 2011 r. i 2012 r. – 30,3 km, w 2013 r. – 30,4 km, w latach  
2014-2016 – 31,0 km.  
11 W pozostałych latach okresu objętego kontrolą wynosiła: w latach 2011-2012 – 20,4 km, w 2013 r. – 33,8 km, w latach  
2014-2015 – 34,0 km, w 2016 r. – 34,2 km. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ścieków, których w 2010 r. na terenie Miasta było 45, a w kolejnych latach 
odpowiednio: 48, 49, 52 oraz 53 w latach 2014-2017. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-85) 

W 2017 r. ujęto i uzdatniono z zasobów wód powierzchniowych znajdujących się na 
terenie Szczyrku 434 976 m3 wody, w tym 73212 odbiorcom w Szczyrku dostarczono 
151,500 m3 wody13 i odprowadzono siecią kanalizacyjną 231 278 m3 ścieków  
z 824 nieruchomości przyłączonych do tej sieci, a ze zbiorników bezodpływowych 
odebrano i przekazano do oczyszczalni 3 780 m3 ścieków. 

(dowód: akta kontroli, str. 45-47, 86-91)   

1.3.  Z 1 707 nieruchomości w Mieście w 2017 r., 824 (48,3%) podłączonych było  
do kanalizacji sanitarnej. Spośród 22 wybranych obiektów turystycznych14, jeden nie 
był przyłączony do sieci kanalizacji sanitarnej i posiadał przydomową oczyszczalnię 
ścieków, 13 i siedem obiektów korzystało odpowiednio z sieci wodociągowej 
i własnych ujęć wody, a dwa obiekty posiadały jednocześnie podłączenie do sieci 
wodociągowej i własne ujęcia wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 92-123) 

W informacjach opublikowanych w Banku Danych Lokalnych15 na koniec 2016 r. 
i dotyczących Miasta Szczyrk podano m.in., że: 
− budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej, stanowią 35,8% 

ogółu budynków mieszkalnych; 
− długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 34,2 km; 
− długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej stanowiła 

120,4%; 
− liczba przyłączy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła odpowiednio: 800 i 724. 
(dowód: akta kontroli, str. 124-126)  

1.4. W latach 2010-2017 w Mieście zarejestrowanych było od 136 do 156 obiektów 
turystycznych. Do miejskiej sieci wodociągowej podłączone były 83 obiekty 
turystyczne w 2010 r., 85 obiektów w 2011 r., 86 obiektów w 2012 r., 87 obiektów 
w 2013 r., 88 obiektów w latach 2014-2015 oraz 90 i 94 obiekty w latach 2016 
i 2017. Własne ujęcia wody posiadało 56 obiektów w 2010 r., 59 obiektów w 2011 r., 
61 obiektów w latach 2012-2014, 62 obiekty w 2015 r. 63 obiekty w 2016 r. 
i 65 obiektów w 2017 r. Trzy obiekty turystyczne posiadały dwa źródła zasilania 
w wodę – wodociąg i ujęcie własne. Do sieci kanalizaycyjnej przyłączone były 
104 obiekty w 2010 r., 108 obiektów w 2011 r., 110 obiektów w 2012 r., 111 
obiektów w 2013 r., 112 obiektów w 2014 r., 113 obiektów w 2015 r., 116 w 2016 r. 
i 118 w  2017 r. Własną oczyszczalnię ścieków posiadał w tym czasie jeden obiekt 
turystyczny,  a  ze zbiorników bezodpływowych na ścieki korzystało 31 obiektów 
w 2010 r., 32 w 2011 r., 33 w latach 2012-2016 i 37 obiektów w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 127)  

1.5. W zakresie zwiększonego zużycia wody w sezonie turystycznym Zastępca 
Burmistrza wyjaśnił, że (…) Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowy 
o dostarczenie wody każdorazowo po przeprowadzeniu analizy możliwości 
zapewnienia odbiorcom wody. Pomimo zwiększonego ruchu turystycznego 
w Szczyrku, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie informowało Gminy Szczyrk 

                                                      
12 Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wg sprawozdania M-06  
za 2017 r. 
13 975 nieruchomości korzysta z własnych ujęć wody (studni). 
14 12 dużych obiektów turystycznych dysponujących powyżej 50 miejsc noclegowych i 10 obiektów turystycznych 
wytypowanych do kontroli. 
15 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 
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o brakach w zaopatrzeniu w wodę. Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne 
również nie informowały o brakach w zaopatrzeniu w wodę z sieci. Sygnały takie  
nie dochodziły również w okresie suszy mającej miejsce w miesiącach  wakacyjnych 
(…). 

(dowód:akta kontroli, str. 5-6) 

W Rejestrze skarg i wniosków w latach 2010-2017 nie odnotowano spraw 
dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. 

(dowód: akta kontroli, str. 127a)    

1.6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta16 oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego17  
ustalono kierunki rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz uwzględniono 
uwarunkowania wynikające m.in. ze stanu systemów infrastruktury technicznej, 
w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. W dokumentach tych 
zapewniono warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę 
zasobami środowiska, w szczególności przez zapewnienie kompleksowego 
rozwiązania problemów gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków. 

W studium określono m.in. uwarunkowania w zakresie możliwości zaopatrzenia 
Miasta w wodę oraz w zakresie gospodarki ściekowej, w tym strefy ciśnienia wody. 
Przewidziano podłączenie do wodociągu miejskiego większej ilości odbiorców,  
ale wskazano również zaniechanie w przyszłości rozbudowy osiedli mieszkalnych 
powyżej wysokości 600 m n.p.m. Zaopatrywanie obiektów w wodę pitną z sieci 
powyżej wysokości 600 m n.p.m. uznano za ekonomicznie nieuzasadnione. 
Dla poprawy warunków zasilania terenu Miasta w wodę, wskazano na realizację 
programu rozbudowy systemu sieci wodociągowej, w tym stopniową wymianę 
skorodowanej sieci wodociągowej, budowę małych zbiorników wyrównawczych. 
W zakresie gospodarki ściekowej wskazano na:  
− sukcesywną rozbudowę systemu kolektorów ściekowych odprowadzających 

ścieki z Miasta do oczyszczalni,  
− objęcie pełnym systemem kanalizacji całego obszaru Miasta, przy czym 

kanalizacja systemowa do wysokości 600 m n.p.m., a gromadzenie wywozu 
nieczystości lub utylizacji w miejscu powstawania powyżej 600 m n.p.m., 

− ograniczenie realizacji obiektów wytwarzających ścieki na terenach powyżej 
wysokości 600 m n.p.m. 

