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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 Stanisław Tarnowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/183/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryk Gazurek, Wójt Gminy Istebna3 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

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 Istebna5. W związku 
jednak ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK ocenia, że działania te nie były 
wystarczające. 

Kierunki rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej były określone w dokumentach 
planistycznych Gminy, tj. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Opracowano także prognozy oddziaływania przewidywanego rozwoju turystyki 
i infrastruktury technicznej wodociągowo-kanalizacyjnej na środowisko naturalne 
Gminy. Przeprowadzo działania modernizacyjne istniejących oczyszczalni ścieków, 
w celu spełniania wymagań pozwoleń wodnoprawnych w zakresie ilościowym oraz 
jakościowym i opracowano dokumentacje techniczne kolejnych przedsięwzięć w tym 
zakresie. Efektem prowadzonych działań była poprawa jakości oczyszczanych 
ścieków. Dla zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania w wodę, podłączono  
do wspólnej sieci wodociągowej będące w eksloatacji Urzędu ujęcia wody pitnej. 
W okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost długości sieci kanalizacji sanitarnej 
o 18,2 km. 

Nie stwierdzono występowania w latach 2010-2017 istotnych dla bezpieczeństwa 
sanitarno-epidemiologicznego mieszkańców gminy i turystów zakłóceń 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2010-2017. 
2 Zwany dalej „Urzędem”. 
3 Zwany dalej „Wójtem”. 
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 też Gminą. 

Ocena ogólna 
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w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej wodociągowo-kanalizacyjnej, także 
w okresach zwiększonego ruchu turystycznego oraz w czasie suszy.  

Prawidłowo i rzetelnie monitorowano i kontrolowano sposób poboru wody 
i odprowadzania ścieków przez obiekty turystyczne, a także prowadzono monitoring 
ich jakości. Objęte badaniem NIK obiekty turystyczne były przyłączone do sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:  
− nieprowadzeniu w latach 2010-2015 ewidencji bezodpływowych zbiorników 

i przydomowych oczyszczalni ścieków; 
− nieprzeprowadzaniu w okresie 2010-2017 kontroli opróżniania zbiorników 

bezodpływowych; 
− nieopracowaniu wieloletnich planów rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

w Gminie; 
− nieumieszczeniu w trzech z czterech objętych badaniem umowach na 

dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków z obiektów turystycznych 
prognozowanych ich ilości; 

− nieinformowaniu w 2017 r. mieszkańców Gminy i turystów o jakości dostarczanej 
do gminnej sieci wody. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych potrzeb 
rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej adekwatnie  
do rozwoju infrastruktury turystycznej 

1.1. W latach 2010-20176 zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie 
Istebna realizowali pracownicy dwóch referatów Urzędu. Referat Gospodarczy 
i Rolnictwa7 zajmował się m.in. sprawami związanymi z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji, pozyskiwaniem środków zewnętrznych na współfinansowanie  
inwestycji, przekazywaniem inwestycji do użytkowania, a także zadaniami z zakresu 
planowania przestrzennego. Do zadań Referatu Usług Komunalnych8 należało  
m.in. utrzymanie obiektów i sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i ich ewidencja,  
wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonywanie naliczeń  
za świadczone usługi dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych.  

Woda do gminnej sieci wodociągowej pobierana była z ośmiu ujęć wodnych. Gmina 
była właścicielem czterech oczyszczalni ścieków, do których były odprowadzane 
ścieki gminną kanalizacją sanitarną.  

(dowód: akta kontroli str. 26-33, 49-56, 639) 

1.2. W okresie objętym kontrolą, Gminę o powierzchni 84 km2 zamieszkiwało  
od 12.045 mieszkańców w 2010 r. do 12.345 w 2017 r. Długość sieci wodociągowej 
na terenie Gminy wzrosła w tych latach o 11,8 km, z 59,2 km w 2010 r. do 71 km 
w 2017 r. Największy wzrost długości sieci nastąpił w 2013 r. (o 5,7 km w stosunku 
do 2012 r.) oraz w 2016 r. (o 3,7 km w stosunku do 2015 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 49-58, 409-424, 639, 642) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się 
o 18,2 km tj.: z 45,6 km w 2010 r. (77% długości sieci wodociągowej) do 63,8 km 
w 2017 r. (90% długości sieci wodociągowej). Największy przyrost długości sieci 
nastąpił w 2013 r. (o 8,1 km) oraz w 2015 r. (o 8,7 km). Na koniec 2017 r. 31,7% 

                                                      
6 Okres objęty kontrolą. 
7 Zwany też RGiR. 
8 Zwany też RUK. 

Opis stanu 
faktycznego 
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mieszkańców Gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej, podczas gdy na koniec 
2010 r. wskaźnik ten wyniósł 27,8%.  

W 2016 r. w Gminie było 2094 zbiorników bezodpływowych oraz 160 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, a w 2017 r. ich liczby wynosiły, odpowiednio: 2127 i 166. 
W latach 2010-2015 Urząd nie prowadził ewidencji przydomowych oczyszczalni 
oraz zbiorników bezodpływowych. 

W okresie objętym kontrolą nastąpił spadek obiektów turystycznych o liczbie miejsc 
noclegowych 50 i powyżej9 niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej z 6 w 2010 r.  
do 3 w latach 2014-2017. 