(dowód: akta kontroli, str. 128-146) 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyk, 
obejmującym swoim zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych 
miasta oraz w miejscowych planach dla fragmentów Miasta Szczyrk, określono 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej, w tym 
obowiązujące ustalenia i uwarunkowania dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
np.: 
− utrzymanie i rozbudowa lokalnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych dla 

grupowego i indywidualnego zaopatrzenia w wodę, z jednoczesną ich ochroną, 
zgodnie z obowiązującymi dla nich strefami ochrony, 

                                                      
16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk, opracowane w listopadzie 1998 r. 
oraz zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk, opracowane we wrześniu 
2016 r. – zwane dalej studium.  
17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk, obejmujący swym zasięgiem tereny położone 
w granicach administracyjnych Miasta – kwiecień 2006 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych fragmentów Miasta opracowany w latach: 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016 – zwane dalej 
miejscowmi planami. 



 

6 

− objęcie systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszarów skupiających 
grupy obiektów, projektowanych i istniejących terenów zabudowy, 
z obligatoryjnym utrzymaniem parametrów technicznych ścieków komunalnych, 

− zakaz odprowadzania i gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych  
dla nowych przedsięwzięć zlokalizowanych w sąsiedztwie zrealizowanego 
systemu sieci kanalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 147-198) 

1.7. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniono 
występujące na terenie Miasta ujęcia wody oraz ich strefy ochronne, określono ich 
lokalizację i charakterystykę, powierzchnię zajmowaną przez strefy ochronne ujęć 
wód oraz zakazy obowiązujące na terenie strefy ochrony pośredniej, np. zakaz 
wprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych nieoczyszczonych 
lub oczyszczonych mechanicznie do ujęć wody, wprowadzanie ścieków do ziemi, 
urządzanie obozowisk, kempingów, kolonii. 

(dowód: akta kontroli, str. 147-198)  

Odnosząc się do uwzględnienia w materiałach planistycznych wszystkich 
występujących na terenie Miasta ujęć wody oraz ich strefy ochronne Burmistrz 
Miasta wyjaśnił, że (…) we wszystkich opracowywanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego są uwzględniane ujęcia i strefy ochronne  
znane organowi na etapie ich opracowywania i w terenie ich obszaru. Natomiast  
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwagi  
na nieadekwatną skalę opracowania, uwzględniono tylko ogólne informacje o tych 
obiektach, zgodnie z obowiązującą w okresie projektowania ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

(dowód: akta kontroli, str. 246-247)  

1.8. Rada Miejska w Szczyrku, we wrześniu 2015 r.18 uchwaliła opracowany przez 
AQUA SA zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Miasta 
Szczyrk na lata 2016-2018”19. Plan zawierał niezbędne elementy określone w art. 21 
ust. 2 powołanej wyżej ustawy i przewidziano w nim wykonanie przebudowy  
sieci wodociągowej DN200 wzdłuż ul. Górskiej wraz z przełączeniem istniejących 
odbiorców do nowego wodociągu, finansowane ze środków własnych AQUA SA. 
Zadanie to nie zostało zrealizowane. W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz Miasta 
stwierdził, że (…) Inwestorem zadania określonego w Planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych na rok 2016 i 2017 na terenie Miasta Szczyrk 
w przedmiocie j.w. jest spółka AQUA SA to na niej ciąży przygotowanie procesu 
inwestycyjnego i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację 
zadania. Z informacji jakiej udzielił pracownik działu inwestycji spółki AQUA SA, 
przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane i jest na etapie projektowania 
i uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości, po których ma przebiegać 
projektowany wodociąg (…). 

Gmina nie posiadała Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Szczyrk na lata 2010, 
2014-2015. Spółka AQUA opracowała plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2011, 2012 i 2013 (w których wskazano: 
zakres prac – opis, ilość całkowitą, planowane nakłady całkowite oraz źródła 
finansowania), jednak nie zostały one uchwalone przez Radę Miasta Szczyrk. 

                                                      
18 Uchwała nr XVI/63/2015 Rady Miejskij w Szczyrku z dnia 29.09.2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Szczyrk na lata 2016-2018”. 
19 Zwany dalej wieloletnim planem rozwoju. 
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Przedmiotowe ustalenia zostały szczegółowo opisane poniżej, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 199-208, 239-240) 

1.9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych był zgodny z kierunkami rozwoju Miasta określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami 
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Poza zadaniami ujętymi w dokumentach planistycznych Miasto w latach 2011-2014 
zrealizowało inwestycje w zakresie gospodarki ściekami i ochroną wód, które 
dotyczyły: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Myśliwskiej i Ogrodowej 
(2011 r.) i budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Orzechowej (2014 r.) oraz 
opracowania w 2017 r. dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Świerkowej i Modrzewiowej. Wybudowane sieci wodociągowe 
i kanalizacji sanitarnej przyjęło do ewidencji środków trwałych20, w listopadzie 
2011 r. i w lutym 2015 r. Natomiast w 2016 r. zakończono I etap budowy sieci 
i przyłączy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej.   

(dowód: akta kontroli, str. 209-219)   

1.10. Opracowując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
dotyczący rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, uwzględniano powstawanie 
obiektów turystycznych oraz wzrost liczby turystów. Zaplanowano bowiem21: 
budowę małych zbiorników wodnych stanowiących integralną część sieci 
wodociągowej, budowę nowych lokalnych ujęć wody i sieci wodociągowej, np. ujęcie 
wody powierzchniowej w Malinowie oraz na rzece Żylicy w górnym jej biegu, 
modernizację i rozbudowę istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na Żylicy, 
budowę dwóch zbiorników wyrównawczych w centrum Miasta, odnowienie 
istniejącego wstępnego zbiornika wody, a docelowo budowę w dolinie Żylicy 
nowego wstępnego zbiornika retencyjnego wody o pojemności ok. 300 tys. m3. 

(dowód: akta kontroli, str. 128-198) 

1.11. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko22, dla opracowanych 
planów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i planów zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzono strategiczną 
ocenę oddziaływania na środowisko. W latach 2010-2017 Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach23 pozytywnie opiniował przedstawione przez 
Burmistrza Miasta Szczyrk projekty miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz uzgadniał zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko dla projektów tych 
planów. W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, RDOŚ uwzględniał 
wpływ turystyki, w tym nowopowstałych obiektów. 

(dowód: akta kontroli, str. 248-283) 

1.12. Zaplanowany przez Miasto rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie był 
realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumentach planistycznych.  

Z zaplanowanych w miejscowym planie zagospodarowania pięciu zadań opisanych 
w pkt. 1.10 niniejszego wystąpienia pokontrolnego zrealizowano jedno zadanie, 
tj. zmodernizowano i rozbudowano istniejące ujęcie i stację uzdatniania wody  
                                                      
20 Na podstawie dowodów OT nr 00007 z dnia 23.11.2011 r. i nr 00001 z dnia 13.02.2015 r. 
21 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk uchwalonym w 2006 r. 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. 
23 Zwany dalej RDOŚ. 
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na rzecze Żylicy, przy ul. Myśliwskiej. W złożonych wyjaśnieniach, Burmistrz Miasta 
stwierdził, że (…) W dokumentach planistycznych m.in. obowiązującym dla 
większości Miasta Szczyrk Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
zapisy związane z rozwojem sieci wodociągowej wprowadzone były na podstawie 
uzgodnień uzyskanych na etapie procedury planistycznej z przedsiębiorstwa wodno-
kanalizcyjnego AQUA SA, obsługującego w tym zagadnieniu Gminę. Tutejszy Urząd 
nie dysponuje dokumentami i zakresem przeprowadzonych robót, są one 
w posiadaniu inwestora, tj. AQUA SA. Rozwój infrastruktury turystycznej w tym 
narciarskiej i bazy noclegowej rozpoczął się od 2016 r. i zweryfikował potrzeby 
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Miasta. 
W związku z powyższym planowane w dokumentach planistycznych inwestycje 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będą sukcesywnie realizowane, zgodnie 
z zapotrzebowaniem oraz planami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa AQUA SA. (…) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień Burmistrza Miasta NIK zauważa,  
że wprawdzie nie określono terminu realizacji ww. pięciu zadań, niemniej jednak 
były one ujęte w dokumentach planistycznych już w 2006 r., a do 2017 r. 
zrealizowano jedynie jedno z nich. 

(dowód: akta kontroli, str. 128-198, 237-238) 

NIK zwraca uwagę na współpracę Gminy ze Spółką AQUA w zakresie realizacji 
zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy. Wprawdzie 
Gmina uzgadniała z tą Spółką zadania związane z rozwojem sieci wodociągowej 
określone w dokumentach planistycznych oraz w wieloletnim planie rozwoju, 
niemniej jednak – jak wskazał Burmistrz w swoich wyjaśnieniach – realizacja tych 
zadań należała do AQUA SA. Należy podkreślić, że powierzenie realizacji zadań 
innemu podmiotowi nie zwalnia Gminy z odpowiedzialności za wykonywanie jej 
ustawowych zadań określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. Zdaniem NIK, sytuacja gdy Gmina w żaden sposób nie kontroluje i nie 
nadzoruje, jak również nie egzekwuje realizacji tych działań, może uniemożliwiać 
prawidłowe wykonywanie jej ustawowych zadań, w tym również nie zapewnić 
odbiorcom korzystnych cen poboru wody i odprowadzania ścieków. 

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

1. Gmina nie posiadała – na lata 2010 i 2014-2015 – wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, co było 
niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę, w sytuacji gdy realizowano w tym okresie zadania w zakresie rozwoju 
i modernizacji tych sieci.  

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że: zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiortswo 
wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego 
posiadaniu. Gmina Szczyrk nie posiada własnego przedsiębiorstwa 
wodosciągowo-kanalizacyjnego. Administratorem sieci zarówno wodociągowej 
jak i kanalizacyjnej jest AQUA SA w Bielsku-Białej. Przedsiebiorstwo AQUA SA 
nie opracowała za lata 2010, 2014-2015 „planu” i nie przedstawiło Burmistrzowi 
Miasta. 

(dowód: akta kontroli, str. 199-208, 421-422) 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień NIK zauważa, że zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (w tym rozwój 
i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej) należy do zadań własnych 
gminy, a powierzenie ich realizacji innemu podmiotowi nie zwalnia jej 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z odpowiedzialności za właściwe wykonywanie tych ustawowych zadań.  
Nadto, sieć wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy podlega rozwojowi. Z tych też 
powodów Gmina winna wyegzekwować od Spółki AQUA opracowanie takiego 
planu. 

2. W Urzędzie nie opracowano i nie przedłożono Radzie Miasta projektu uchwały 
zatwierdzającej Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Szczyrk na lata 2011-2013, 
pomimo że takie plany zostały opracowane, co skutkowało naruszeniem 
przepisów art. 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

Spółka AQUA opracowała plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych na rok 2011, 2012 i 2013. Plany te nie zostały uchwalone przez 
Radę Miasta Szczyrk.  

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę plan 
spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 
3 miesięcy od dnia przedłożenia planu burmistrzowi. 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Szczyrk na lata 
2011-2013 stanowił załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta 
Szczyrk na okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 złożony przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Taryfy weszły w życie na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Przedsiębiorostwo wodociągowo-kanalizacyjne 
nie przedłożyło odrębnie wieloletniego planu rowoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Szczyrk na lata 
2011-2013.  