(dowód: akta kontroli str. 49-59, 265-270, 436-443, 639-642) 

1.4. W okresie objętym kontrolą wzrastała liczba przyłączonych do sieci 
wodociągowej obiektów turystycznych. I tak: 23 z 57 obiektów turystycznych  
było przyłączonych w 2010 r., 24 z 68 w 2011 r., 32 z 79, w 2012 r., 37 z 84  
w 2013 r., 40 z 91 w 2014 r., 42 z 97 w 2015 r., 49 ze 110 w 2016 r. i 54 ze 119  
w 2017 r. Część z tych obiektów posiadała także własne ujęcia wody. W 2010 r.  
były to dwa obiekty, w 2011 r. – jeden, w 2012 r. – dwa, w 2013 r. i 2014 r. – po 5,  
w 2015 r., w 2016 r. i w 2017 r. – po 7 obiektów. 

Liczba obiektów turystycznych podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej 
w poszczególnych latach badanego okresu wynosiła, odpowiednio: 13, 14, 17, 32, 
35, 35, 43 i 45. Zbiorniki bezodpływowe w tych latach posiadało, odpowiednio:  
38, 46, 51, 41, 43, 47, 52 i 58 obiektów. Własne oczyszczalnie posiadało, 
odpowiednio: 5, 7, 10, 10, 12, 13, 14 i 15 obiektów turystycznych na terenie Gminy. 

 (dowód: akt kontroli, str. 49-55, 59) 

1.5. Urząd wprowadził w latach objętych kontrolą rozwiązania techniczne 
umożliwiające zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na wodę w sezonie 
turystycznym. Oprócz rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, doprowadził do 
połączenia sieci wodociągowej w trzech położonych na terenie Gminy sołectwach 
(Istebna, Jaworzynka i Koniaków), co umożliwiło dostawy wody do odbiorców z kilku 
ujęć. Takie rozwiązanie ograniczyło ryzyko przerw w dostawach wody, szczególnie 
w okresach zwiększonego jej poboru.  

Gmina Istebna skutecznie pozyskała zewnętrzne środki pomocowe10, które zdaniem 
Wójta znacznie ułatwiły realizację inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej. 
W 2017 r. w Urzędzie opracowano system monitorowania pracy urządzeń wodno-
kanalizacyjnych na stronie internetowej oraz system powiadamiania SMS o stanie 
pracy urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Jak wyjaśnił 
Wójt obecnie program jest na etapie wprowadzania i szkolenia pracowników, 
a docelowo posłuży do sporządzenia modelu zarządzania siecią pozwalającego  
na skuteczniejsze jej administrowanie. 
Zdaniem Wójta, zapotrzebowanie na wodę wzrasta głównie w okresach suszy,  
kiedy wydajność prywatnych ujęć znacznie spada. Następuje wtedy wzrost 
zapotrzebowania wody na gminnej sieci. W tym okresie obiekty korzystające 
z  gminnej sieci wodociągowej nie odczuwają pogorszenia jakości wody, ani też nie 
odczuwają zmniejszenia wydajności, ponieważ połączony system wodociągów  
pozwala na bieżąco reagować na zwiększone zapotrzebowanie. Na potwierdzenie 
powyższego Wójt podał przykład ujęcia wody Gańczorka w Koniakowie, z którego 
za okres od stycznia do marca sprzedano 52 m3 wody (średnio na miesiąc  
8,67 m3), a z chwilą wystąpienia suszy, to jest od lipca do grudnia 2015  r. -  

                                                      
9 Zwanych też dużymi obiektami turystycznymi. 
10 Gmina w latach 2010-2017 otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.880.575,95 zł na realizację 
inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  
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36.858 m3 wody (średnio miesięcznie 6.143 m3). Pomimo wystąpienia suszy  
w tym okresie właściciele obiektów turystycznych nie odczuli problemów z jakością  
i brakiem wody.  Ponadto, połączenie zlokalizowanego na rzece Olza ujęcia wody 
Gańczorka ze zbiornikiem retencyjnym Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wisła, 
przy stałym przepływie wody przez zbiornik, zapewnia możliwość zwiększonego 
poboru wody z ujęcia nawet w okresie suszy.  

 (dowód: akt kontroli, str. 49-55, 425-435, 639-642) 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Istebna Nr XLI/329/2018 z dnia 10 maja  
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia (zmiany) miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika 
retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka, Gmina planuje budowę 
kolejnego ujęcia wody w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego, które 
z racji swej lokalizacji zapewni dodatkowy pobór wody oraz pracę sieci w systemie 
grawitacyjnym.  

 (dowód: akt kontroli, str. 49-55, 157-158) 

W okresie objętym kontrolą, zwiększone zużycie wody w okresie turystycznym nie 
wpłynęło na pogorszenie jakości wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej. 

 (dowód: akt kontroli, str. 49-55, 529-533) 

W celu zapewnienia wymaganej pozwoleniami wodnoprawnymi Starosty 
Cieszyńskiego jakości ścieków oczyszczonych w czterech gminnych 
oczyszczalniach, Urząd podjął w latach 2013-2016 działania w zakresie 
modernizacji i rozbudowy gminnych oczyszczalni ścieków poprzez m.in. zabudowę 
sito-piaskowników, wzmocnienie systemu napowietrzania oraz poprzez 
wprowadzenie automatyki w procesie obsługi urządzeń, co poprawiło jakość 
oczyszczania ścieków. Jednak ze względu na dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej 
i podłączanie do niej kolejnych obiektów (w tym turystycznych) podjęto dalsze 
działania na rzecz rozbudowy oczyszczalni. W tym celu w 2017 r. opracowano 
dokumentację i uzyskano decyzje Starosty Cieszyńskiego na przebudowę 
i rozbudowę oczyszczalni „Gliniane”, „Pustki” oraz „Tartak”11. Realizację tych 
przedsięwzięć zaplanowano w formule Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020. Zdaniem Wójta, szczególnie rozbudowa oczyszczalni ścieków 
„Tartak” umożliwi przyjmowanie większej ilości ścieków z obiektów posiadających 
zbiorniki bezodpływowe, co zapewni całkowite zagospodarowanie ścieków 
komunalnych powstających w obiektach niekorzystających z sieci kanalizacji 
sanitarnej.  