(dowód: akta kontroli, str. 199-204, 421-422) 

W ocenie NIK, Urząd prawidłowo uwzględnił w dokumentach planistycznych zadania 
w zakresie rozbudowy ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę wzrastające potrzeby związane między  
innymi z rozbudową bazy turystycznej. NIK zauważa równocześnie, że nie  
wszystkie zadania związane z rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
określone w dokumentach planistycznych zostały zrealizowane, bowiem 
z zaplanowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pięciu 
zadań zrealizowano tylko jedno. Gmina nie wyegzekwowała od przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego obowiązku opracowania – na 2010 r. oraz lata  
2014 - 2015 – wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, w sytuacji gdy realizowano w tym okresie zadania 
w zakresie rozwoju i modernizacji tych sieci. Ponadto w Urzędzie nie opracowano 
i nie przedłożono Radzie Miasta projektu uchwały zatwierdzającej Wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
terenie Miasta Szczyrk na lata 2011-2013, co skutkowało naruszeniem przepisów 
art. 21 ust. 5 cytowanej ustawy. Uwagi NIK dotyczą także współpracy Gminy  
ze Spółką AQUA w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-
ściekową - zakres i charakter tej współpracy, gdzie Gmina nie kontroluje i nie 
nadzoruje, jak również nie egzekwuje realizacji działań w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej może stanowić potencjalne zagrożenie dla prawidłowości realizacji 
ustawowych zadań Gminy.  

Ocena cząstkowa 
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2.  Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla 
dużych obiektów turystycznych 

2.1. W kontrolowanym okresie nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy  
dla obiektów turystycznych. Objętych kontrolą 10 obiektów turystycznych 
zlokalizowanych było na obszarach objętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, w którym zapisano ustalenia dotyczące  
obsługi infrastruktury technicznej, w szczególności określono sposób zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków. 
Obiekty turystyczne objęte kontrolą nie znajdowały się na terenach ochrony 
pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody. 

 (dowód: akta kontroli, str. 240a, 114-123) 

2.2. Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 
na terenie Miasta w 2017 r. zajmowało się sześciu przedsiębiorców, którym 
Burmistrz Miasta, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach24, wydał decyzje zezwalające  
na prowadzenie takiej działalności. 

(dowód: akta kontroli, str. 241-243) 

2.3. Objęte badaniem obiekty turystyczne nie były przedsięwzięciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, tj. nie spełniały kryteriów określonych  
w § 3 ust.1 pkt 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko25.  
W związku z powyższym, nie zachodziła konieczność przeprowadzania 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
tych obiektów. W złożonych wyjaśnieniach, Zastępca Burmistrza stwierdził, że dla 
badanych obiektów nie przeprowadzono w Urzędzie postępowań w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli, str. 244a)  

2.4. Decyzje o pozwoleniu na budowę obiektów turystycznych były uwzględniane 
przy planowaniu rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W złożonych 
wyjaśnieniach, Z-ca Burmistrza Miasta stwierdził m.in., że: Przy planowaniu 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej uwzględniane są budynki indywidualne, jak również 
wszystkie obiekty, w tym obiekty turystyczne i inne (…). Burmistrz wyjaśnił, że: Przy 
planowaniu rozbudowy kanalizacji sanitarnej są uwzględniane obiekty turystyczne, 
niemniej jednak głównym czynnikiem determinującym planowanie rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej jest gęstość zabudowy w danej lokalizacji i uzyskanie efetu 
ekologicznego, którym gmina musi się wykazać chcąc pozyskać środki finansowe 
na rozbudowę kanalizacji sanitarnej.  

Do Urzędu nie wpływały skargi dotyczące użytkowania obiektów turystycznych. 
(dowód: akta kontroli, str. 127a, 244-245, 94-113)   

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze, z uwagi na fakt, iż w okresie objętym kontrolą nie wydawano 
decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów turystycznych. 

                                                      
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 1454. 
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 71. 
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3. Monitoring i kontrola sposobu poboru wody 
i odprowadzania ścieków przez obiekty turystyczne 

3.1. Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że pobór wody z sieci wodociągowej 
i odprowadzanie ścieków przez podmioty zlokalizowane na terenie Miasta  
jest na bieżąco monitorowany przez przedsiębiorstwo wodno-kanlizacyjne  
AQUA SA z Bielska-Białej. Miasto prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków 
umożliwiającą kontrolę częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych  
oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

(dowód: akta kontroli, str. 5-6, 6a)  

3.2. Wskazując w jaki sposób planowano podmioty do kontroli Zastępca Burmistrza 
Miasta wyjaśnił, że: Nieruchomości poddane kontroli zostały wytypowane  
na podstawie interwencji zgłaszanych w Urzędzie w formie pisemnej, telefonicznej 
lub osobiście.  

(dowód: akta kontroli, str. 246, 284) 

3.3. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 106 kontroli26 zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe (w tym 3 kontrole takich zbiorników 
obsługujących obiekty turystyczne27) i w 103 z nich stwierdzono nieprawidłowości28. 
Przeprowadzono również 13 kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków 
w indywidualnych gospodarstwach domowych i we wszystkich tych kontrolach 
stwierdzono nieprawidłowości29. Łącznie w okresie objętym kontrolą kwota 
nałożonych kar za nieprzestrzeganie przepisów ww.ustawy wyniosła 6,3 tys. zł30. 

(dowód: akta kontroli, str. 356)  

3.4. Kontrolą objęto 10 postępowań prowadzonych przez Urząd w badanym okresie. 
W trakcie przepowadzonych kontroli31 badano umowy na odbiór nieczystości 
ciekłych zawierane z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia, rozliczenia 
dotyczące zużycia wody i potwierdzające częstotliwość i ilość wywiezionych 
nieczystości ciekłych, a także rachunki za badanie próbek wody, w przypadku 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Kontrole były przeprowadzane 
na terenie nieruchomości, jak również wzywano właścicieli do przedłożenia 
stosownych dokumentów (np. umowy, rachunki). 

(dowód: akta kontroli, str. 286-355) 

3.5. W trakcie kontroli nie prowadzono badań, w tym badań z udziałem 
rzeczoznawców. W przypadkach wątpliwości co do szczelności zbiorników  
na nieczystości ciekłe, trzy sprawy spośród objętych badaniem NIK, skierowane  
były do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej32, w celu 
zbadania stanu technicznego zbiorników. PINB nie stwierdził nieprawidłowości  
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 246, 284-285, 290-293, 317-319, 321-323) 

                                                      
26 Jedna kontrolę w 2010 r. i w kolejnych latach odpowiednio: 51, 23, 5, 1, 15, 3 i 7 kontroli. 
27 Jedna kontrola w 2010 r. (3,2% ogółu zbiorników w obiektach turystycznych) i dwie kontrole w 2017 r. (5,4% ogółu 
zbiorników w obiektach turystycznych). 
28 W jedenej kontroli przeprowadzonej w 2010 r. i w kolejnych latach odpowiednio w: 50, 22, 5, 1, 14, 3 i 7 kontrolach.  
29 10 kontroli w 2011 r. i 3 kontrole w 2015 r. 
30 300,00 zł w 2015 r., 1 000,00 zł w 2016 r. i 5 000,00 zł w 2017 r. Grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji. Grzywna w wysokości 5,0 tys. zł nałożona w 2017 r. została umorzona z uwagi na 
wykonanie obowiązku.  
31 Badaniem objęto jedną kontrolę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz przydomowej oczyszczalni w każdym 
roku okresu objętego kontrolą. 
32 Zwanego dalej PINB. 
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3.6. Spośród 10 postępowaniach objętych kontrolą NIK w ośmiu przypadkach  
stwierdzono nieprawidłowości33. Natomiast wg wyjaśnień Burmistrza Miasta,  
do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas pozostałych kontroli 
prowadzonych przez Urząd należały (…) brak zawartej umowy na odbiór 
nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadajcym stosowne zezwolenie, brak 
rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, niewystarczająca 
częstotliwość opróżniania zbiornika na nieczystości ciekłe oraz brak badań próbek 
wody w przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości, 
u których zostały stwierdzone nieprawidłowości otrzymywali upomnienia oraz zostali 
pouczeni o obowiązku przestrzegania zapisów Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szczyrk. W przypadku stwierdzenia 
istotnych nieprawidłowości przeprowadzano ponowne kontrole. Kontrole te były 
następni weryfikowane czynnościami sprawdzającymi oraz wydaniem stosownym 
decyzji o przyłczeniu do kanalizacji (…).  

 (dowód: akta kontroli, str. 246, 284-287, 288-355) 

W latach 2010-2017 na terenie Miasta funkcjonowało od 128 do 148 obiektów 
świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi34. Ze 148 tych 
obiektów na koniec 2017 r., 37 wyposażonych było  w zbiorniki bezodpływowe  
na ścieki, a jeden posiadał przydomową oczyszczalnię ścieków. W okresie  
objętym kontrolą, Urząd przeprowadził w tych obiektach trzy kontrole  
zbiorników bezodpływowych35. Nie prowadzono kontroli w obiekcie wyposażonym 
w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

(dowód: akta kontroli, str. 357a-357b) 

3.7. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Rada 
Miejska w Szczyrku uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

                                                      
33 1) Podczas kontroli prowadzonej w 2010 r. przez przedstawicieli Urzędu pojawiły się wątpliwości co do szczelności 
zbiornika. Skierowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej z prośbą o kontrolę zbiornika 
pod względem prawidłowości wykonania z obowiązkującymi przepisami prawa budowlanego. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania PINB nie znalazł podstaw do podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie, z uwagi na fakt, że 
właściciele nieruchomości przedłożyli orzeczenie techniczne sporządzone przez osobę posiadającą ospowiedniee uprawnienia 
budowlane, które potwierdzało, że dobry stan techniczny badanych bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz ich szczelność. 

2) Podczas kontroli prowadzonej w 2011 r. nie przedstawiono rachunków za wywóz nieczystości ciekłych z części mieszkalnej, 
a przedłożono rachunki bieżące z działalności handlowej prowadzonej na nieruchomości. Właściciel nieruchomości został 
poinformowany, że istnieje obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W 2012 r. Burmistrz Miasta Szczyrk wydał decyzję nakazującą właścicielowi przyłączenie budynku do istniejącej 
miejskiej kanalizacji sanitarnej. Budynek przyłączono do sieci kanalizacyjnej w 2017 r. 

3) Podczas kontroli prowadzonej w 2012 r. stwierdzono, że dokumentacja realizacji obowiązku opróżniania przydomowego 
osadnika ścieków stanowi tylko częściowe udokumentowanie wywiązywania się z obowiązków. Właściciel nieruchomości 
otrzymał upomnienie i został zobowiązany do respektowania przepisów. 

4) Podczas kontroli prowadzonej w 2013 r. przez przedstawicieli Urzędu pojawiły się wątpliwości co do szczelności zbiornika. 
Skierowano pismo do PINB z prośbą o kontrolę zbiornika pod względem prawidłowości wykonania z obowiązkującymi 
przepisami prawa budowlanego. W wyniku przeprowadzonego postępowania PINB wydał postanowienie i nałożył na 
właścicieli nieruchomości obowiązek dostarczenia oceny technicznej dotyczącej szczelności zbiornika do gromadzenia 
ścieków. Ostatecznie PINB wydał decyzję, w której postanowił umorzyć wszczęte postępowanie, z uwagi na to, że właściciele 
nieruchomości przedłożyli próbę szczelności zbiornika, z której wynikało, że zbiornik jest szczelny. 

5) W 2014 r. Urząd przeprowadził kontrolę oraz skierował do PINB z prośbą o kontrolę zbiorników pod względem 
prawidłowości wykonania z obowiązkującymi przepisami prawa budowlanego. PINB w wyniku przeprowadzonego 
postępowania wydał decyzję, w której umorzył wszczęte postępowanie w sprawie zbadania szczelności zbiorników  
do gromadzenia nieczystości i w sprawie rozbiórki jednego zbiornika na ścieki. 

6) Podczas kontroli w 2015 r. przydomowej oczyszczalni ścieków użytkownik oświadczyl, że trzyma się zaleceń wywozu 
osadnika zgodnie z instrukcją i przedłożył częściowe rachunki, oświadczając, że pozostałe zagubił. 