(dowód: akt kontroli, str. 49-55, 425-430, 436-443, 639) 

1.6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy12 ustalono kierunki rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapisano 
w nich, że zaopatrzenie w wodę będzie prowadzone z wiejskiej sieci wodociągowej 
opartej na lokalnych źródłach wód powierzchniowych i podziemnych. Kierunkiem 
rozwoju sieci kanalizacyjnej będzie realizacja sieci kierującej ścieki do oczyszczalni 
ścieków, a do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszczenie odprowadzania 
ścieków sanitarnych do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem 
opróżniania i wywożenia ścieków taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych. 

                                                      
11 Z powodu niewystarczających środków finansowych i braków kadrowych Urzędu, nie przystąpiono do sporządzania 
dokumentacji przebudowy oczyszczalni „Czadeczka”. 
12 Zwanym też dalej studium. W okresie objętym kontrolą obwiązywały dwa dokumenty studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy tekst jednolity z listopada 2010 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 
Nr XXXVI/346/2010 Rady Gminy Istebna z 5 listopada 2010 r., obejmujący zmiany studium uchwałami Rady Gminy z: 
29 czerwca 2000 r. (Nr XVIII/141/2000), 26 października 2006 r. (Nr XLII/381/2006) i 6 lipca 2009 r. (Nr XXIV/230/2009). Drugi 
dokument zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/342/2014 z 30 czerwca 2014 r. i zmieniany uchwałami 
nr XX/155/2016 z 15 lipca 2016 r. oraz nr XXXIII/270/2017 z dnia 25 października 2017 r. 
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W dokumencie z 30 czerwca 2014 r. zapisano, że postuluje się objęcie szczególną 
ochroną zasobów wodnych źródłowego odcinka Olzy, jako rezerwę 
przyszłościowego zaopatrzenia Gminy w wodę.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy13 uszczegółowiono 
zapisy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wynikające  
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, m.in. poprzez 
wprowadzenie minimalnych przekrojów przyłączy wodociągowych oraz sieci  
wodnej oraz kanalizacji sanitarnej. Dopuszczono także, do czasu realizacji 
zbiorczego systemu kanalizacji, odprowadzanie ścieków do szczelnych 
bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu taborem 
asenizacyjnym do stacji zlewni lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków. 

 (dowód: akt kontroli, str. 63-156) 

1.7. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy14 ujęto wszystkie występujące na jej terenie gminne ujęcia 
wody oraz określone w pozwoleniach wodnoprawnych strefy ochronne dla czterech 
z nich. Nie ujęto natomiast ujęcia wody będącego w gestii jednego z dużych 
obiektów turystycznych. W posiadaniu Urzędu były pozwolenia wodnoprawne  
dla ujęć wody będących w eksploatacji tego przedsiębiorcy. Wójt wyjaśnił,  
że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy i Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny uzgadniając dokumenty planistyczne nie określili obowiązku umieszczenia 
w tych dokumentach indywidualnych ujęć wody i ich stref ochronnych, stąd 
umieszczono tam tylko ujęcia wody służące celom publicznym.  

 (dowód: akt kontroli, str. 143-145, 436-439, 443) 

1.8. Gmina Istebna nie posiadała, na lata objęte kontrolą, wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 (dowód: akt kontroli, str. 49, 52, 54-55, 639-640, 642) 

1.9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono ustalenia 
w zakresie odprowadzania ścieków powstających w związku z prowadzoną 
działalnością usługową i produkcyjną. Przewidziano tam także modernizację 
i budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej oraz rozwój usług turystycznych.  

 (dowód: akt kontroli, str. 119-156, 639-640, 642) 

1.10. Zgodnie z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko15, 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
oraz zmiany planu zagospodarowania Gminy były przedmiotem oceny ich wpływu 
na środowisko dokonanej przez specjalistyczne firmy w formie dokumentów  
pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko”16. Dokumenty te były uzgodnione 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Cieszynie. W dokumentach tych uwzględniono m.in. 
wpływ turystyki na stan wód i zanieczyszczenie gleby. Dokument z 2013 r. 
prognozował dalszy rozwój usług zwłaszcza sportu i rekreacji mający ograniczony 
negatywny wpływ na stan środowiska Gminy i przedsięwzięcia projektowanej 