7) Podczas kontroli w 2015 r. poinformowano właściciela nieruchomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
właściciel nieruchomości ma obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej 
(właściciel nieruchomości oświadczył, że przyłączenie do kanalizacji będzie możliwe jedynie w momencie uzyskania wsparcia 
finansowego) oraz że właściciel nieruchomości powinien posiadać zawartą umowę na wywóz nieczystości ciekłych z firmą 
posiadającą zezwolenie. Właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór ścieków z AQUA SA. 

8) W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2017 r. stwierdzono, że ze zbiornika na nieczystości ciekłe następuję wyciek 
nieczystości i wezwano właściciela do natychmiastowego uszczelnienia zbiornika oraz regularnego jego opróżniania. 
Właściciel nieruchomości przedstawił fakturę potwierdzającą przeprowadzenie prac uszczelniających szambo. 
34 Art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.). 
35 Jedna kontrola w 2010 r. i dwie kontrole w 2017 r. 
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ścieków na obszarze Gminy Szczyrk36, w którym określono warunki świadczenia 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla odbiorców na terenie Gminy Szczyrk, 
w tym: zawieranie umów, poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe i kanalizacyjne, sposób rozliczeń, warunki przyłączenia do sieci, 
prawa i obowiązki odbiorcy usług i przedsiębiorstwa. W obowiązujących w latach 
2010-2017 Regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Szczyrk, uchwalonych przez Radę Miejską w Szczyrku37 wskazano, że właściciele 
nieruchomości nieskanalizowanej są zobowiązani do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia. 

(dowód: akta kontroli, str. 358-370, 419) 

3.8. Cztery z 10 obiektów turystycznych wytypowanych do kontroli, w latach  
2016-2017 nie były podłączone do sieci wodociągowej i korzystały z własnych  
ujęć wody, w tym jeden z nich nie był podłączony do kanalizacji sanitarnej  
i posiadał przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeden obiekt turystyczny podłączony 
do sieci wodociągowej korzystał z własnego ujęcia wody, a jeden obiekt  
do sieci wodociągowej podłączony został w marcu 2017 r. Do sieci kanalizacyjnej 
podłączonych było dziewięć obiektów wytypowanych do kontroli, w tym jeden obiekt 
korzystał z sieci od listopada 2017 r., a drugi od czerwca 2017 r. Prognozowane 
w latach 2016-2017 miesięczne zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków 
w obiektach turystycznych wytypowanych do kontroli, nie zawsze odpowiadało 
rzeczywistemu zużyciu wody oraz odprowadzaniu ścieków. Stwierdzono bowiem 
m.in., że w przypadku: jednego z pensjonatów prognozowane w lutym i marcu 
2016 r. zużycie wody i odprowadzenie ścieków ( odpowiednio 87m3 i 93m3) 
przekroczone zostało o prawie 107% i 71% (180m3 i 159m3), jednego domu 
wczasowego  prognozowane w maju i w czerwcu 2016 r. i 2017 r. zużycie wody 
i odprowadzenie ścieków (odpowiednio: 164,3m3 i 159m3) przekroczone zostało 
o prawie 39% i 26% w roku 2016 (229m3 i 201m3) i o 25% i 61,6% w roku 2017, 
a prognozowane w lipcu i sierpniu 2016 r. i 2017 r. zużycie wody i odprowadzenie 
ścieków (164,3m3) przekroczone zostało w lipcu 2016 r. o 40,6% (231m3) 
i w sierpniu 2016 i 2017 r. o 82,6% i 69,2% (300m3 i 278m3). Natomiast jeden 
z ośrodków wczasowych korzystający z własnego ujęcia wody i odprowadzający 
ścieki do sieci kanalizacyjnej AQUA SA, przekroczył zaprognozowane ilości 
odprowadzonych ścieków m.in.: w styczniu 2017 r. (93m3) o 140,9% (224m3), 
w lutym 2016 r. (87m3) i 2017 r. (84m3) o 163% i 177,4% (229m3 i 233m3).  

(dowód: akta kontroli, str. 371-374) 

W latach 2016-2017 AQUA SA podała do sieci z ujęcia w Szczyrku zaopatrującego 
w wodę mieszkańców Szczyrku i Gminę Buczkowice, odpowiednio: 358 386 m3 
i 385 291 m3 wody, w tym Gmina Szczyrk pobrała, odpowiednio: 148 033 m3 

i 151 445 m3 wody, a siecią kanalizacyjną odprowadzono w tym czasie 209 007 m3 
i 231 278 m3 ścieków.      

(dowód: akta kontroli, str. 375) 

Wiceprezes Zarządu AQUA SA poinformował, że (…) Zarówno sieć wodociągowa 
jak i kanalizacyjna na terenie miasta Szczyrk są ściśle powiązane z sieciami 
w gminie Buczkowice, co powoduje, że nie wszystkie dane, o które wystąpiła Izba, 
jesteśmy w stanie podać. W Szczyrku funkcjonuje wiele ujęć własnych wody 
(studni). Spora część nieruchomości pomimo posiadania przyłącza wodociągowego 
korzysta z własnego ujęcia, a wodę z sieci pobiera tylko w przypadku problemów 

                                                      
36 Uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5.12.2002 r. 
37 Uchwały: Nr XLIII/248/2006 z dnia 27.06.2006 r., Nr XXXV/178/2012 z dnia 27.12.2012 r., Nr LI/261/2013 z dnia 
26.11.2013 r., Nr XVII/76/2015 z dnia 27.10.2015 r. 
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z działaniem studni. Ujęcie wody AQUA SA w Szczyrku od wielu lat wykorzystywane 
jest tylko w około 30% posiadanego pozwolenia wodno-prawnego. W umowach 
o zaopatrzenie w wodę określona jest średniodobowa ilość wody gwarantowanej 
przez AQUA SA (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 371-372) 

Ilość wody pobieranej przez pięć obiektów turystycznych korzystających  
ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ilość i jakość ścieków odprowadzanych 
przez dziewięć obiektów korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków 
realizowanego na terenie Miasta, odpowiadała warunkom zawartym w pozwoleniach 
wodno-prawnych wydanych AQUA SA38 przez Starostę Bielskiego i Marszałka 
Województwa Śląskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 94, 373-374, 376-386) 

3.9. Burmistrz Miasta spełniał obowiązek określony w art. 12 ust. 5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, informując mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe informacje zamieszczane były  
na stronie internetowej BIP Urzędu, w zakładce ochrona środowiska i dotyczyły: 
Obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla miasta Szczyrk  
za 2016 r. i 2017 r.39, Okresowej oceny jakości wody za I i II półrocze 2016 r. 
i 2017 r.40. Ponadto na stronie internetowej Urzędu w latach 2016-2018, 
publikowane były informacje (kwartalne, miesięczne) o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi  przekazywane przez AQUA SA i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. 