                                                      
13 W okresie objętym kontrolą obwiązywał Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy (zwany też dalej mpzp) 
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z 5 września 1994 r. o nr IX/16/94, zmieniany uchwałami Rady Gminy: 
nr XXXVIII/336/2002 z 9 października 2002 r., nr XVII/165/2008 z 5 września 2008 r., nr XXI/215/2009 z 6 kwietnia 2009 r. 
nr XXIV/231/2009 z 6 lipca 2009 r. nr VI/24/2011 z 18 kwietnia 2011 r., nr XXV/227/2013 z 12 marca 2013 r., 
nr XXXIII/316/2014 z 18 lutego 2014 r., nr IX/58/2015 z 7 lipca 2015 r. oraz Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IX/58/2015 z 7 lipca 2015 r. 
14 Uchwalony w dniu 30 czerwca 2014 r. 
15 Procedura ta jest wymagana zapisami 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 środowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). 
16 W okresie objętym kontrolą opracowano te dokumenty dla zmian studium w 2013 r. przez podmiot zewnętrzny, w 2015 r. 
i w 2016 r. także przez podmiot zewnętrzny. 
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zmiany studium uwarunkowań „nie spowodują znaczącego oddziaływania  
na poszczególne komponenty środowiska”. W dokumencie opracowanym w 2015 r. 
określono pozytywny wpływ planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków Pustki 
w Koniakowie na stan środowiska i umożliwienie podłączenia do kanalizacji 
sanitarnej ok. 400 nowych mieszkańców i „trudnej do oszacowania” liczby turystów. 
Dokument z 2016 r. oceniał wpływ na środowisko rozwój infrastruktury turystycznej 
(narciarskiej) w rejonie „Złotego Gronia”.  

 (dowód: akt kontroli, str. 471-511, 639-640, 642) 

1.11. Planowany rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej był realizowany zgodnie 
z założeniami przyjętymi w dokumentach planistycznych. Budowę kolejnego ujęcia 
wody Tokarzonka na potoku podjęto po zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwałą Rady Gminy nr XLI/329/2018 
z dnia 10 maja 2018 r. Także Strategia rozwoju Gminy do roku 202017 przewidywała 
systematyczny rozwój sieci kanalizacyjnej oraz podnoszenie jakości istniejących 
stacji poboru wody poprzez budowę nowych ujęć wody (w tym Tokarzonki), 
rozbudowę istniejących ujęć oraz przebudowę stacji uzdatniania wody Wilcze 
w Istebnej. Cel operacyjny Strategii Gminy „Systematyczny rozwój sieci 
kanalizacyjnej…” obejmował zadanie „Przebudowa, rozbudowa istniejących 
oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa nowych oczyszczalni ścieków 
komunalnych”. Zadania w tym zakresie ujęte były także w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy na lata 2018-203018, gdzie wykazano zadania w zakresie 
rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 (dowód: akt kontroli, str. 49, 52, 54-55, 157-167, 306-317, 639-640, 642) 

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

Gmina nie posiadała – na lata objęte kontrolą – wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co było niezgodne 
z zapisami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków19.  

Według wyjaśnienia Wójta, realizacja zadań w zakresie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika ze Strategii Rozwoju Gminy 
Istebna do roku 2020 przyjętej Uchwałą nr XVI/103/2015 z dnia 16 grudnia  
2015 r. „Realizacja zadań wodociągowo – kanalizacyjnych następuje w oparciu 
o wyznaczony  w strategii kierunek rozwoju gminy oraz wieloletnią prognozę 
finansową ….”.  

W odniesieniu do powyższego NIK zwraca uwagę, że ustawodawca wskazał,  
iż wieloletni plan planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy, które są 
określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
lecz zgodność ta nie uprawnia do odstąpienia od sporządzania wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
Stosownie bowiem do art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, 
jedynie w sytuacji, gdy nie jest planowana budowa urządzeń wodociągowych lub 
urządzeń kanalizacyjnych, można odstąpić od opracowania ww. planu 

(dowód: akta kontroli str. 49, 54-55, 292-293, 297-298, 639-640, 642) 

W ocenie NIK, Gmina prawidłowo uwzględniła w dokumentach planistycznych 
potrzeby rozbudowy ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę wzrastające potrzeby związane, między innymi, 

                                                      
17 Aktualizowana uchwałą Rady Gminy nr XIV/103/2015 z 16 grudnia 2015 r., zwana też dalej Strategią Gminy.  
18 Przyjętej uchwałą Rady Gminy nr XXXV/292/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 
19 Dz. U. z 2018 r. poz. 1152; zwana też ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
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z rozbudową bazy turystycznej. Prawidłowo realizowała także zadania związane 
z rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, określone w dokumentach 
planistycznych. W Gminie nie dopełniono obowiązku opracowania – na lata objęte 
kontrolą – wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, czym naruszono art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 

2.1. Gmina posiada Plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru 
Gminy. Wójt dla złożonych czterech wniosków dotyczących budowy lub rozbudowy 
dużych obiektów turystycznych20 wydał wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego do celów projektowych. W okresie objętym 
kontrolą nie było przypadku wydania przez Urząd decyzji o warunkach zabudowy 
dla obiektu turystycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 168-170, 639-640, 642) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, na terenie Gminy, usługę opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wykonywały cztery firmy. 
Posiadały one wydane przez Wójta decyzje zezwalające na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, w  których określono m.in. okres obowiązywania 
zezwolenia oraz stacje zlewne, do których firmy mogą transportować ścieki.  
Były to oczyszczalnia ścieków Istebna Tartak, oraz oczyszczalnie ścieków  
w Bielsku-Białej, Żywcu oraz w Wiśle. 

 (dowód: akta kontroli str. 168-175) 

2.3. Objęte badaniem duże obiekty turystyczne nie zostały zakwalifikowane  
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani do 
przedsięwzięć mogących 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 sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko21. W związku z powyższym, nie zaszła konieczność 
przeprowadzania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla tych obiektów.  