(dowód: akta kontroli, str. 386a-394) 

3.10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej41 poinformował,  
że podczas badań jakości wody wykonywanych w ostatnich pięciu latach przez 
producenta wody jak i PPIS, nie zakwestionowano żadnej próbki. 

Inwestorzy ośmiu obiektów wytypowanych do badania zawiadamiali PPIS 
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, a PPIS 
wydawał opinie sanitarne o braku sprzeciwu w zakresie wymagań sanitarno-
technicznych do użytkowania obiektu. 

PPIS poinformował, że dwa obiekty nie figurują w rejestrze Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej42. W zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem wody do spożycia sprawowanym w siedmiu obiektach, PPIS nie 
stwierdził nieprawidłowości. W przypadku jednego obiektu korzystającego 
z własnego ujęcia wody, stwierdzono obecność bakterii grupy coli i bakterii 
Escherichia coli w próbce pobranej 2 lipca 2013 r. PPIS wydał decyzję nakazującą 
unieruchomienie tego ujęcia wraz z instalacją. Wyniki badań laboratoryjnych  
próbki wody pobranej 8 lipca 2013 r. wykazały, że jakość wody jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami i PPIS wydał decyzję anulującą unieruchomienie 
ujęcia. Dokonując zbiorczej oceny wody na pływalni w jednym z ośrodków 
wczasowych za okres od grudnia 2016 r. do marca 2017 r., PPIS stwierdził, że woda 
w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i wskaźników mikrobiologicznych, 
spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, za wyjątkiem 

                                                      
38 Decyzja Starosty Bielskiego ZR-OŚ-6223W/17/05 z dnia 12.01.2006 r., decyzja Starosty Bielkiego 
Nr ZR.6341.2.122.2013.OA z dnia 15.11.2013 r. i decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2796/OS/2013 z dnia 
31.12.2013 r. 
39 Opublikowane w BIP14.02.2017 r. i 26.03.2018 r. 
40 Opublikowane w BIP: 21.07.2016 r., 2.02.2017 r. 14.02.2017 r., 27.07.2017 r.26.02.2018 r. 
41 Zwany dalej PPIS. 
42 PPIS poinformował, że obiekty te wyznaczono do ujęcia w planie kontroli na 2019 r. (w I kwartale) oraz wskazał, że do PPIS 
nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca tych obiektów i nie były one przedmiotem kontroli interwencyjnych. 
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jednokrotnego przekroczenia wartości chloroformu w niecce basenowej oraz 
w systemie cyrkulacji oraz jednokrotnego przekroczenia ogólnej liczby 
mikroorganizmów w systemie cyrkulacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 395-403, 420) 

3.11. W okresie objętym kontrolą, Burmistrz nie otrzymywał skarg dotyczących 
jakości i ciśnienia wody w Mieście. Natomiast w związku z suszą trwającą pod 
koniec lipca 2018 r., Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że (…) w Urzędzie 
odnotowano dwa zgłoszenia dotyczące problemu z dostępnością wody. Zgłoszenia 
dotyczyły indywidualnych budynków mieszkalnych z własnym ujęciem wody. 
W obydwu przypadkach ochotnicza straż pożarna dowiozła do posesji wodę 
z przeznaczeniem wyłącznie do celów gospodarczych. Ponadto do dyspozycji 
mieszkańców na terenie Miasta funkcjonują dwa hydranty tzw. zdroje uliczne z wodą 
pitną (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 127a, 413-414) 

Problemem dla Miasta – jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza Miasta - jest 
zagospodarowanie wód opadowych podczas intensywnych opadów 
atmosferycznych. W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę 
na brak ogólnodostępnej miejskiej kanalizacji deszczowej, a istniejąca kanalizacja 
deszczowa odprowadza wody deszczowe z niektórych dróg wojewódzkich 
i powiatowych, za stan których odpowiadają ich zarządcy. Urządzenia kanalizacji 
deszczowej - wyjaśnił dalej Zastępca Burmistrza - posiadają większe hotele, które 
na wykonanie kanalizacji deszczowej posiadały pozwolenia wodnoprawne. 

(dowód: akta kontroli, str. 413-414) 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego i we wszystkich obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, znajdowały się zapisy dotyczące zasad 
odprowadzania wód deszczowych i roztopowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 145-146,150,154-155,167,181,183)  

3.12. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska43 poinformował, że 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach44, w latach 2010-2017 
prowadził na terenie Gminy Szczyrk badania w zakresie programu obszarów 
chronionych jednolitej części wód powierzchniowych45, przeznaczonych do poboru 
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  
Wyniki badań przeprowadzonych w punkcie pomiarowym Żylica w Szczyrku Górnym 
wykazały, że woda spełniała wymogi określone dla obszaru chronionego będącego 
jcwp, przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, za wyjątkiem wskaźnika węglowodory ropopochodne, 
który w roku 2016 sklasyfikowano w kategorii jakości wody A3. Wpływ na taką 
ocenę miał jeden wynik, pozostałe trzy były poniżej granicy oznaczalności. Ocena 
jcwp, wykonana w latach 2010-2017 na podstawie badań prowadzonych w punkcie 
Żylica – wpływ do zbiornika Tresna w 2010 r. i w 2015 r., wskazywała zły stan  
jej wód ze względu na umiarkowany potencjał ekologiczny. O wyniku oceny 
zadecydowała jakość wskaźnika biologicznego – fitobentosu (klasa 3 – potencjał 
umiarkowany). Badane wskaźniki fizykochemiczne nie przekraczały wartości 
granicznych 1 klasy. 