(dowód: akta kontroli str. 292-293, 297-298, 301, 639-640, 642) 

2.4. Według informacji Wójta, otrzymywane decyzje o pozwoleniu na budowę 
obiektów turystycznych wykorzystywane są przy planowaniu sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej poprzez ustalenie zapotrzebowania na dostawy wody i odbiór 
ścieków w ilościach wynikających z wielkości obiektu, tj. liczby miejsc noclegowych 
czy planowanej ilości obsługi gastronomicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 436-438, 440, 443) 

W decyzjach o pozwoleniu na budowę dla badanych czterech dużych obiektów 
budowlanych znajdowały się zapisy o zgodności rozwiązań projektowych 
z ustaleniami mpzp oraz o konieczności przedłożenia przed wystąpieniem 
o użytkowanie przedmiotowego budynku decyzji udzielającej pozwolenia wodno-
prawnego dla odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji.  

W studium uchwalonym w dniu 30 czerwca 2014 r. zapisano, że odprowadzenie 
wód opadowych powinno odbywać się na zasadach określonych w odrębnych 

                                                      
20 W okresie objętym kontrolą, na terenie Gminy zbudowano lub rozbudowano cztery obiekty turystyczne o ilości miejsc 
noclegowych 50 i więcej. Wyboru obiektów dokonano z prowadzonej przez Wójta Ewidencji obiektów świadczących usługi 
hotelarskie.  
21 Dz. U. z 2016 r. poz. 71. 
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przepisach. Nie dopuszczano odprowadzenia wód opadowych na nawierzchnie 
utwardzone. Zapisano, że kanalizacje sanitarna i deszczowa muszą być 
prowadzone oddzielnie. 

W wypisach z mpzp dla poszczególnych obiektów znajdowały się zapisy 
o konieczności wyposażenia obiektów w urządzenia do gromadzenia odpadów  
i ich systematycznego wywozu. Dla jednej z inwestycji wymagano aby ścieki były 
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.  

W wypisach z mpzp znajdowały się także ustalenia dotyczące odprowadzenia  
wód opadowych. Dla obiektu zlokalizowanego we wsi Koniaków zapisano zakaz 
odprowadzania wód opadowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych 
o trwałej nawierzchni do gruntu. Wprowadzono nakaz podczyszczania takich wód 
opadowych przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej. Dla dwóch inwestycji 
zlokalizowanych w Istebnej zapisano nakaz przeprowadzania remontów rowów 
melioracyjnych i utrzymywaniu ich w stanie umożliwiającym odprowadzenie wody, 
natomiast dla trzeciej zobowiązano inwestora do odprowadzenia wód deszczowych 
powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej.  

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 277-291, 642) 

W okresie objętym kontrolą, do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga związana 
z budową i użytkowaniem dużych obiektów turystycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 168, 169-170, 182-186, 639-642) 

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

3. Monitoring i kontrola sposobu poboru wody i odprowadzania 
ścieków przez obiekty turystyczne 

3.1. Zgodnie z informacją Wójta, monitorowanie obiektów turystycznych w zakresie 
poboru wody i odprowadzenia ścieków odbywa się na terenie Gminy tylko dla 
obiektów korzystających z  gminnej  sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. 

Odczyt zużycia wody na wodociągu gminnym i prywatnym jest podstawą  
do naliczania opłat za ścieki odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków. 

Monitorowanie poboru wody na gminnej sieci wodociągowej odbywa się 
systematycznie poprzez prowadzenie książek eksploatacyjnych stacji uzdatniania 
wody.  

Monitorowanie ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków komunalnych 
z oczyszczalni ścieków odbywa się poprzez systematyczne prowadzenie książek 
eksploatacyjnych, w której dokonuje się wpisów dobowych ilości przepływu ścieków 
komunalnych. Zgodnie z informacją WIOŚ, książki eksploatacji oczyszczalni 
ścieków prowadzone były na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli, str. 176-178, 181, 639, 641-642, 586-638) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Wójt nie prowadził kontroli opróżniania zbiorników 
bezodpływowych na  nieczystości ciekłe. 

 (dowód: akta kontroli, str. 176-179, 181, 292-300, 639, 641-642) 

3.3. Rada Gminy uchwaliła w dniu 9 października 2002 r. regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków22. Regulamin określał m.in. zadania RUK w zakresie 
obowiązku dostarczania wody odbiorcom o odpowiednim ciśnieniu i jakości, warunki 
techniczne dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także zasady zawierania 
i rozwiązywania umów oraz zasady rozliczeń. Częstotliwość opróżniania zbiorników 

                                                      
22 Uchwałą nr XXXVIII/345/2002 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

bezodpływowych została określona w Regulaminach utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy, uchwalonych przez Radę Gminy23.  

(dowód: akta kontroli, str. 34-48, 642) 

3.4. Spośród czterech dużych obiektów turystycznych objętych badaniami, dwa 
posiadały własne ujęcia wody, a dwa zostały podłączone do gminnej sieci 
wodociągowej. Wszystkie były podłączone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  

W przypadku obiektu podłączonego do sieci wodociągowej, w badanych latach 
2016-2017 nie wystąpił przypadek przekroczenia zapotrzebowania wskazanego 
w pisemnej umowie o zaopatrzeniu w wodę. W drugim – we wniosku o wydanie 
warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci i w umowie  
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nie określono prognozowanego 
poboru wody.  

W przypadku obiektów zasilanych z własnych źródeł wody, w jednym zabudowany 
był przepływomierz mierzący rzeczywistą ilość odprowadzanych ścieków, w drugim 
(obiekt o nazwie pokoje gościnne), ilość odbieranych ścieków określano  
na podstawie zabudowanego na własnym ujęciu wodomierza (ilość zużywanej  
wody nie przekraczała średnio 5 m3 na dobę). W umowach na odprowadzanie 
ścieków odpowiednio z 30 stycznia 2013 r. i z 1 sierpnia 2013 r. nie określono ich 
prognozowanej ilości – zapisano, że do obowiązków Gminy należy odbiór ścieków 
bytowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy w ilości 
odpowiadającej ilości dostarczanej wody.  

(dowód: akta kontroli, str. 292-293, 295, 297-298, 303-305, 318-345, 639, 641-642) 

3.5. Wójt Gminy informował mieszkańców o jakości wody przeznaczonej  
do spożycia poprzez publikację analiz wody w wodociągach gminnych  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http//istebna.bip.info.pl/ 
index.php?idmp=86&r=r. 

Z kontrolowanego okresu publikacji wyników badania wody, tj. z lat 2016-2017,  
na dzień 9 lipca 2018 r. na stronie były dostępne kopie sprawozdań z badania  
wody za okres styczeń-czerwiec 2016 r. oraz sprawozdanie roczne Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie24 za 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 176-181, 201-202) 

3.6. Zgodnie z informacją PPIS25, w latach 2010-2017 nie stwierdzono na terenie 
Gminy pogorszenia jakości wody z powodu wzmożonego ruchu turystycznego. 
Stwierdzono jedynie  sporadyczne, krótkotrwałe przypadki pogorszenia jakości 
wody, których przyczyną były warunki atmosferyczne lub awarie urządzeń 
uzdatniających. W związku z przekroczeniem podstawowych parametrów 
mikrobiologicznych w wodzie do spożycia w latach 2010-2017 PPIS wydał osiem 
decyzji unieruchamiających wodociąg lub indywidualne ujęcie wody na terenie 
Gminy, z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz nakazujące doprowadzenie 
jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości  
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zapewnienie odbiorcom 
alternatywnego źródła wody do spożycia. Pięć przypadków dotyczyło ujęć 
indywidualnych oraz trzy przypadki ujęć będących w eksploatacji Urzędu. W okresie 
objętym kontrolą, PPIS wydawał ocenę roczną wody dostarczanej na terenie Gminy 
jako przydatną do spożycia przez ludzi. 

                                                      
23 Nr: XXII/202/2012 z 28 listopada 2012 r., IX/59/2015 z 7 lipca 2015 r. i XXXVII/338/2006 z 28 kwietnia 2006 r. 
24 Zwanego dalej PPIS. 
25 Informacja pozyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK. 
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Na terenie Gminy nie utworzono żadnego kąpieliska ani miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli, str. 203-230, 529-533, 639, 641-642) 

3.7. W okresie objętym kontrolą, do Urzędu wpłynęła 9 października 2011 r. jedna 
skarga na sporadyczne (maksymalnie kilkugodzinne) przerwy w dostarczaniu wody. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Przewodniczący Rady 
Gminy poinformował skarżącego, że skargę uznano za bezzasadną, ponieważ 
skarżący był świadomy w trakcie podpisywania umowy na dostawę wody  
położenia jego nieruchomości na granicy ciśnienia roboczego wodociągu gminnego, 
co mogło wiązać się z przerwami w dostawie wody. Bezzasadność skargi  
została potwierdzona uchwałą Rady Gminy z dnia 4 listopada 2011 r. Poza tym 
przypadkiem, do Urzędu nie wpłynęły skargi na zmniejszenie dostawy, ciśnienia  
lub jakości wody w rurociągu gminnym. 

Zgodnie z informacją Wójta, w gminnej sieci wodociągowej w latach 2010-2017 
zdarzały się krótkotrwałe okresy lokalnego obniżenia ciśnienia wody, co było 
związane ze zwiększonym zaopatrzeniem w wodę podczas akcji ratowniczo-
gaśniczych oraz w trakcie usuwania awarii urządzeń sieci wodociągowej, które były 
usuwane do 24 godzin i nie zachodziła konieczność zapewnienia zastępczego 
poboru wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 176-200, 639, 641-642) 

3.8. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach26 nadzór nad wpływem obiektów turystycznych na jakość wód 
w Gminie jest utrudniony z uwagi na zbyt małą liczbę osób pracujących w inspekcji 
przy wciąż przybywającej liczbie nowych zadań nakładanych na WIOŚ. Nie 
zdefiniowano na terenie Gminy czynników wpływających na pogorszenie jakości 
wody związanych z rozbudową infrastruktury turystycznej. 

W ramach prowadzonego przez WIOŚ na terenie Gminy w latach 2010-2017 
monitoringu jakości wód powierzchniowych27 stwierdzono obniżenie stanu 
ekologicznego wód z dobrego (II klasa) w 2011 r. do umiarkowanego (III klasa) 
w 2014 r. i 2016 r.28. Jednocześnie badania ujęć wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludności wykazały, że woda spełniała wymogi określone dla obszaru chronionego29, 
za wyjątkiem pojedynczych wskaźników badanych w 2016 r.30.  

Na terenie Gminy nie występują źródła wody termalnej. Badania temperatury wody 
w punktach pomiarowych nie wykazały istotnej zmiany w odniesieniu do wartości 
średniorocznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 176-178, 180-181, 534-539) 

WIOŚ w latach 2010-2017 kontrolował oczyszczalnie ścieków będące w eksploatacji 
Urzędu. I tak: 
− oczyszczalnia Istebna Tartak kontrolowana była w 2014 r. i 2016 r. – nie wydano 

decyzji administracyjnych wymierzających kary pieniężne za stan oczyszczalni; 
− oczyszczalnia Istebna Gliniane kontrolowana była w 2013 r., w 2014 r i w 2016 r. 