W kontrolownym okresie nie stwierdzono podnoszenia się temperatury wód. ŚWIOŚ 
poinformował, że badania prowadzone w punkcie pomiarowym Żylica w Szczyrku 

                                                      
43 Zwany dalej ŚWIOŚ. 
44 Zwany dalej WIOŚ. 
45 Zwanych dalej jcwp. 
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Górnym, nie wykazały istotnej zmiany średniorocznej temperatury. Wartości 
średnioroczne w tym okresie wahały się w granicach od 6,1 ºC w 2010 r. do 6,9 ºC 
w 2017 r. Najwyższa wartość wystąpiła w 2016 r. i wynosiła 7,7 ºC, przy czym 
wartość dopuszczalna dla wód przeznaczonych do spożycia wynosi 25 ºC,  
a dla 1 klasy, tj. bardzo dobrego stanu/potencjału ekologicznego 22 ºC. 

W ocenie ŚWIOŚ, czynnikiem uniemożliwiającym i utrudniającym prawidłowy 
i systematyczny nadzór nad wpływem obiektów turystycznych na jakość wód, jest 
mała ilość etatów inspektorów i związana z tym niewielka częstotliwość kontroli 
podmiotów mających wpływ na stan środowiska w gminach turystycznych. 

ŚWIOŚ wskazał, że zgodnie z art. 48 ust.1 w związku z art. 55 ust. 7 ustawy  
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców46, WIOŚ jest zobowiązany do 
zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. W myśl art. 48 ust. 2 
powołanej wyżej ustawy, kontrola nie może być wszczęta przed upływem 7 dni  
lub po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W związku z powyższym, 
przed planowaną kontrolą AQUA SA, eksploatującą oczyszczalnię ścieków 
w Komorowicach, ŚWIOŚ zawiadamiał przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia 
kontroli. W latach 2010-2017 oczyszczalnia ścieków w Komorowicach kontrolowana 
była przez ŚWIOŚ 3-krotnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. w roku 
2011, 2014 i 2017. W trakcie tych kontroli nie stwierdzono naruszeń. 

ŚWIOŚ poinformował również, że AQUA SA zgodnie z posiadanym pozwoleniem 
wodnoprawnym wykonuje 24 automonitoringowe analizy jakości ścieków w ciągu 
roku, we wszystkich wskaźnikach zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu, a ich 
wyniki przedkłada ŚWIOŚ. W ocenie ŚWIOŚ, w latach 2010-2017 jakość oraz ilość 
odprowadzonych do środowiska ścieków oczyszczonych nie ulegała znaczącej 
zmianie i w każdym roku spełniała warunki określone w pozwoleniu. W wynikach 
analiz brak było widocznych różnić pomiędzy sezonami letnim i zimowym. 

 (dowód: akta kontroli, str. 404-410) 

Przeprowadzona przez ŚWIOŚ w sierpniu i wrześniu  2018 r. na terenie 
oczyszczalni ścieków w Komorowicach kontrola eksploatacji instalacji oraz 
przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 
przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji i jej wpływu na stan środowiska, również nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 416-418) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W latach 2010-2017 w Gminie nie zapewniono rzetelnej kontroli zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, określonej w art. 3 
ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 106 kontroli zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, w tym w poszczególnych latach: 1, 51, 23, 
5, 1, 15, 3 i 7, co stanowiło odpowiednio: 0,1%, 6,4%, 2,9%, 0,6%, 0,1%, 1,8%, 
0,4% i 0,8% ogółu tych zbiorników. W obiektach turystycznych przeprowadzono 
jedynie trzy kontrole zbiorników bezodpływowych – jedna  kontrola  w 2010 r. (3,2% 
ogółu zbiorników w tych obiektach) oraz dwie kontrole w 2017 r. (5,4% ogółu 
zbiorników w tych obiektach). Kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków także 
przeprowadzono jedynie w dwóch latach, tj. w 2011 r. – 10 kontroli (20,8% ogółu 
przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz w 2015 r. – trzy kontrole (5,7% ogółu 

                                                      
46 Dz.U.z 2018 r. poz. 646. 
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przydomowych oczyszczalni ścieków), przy czym żadna z tych kontroli nie była 
przeprowadzona w obiekcie turystycznym47. 

Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Burmistrz Miasta sprawuje kontrolę przestrzegania stosowania 
przepisów ustawy. 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że: Z uwagi na fakt, iż wszystkie tematy z zakresu 
ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Szczyrku realizuje tylko jeden 
pracownik, kontrole dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w latach 2010-2017 
wykonywane były wyłącznie na podstawie zgłaszanych interwencji od mieszkańców 
z bezpośredniego otoczenia obiektów świadczących usługi hotelarskie. W związku 
z brakiem większej ilości zgłoszeń we wskazanym okresie nie było przesłanek  
do podejmowania dodatkowych czynności kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 127, 356, 411-412)  

NIK nie podziela stanowiska Burmistrza Miasta, bowiem do przeprowadzenia 
kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  
nie są wymagane żadne dodatkowe przesłanki (np. interwencje mieszkańców).  
Na konieczność prowadzenia systematycznych kontroli wskazują natomiast także 
wyniki dotychczasowych kontroli zbiorników bezodpływowych, bowiem w 97,2% 
z nich stwierdzono nieprawidłowości. Bieżące kontrole mają na celu sprawdzenie 
przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W Urzędzie prawidłowo prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie zapewniono natomiast rzetelnej  
kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  
w latach 2010-2017. Pobór wody z sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków 
przez odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Szczyrk był monitorowany przez 
podmiot zewnętrzny. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli48, wnosi o zwiększenie liczby kontroli częstotliwości 
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

                                                      
47 W latach 2010-2017 jeden obiekt turystyczny posiadał oczyszczalnię ścieków. 
48 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. 
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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. 

Katowice, dnia 30 października 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
 Marian Dłucik 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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