– wydano łącznie osiem decyzji wymierzających kary pieniężne za stan 
oczyszczalni na łączną kwotę 144.233,00 zł; 

                                                      
26 Zwanego dalej WIOŚ. 
27 Monitoring prowadzony był na podstawie programów Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego 
i dotyczył zlokalizowanej na terenie Gminy zlewni jednolitej części wód powierzchniowej (jcwp) PLRW600012114139 Olza 
górna należącej do dorzecza Odry oraz PLRW120012824229 Czadeczka, należącej do dorzecza Dunaju w punktach 
reprezentatywnych, tj. most Wisła-Istebna na Olzie oraz most Istebna-Jaworzynka na Czadeczce.  
28 Wartości graniczne dobrego stanu wód przekraczały głównie wskaźniki biologiczne (fitobentos) oraz wskaźniki chemiczne 
z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
29 Badania przeprowadzono na ujęciu Olecka powyżej ujęcia wody dla jcwp Olza i ujęciu Krążelka dla jcwp Czadeczka. 
30 Przekroczenia dotyczyły manganu w potoku Olecka oraz bakterii grupy coli w Krążelce.  
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− oczyszczalnia Koniaków Pustki kontrolowana była w 2014 r., w 2015 r i w 2016 r. 
– wydano łącznie dwie decyzje wymierzających kary pieniężne za stan 
oczyszczalni na łączną kwotę 54.802,00 zł; 

− oczyszczalnia Jaworzynka kontrolowana była w 2013 r., w 2014 r i w 2015 r. – 
wydano łącznie trzy decyzje wymierzających kary pieniężne za stan oczyszczalni 
na łączną kwotę 170.061,00 zł. 

Łączna kwota wymierzonych kar dla ww. oczyszczalni w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 369.096 zł. Gmina podjęła działania inwestycyjne w celu poprawy jakości 
oczyszczanych ścieków, i po stwierdzeniu skuteczności podjętych działań oraz 
osiągnięciu efektu ekologicznego, WIOŚ zmniejszył Gminie wysokość nałożonych 
kar.   

(dowód: akta kontroli, str. 534-539, 531-533, 544-585) 

W wyniku kontroli czterech oczyszczalni ścieków będących w eksploatacji Urzędu, 
przeprowadzonych na zlecenie NIK przez WIOŚ od 27 czerwca do 26 lipca  
2018 r., stwierdzono, że jakość ścieków oczyszczonych w 2017 r. w oczyszczalni 
Istebna Tartak spełniała warunki pozwolenia wodnoprawnego i nie uległa 
pogorszeniu w stosunku do 2010 r. Kontrola oczyszczalni Gliniane wykazała 
natomiast, że w okresie obowiązywania nowego pozwolenia wodnoprawnego  
z 17 kwietnia 2017 r. określającego bardziej rygorystyczne wymagania31, wystąpiły 
przekroczenia wartości dopuszczalnych, podczas gdy kontrola w 2016 r. wykazała 
osiągnięcie przez oczyszczalnię efektu ekologicznego określonego w starym 
pozwoleniu wodnoprawnym z 6 czerwca 2008 r. Jak poinformował WIOŚ, jakość 
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni Istebna Gliniane w latach 2010-2017 
poprawiła się znacznie po modernizacji oczyszczalni, natomiast pilnej modernizacji 
wymaga gospodarka odpadami z oczyszczalni ścieków. Kontrola przestrzegania 
warunków odprowadzania ścieków w pozwoleniach wodnoprawnych dla 
oczyszczalni „Pustki” wykazała, że z wykonanych 10 analiz jakości ścieków, 
w jednej stwierdzono przekroczenie poziomów dwóch z trzech wskaźników 
ustalonych w nowym32 pozwoleniu wodnoprawnym. Za naruszenie to zostanie 
wymierzona Gminie opłata podwyższona. Analogicznie jak w przypadku 
oczyszczalni Gliniane, jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni „Pustki” 
w latach 2010-2017 poprawiła się znacznie po modernizacji oczyszczalni, natomiast 
pilnej modernizacji wymaga gospodarka odpadami z oczyszczani ścieków. Kontrola 
oczyszczalni „Jaworzynka” wykazała, że w latach 2016 - 2018 spełniała ona 
wymagania jakościowe pozwolenia wodnoprawnego, natomiast w I połowie 2018 r. 
przekroczono dopuszczalną dobową ilość ścieków odprowadzanych do potoku. 
W oczyszczalni tej stwierdzono także poprawę odprowadzanych w latach 2010-2017 
ścieków po wykonanej modernizacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 534-545) 

W badaniach ścieków wykonanych na zlecenie Urzędu przez certyfikowane 
laboratorium w sezonie turystycznym33 w czterech gminnych oczyszczalniach  
nie stwierdzono pogorszenia się ich jakości w stosunku do badań wykonywanych 
w okresach wiosennym i jesiennym. 

(dowód: akta kontroli, str. 518-524) 

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

                                                      
31 W zakresie zawiesiny ogólnej obniżono dopuszczalną wielkość z 50 na 35 mg/l, w zakresie BZT5- z 40 do 25 mgO2/l, 
w zakresie ChZTCr ze 150 na 125 mgO2/l. 
32 Wydanego 12 kwietnia 2017 r. 
33 Badania zostały przeprowadzono w dniach od 29 czerwca do 11 lipca 2018 r. przez Laboratorium badawcze posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Gmina nie prowadziła w latach 2010-2015 ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, co naruszało wymogi art. 3 ust. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach34 
stanowiącego, że Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu 
kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju  
sieci kanalizacyjnej. Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków została założona w październiku 2016 r. 

Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości, Wójt sprawuje 
kontrolę przestrzegania stosowania przepisów ustawy. 

Przyczyny powyższego stanu Wójt wyjaśniał nadmiarem zadań osób 
odpowiedzialnych w Urzędzie za inwestycje oraz gospodarkę wodno-ściekową. 

(dowód: akta kontroli, str.49-53, 55, 57, 176-181, 265-266, 269, 436-438, 441-443, 
639, 641-642) 

2. W latach 2010-2017 w Gminie nie przeprowadzano kontroli częstotliwości 
opróżniania zbiorników bezodpływowych, co naruszało wymogi ww. art. 3 ust. 3  
pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości. 

Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości, Wójt sprawuje 
kontrolę przestrzegania stosowania przepisów ustawy. 

Przyczyny powyższego stanu Wójt wyjaśniał – analogicznie jak w przypadku 
nieprowadzenia ewidencji – nadmiarem zadań osób odpowiedzialnych w Urzędzie 
za inwestycje oraz gospodarkę wodno-ściekową, gdyż jak stwierdził, „wyznaczenie 
pracowników do prowadzenia takich kontroli miałoby negatywny wpływ na realizację 
inwestycji oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych”. Dodał, że Gmina nie posiada 
Gminnej Straży, która mogłaby dokonywać na bieżąco kontroli w zakresie 
szczelności oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,  
jednak przewiduje się zwiększenie zatrudnienia celem realizacji zadań Gminy 
w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem dokonywania kontroli zbiorników 
bezodpływowych i ich opróżniania.  

NIK nie podziela powyższego wyjaśnienia, ponieważ brak kontroli opróżniania 
zbiorników bezodpływowych mógł być jedną z przyczyn stwierdzonego przez  
WIOŚ obniżenia w latach 2010-2017 stanu ekologicznego wód powierzchniowych 
na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str.49-53, 55, 57, 176-181, 265-266, 269, 436-438, 441-443, 
639, 641-642) 

3. Wójt Gminy nie informował w 2017 r. mieszkańców Gminy o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia poprzez publikację analiz wody w wodociągach 
gminnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu35. Nie 
umieszczano tam także sprawozdań z badania wody za okres czerwiec-grudzień 
2016 r., pomimo, że Wójt w złożonych wyjaśnieniach wskazał tę stronę internetową, 
jako miejsce informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
Stanowiło to naruszenie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym Wójt jest zobowiązany do 
informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Kierownik RUK, wskazany przez Wójta jako osoba odpowiedzialna za umieszczanie 
tych informacji na stronie internetowej, wyjaśnił ich brak w tym okresie 
niedopatrzeniem, wynikającym z licznych innych obowiązków służbowych oraz 
zmianami pracowników RUK odpowiedzialnych za umieszczanie tych wyników  
na stronie internetowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 176-178, 180-181, 201-202, 436-438, 443) 
                                                      
34 Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm., zwanej też ustawą o utrzymaniu czystości. 
35 http//istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=86&r=r. 
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4. W podpisanych przez Urząd z przedstawicielami dużych obiektów turystycznych 
trzech umowach na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (z czterech 
poddanych badaniu) nie określono prognozowanych ilości dostarczanej wody i/lub 
odprowadzanych ścieków. I tak: 

− w umowie nr UK/002121/164/2015 z 11 grudnia 2015 r. na dostarczanie wody 
i obieranie ścieków z obiektu turystycznego w Koniakowie nie określono 
prognozowanej ilości dostarczanej wody i tym samym ilości odbieranych 
ścieków, ponieważ w umowie ilość odbieranych ścieków określono ilością zużytej 
wody na cele bytowe; 

− w umowach na odprowadzenie ścieków nr UK/001905/119/2013 z 1 sierpnia 
2013 r. z obiektu turystycznego w Istebnej oraz nr UK/001889/79/2013 
z 30 stycznia 2013 r. z obiektu w Istebnej nie określono prognozowanej ilości 
odbieranych ścieków. W umowach zapisano jedynie, że ilość odbieranych 
ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy 
nastąpi w ilości odpowiadającej ilości dostarczonej wody, podczas gdy obiekty 
posiadały własne ujęcia wody. 

Powyższe stanowiło naruszenie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu w wodę, 
zgodnie z którym wymaga się, aby w umowach na dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków określono ilości świadczonych usług wodociągowych  
lub kanalizacyjnych. 
Wójt i Kierownik RUK wyjaśnili powyższe braki przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli, str. 292-293, 297-298, 318-345, 525-528) 

W ocenie NIK, Urząd prawidłowo monitorował pobór wody i odbieranie ścieków 
doprowadzanych do oczyszczalni. Zaniechano natomiast prowadzenia w latach 
2010-2015 ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz 
kontroli ich opróżniania w latach 2010-2017. Nadto, nie określono w umowach  
na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków podpisanych przez Urząd 
z przedstawicielami dużych obiektów turystycznych (75%) prognozowanych ilości 
dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków i nie informowano w roku 2017 
mieszkańców o jakości wody pobieranej z gminnych wodociągów. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu uzupełnienia umów na dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków o prognozowane ich ilości. 

2. Opracowanie wieloletnich planów rozwoju sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej. 

3. Zapewnienie prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. 

4. Bieżące informowanie mieszkańców Gminy i turystów o jakości wody 
w rurociągach na terenie Gminy. 

 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 
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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 wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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 10 października 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 

Stanisław Tarnowski 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 

             ……………………………….. 

 

  

  

 

Prawo 
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zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania 
wniosków 


