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W PR OWADZEN I E

1.1 Temat i numer kontroli
Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (P/10/140).
Kontrola planowa podjęta z własnej
inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w ramach głównego kierunku kontroli Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi
oraz obszaru badań kontrolnych Ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów.
1.2 Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości i gospodarności działań organów
gminy oraz jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych1), w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W szczególności
kontrola miała na celu dokonanie oceny:
– prawidłowości i poprawności sprawdzenia przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zgodności
przedstawianych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ście1) Samorządowe jednostki organizacyjne – spółki
komunalne, gminne zakłady budżetowe i urzędy
gmin – wykonujące zadania gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, noszą w tej Informacji ogólną nazwę
jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych (w ustawie
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków wszystkie podmioty realizujące te zadania określane są jako przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne).

–

–

–

–

ków2) (zwanej dalej Ustawą) oraz ich
weryfikowania;
sprawowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, nadzoru
nad funkcjonowaniem jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych;
prawidłowości i poprawności sporządzania przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
gospodarowania przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne wodą wydobywaną dla potrzeb zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, w tym działań
mających na celu oszczędzanie wody;
prawidłowości postępowania z wytwarzanymi ściekami.

1.3 Organizacja kontroli
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 30 sierpnia 2010 r. do 17 lutego
2011 r. na terenie pięciu województw
(małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie), obejmując
kontrolą 14 gmin oraz dziesięć jednostek
wodociągowo-kanalizacyjnych3). Wykaz
jednostek skontrolowanych zawiera załącznik nr 1 do Informacji (str. 30-31).
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia
2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

2) Dz. U. z 2006. Nr 123, poz. 858 ze zm.
3) Z wyłączeniem trzech urzędów gmin, które
nie zlecały prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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2.1 Ogólna ocena kontrolowanej
działalności

6

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność objętych kontrolą wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
Objęci kontrolą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, poza nielicznymi
przypadkami, prawidłowo i poprawnie sprawdzali zgodność przedkładanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków z przepisami Ustawy. Analizowali także przedłożone przez
jednostki wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
ich zgodność z kierunkami rozwoju gmin,
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i warunkami określonymi
w zezwoleniach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (str. 14-17).
Nieprawidłowości w działalności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
polegały na nieweryfikowaniu kosztów
dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
wykazywanych przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne przy ustalaniu
cen i stawek opłat określonych w taryfie,
pod kątem celowości ich ponoszenia.
Stwierdzono także brak kontroli jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych
w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z udzielonym zezwoleniem
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (str. 16-17, 19).

Jednostki wodociągowo-kanalizacyjne
przestrzegały parametrów jakościowych
dostarczanej wody zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych i zezwoleniach,
prawidłowo gospodarowały wodą oraz realizowały przedsięwzięcia zmierzające do
oszczędnego gospodarowania nią. Podnieść należy, że sześć spośród dziesięciu
jednostek objętych kontrolą posiadało programy oszczędzania wody (str. 14, 21-22).
We wszystkich jednostkach stwierdzono także prawidłowe postępowanie
z wytworzonymi ściekami. Przestrzegano
obowiązków pomiaru jakości i ilości odprowadzanych ścieków. We wszystkich
nowowybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków uzyskano zakładane redukcje podstawowych
zanieczyszczeń (str. 23-24).
Wnioski o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków prawidłowo i poprawnie opracowane zostały przez dziewięć jednostek, które terminowo przekazały je właściwym wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast. W przypadku pięciu
pozostałych jednostek, wnioski te w różnym zakresie były błędne albo niekompletne. Stwierdzono także przypadki niedopełnienia obowiązku ich złożenia (str. 14-15).
W dwóch gminach obowiązujące
taryfy nie pokrywały w pełni kosztów
finansowania zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków (str. 15-16).
Stwierdzone nieprawidłowości finansowe wynosiły łącznie 3.894,9 tys. zł. Kwota ta
wynika z uszczuplenia środków lub aktywów
w wysokości 2.238,1 tys. zł (str. 16, 25-26),
nienależnego uzyskania kwoty 4,8 tys. zł
(str. 25), wydatkowania z naruszeniem prawa
709,2 tys. zł (str. 15-16) oraz wydatkowania
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928,3 tys. zł z naruszeniem zasad należytego
zarządzania finansami (str. 17). Uzyskane pożytki finansowe w kwocie 12,6 tys. zł, dotyczą
wpłaty nieprawidłowo naliczonych opłat za
pobór wód podziemnych wraz z odsetkami
(str. 25-26).
2.2 Uwagi końcowe i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli, niezależnie od realizacji wniosków zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom skontrolowanych
jednostek, dla poprawy realizacji zadania
własnego gmin dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, uznaje za niezbędne podjęcie następujących działań
przez:
 wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast:
– weryfikowanie kosztów jednostek
wodociągowo-kanalizacyjnych związanych ze świadczeniem usług zbio-

rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pod
względem celowości ich ponoszenia;
– spowodowanie kalkulowania przez
jednostki wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat w wysokości
zapewniającej samofinansowanie się
ich działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
– kontrolowanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podległych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych;
 jednostki wodociągowo-kanalizacyjne:
– przygotowywanie prawidłowych i poprawnych wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na kolejne lata oraz dopełnienie obowiązku terminowego składania ich właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.
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3.1 Charakterystyka stanu prawnego
oraz uwarunkowań ekonomicznych
i organizacyjnych
3.1.1 Charakterystyka stanu prawnego
3.1.1.1 Zasady i formy gospodarki
komunalnej gmin w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4), do zadań własnych gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, a także usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych oraz
utrzymania urządzeń sanitarnych.
W celu wykonywania zadań gmina może
tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym).
Gminy mogą zawierać porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem
przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej
zadaniami, a gminy te mają obowiązek
udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania (art. 74 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym).
Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te
jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej określa ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej5).
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4) Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
5) Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.

Gospodarka komunalna może być
prowadzona przez samorządowe jednostki organizacyjne w szczególności
w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 ww. ustawy).
W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej6), gmina może powierzyć wykonywanie tych zadań osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej w drodze umowy
na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem
przepisów o finansach publicznych lub odpowiednio przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju
działalności jest wymagane uzyskanie zezwolenia, gminy mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi
posiadającemu wymagane zezwolenie
(art. 3 ust. 2 ustawy).
Gminy mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki
akcyjne, a także mogą przystępować
do takich spółek (art. 9 ust. 1 ustawy
o gospodarce komunalnej).
Zgodnie z art. 14 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7) zadania własne gmin w zakresie wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwa6) W brzmieniu obowiązującym do 19 lutego 2009 r.
Od 20 lutego 2009 r. art. 3 ust. 1 stanowi, że jednostki
samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem
przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio,
przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7) Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
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nia i oczyszczania ścieków komunalnych,
mogą być wykonywane m.in. przez gminne zakłady budżetowe będące jednostkami sektora finansów publicznych. Gminny
zakład budżetowy odpłatnie wykonuje
zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Zakład budżetowy może otrzymywać
z budżetu gminy: dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące
finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji. W zakresie określonym w odrębnych ustawach,
samorządowy zakład budżetowy może
otrzymywać dotację podmiotową (art. 15
ust. 1, 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych). Tworzenie,
łączenie, przekształcanie w inną formę
organizacyjno-prawną oraz likwidacja
gminnego zakładu budżetowego należy
do kompetencji organu stanowiącego
gminy (art. 16 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych).
3.1.1.2 Zasady zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania
ścieków
Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określone zostały
w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Definicję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jako przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę lub zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej, prowadzące tego rodzaju działalność,
określono w art. 2 pkt 4 Ustawy.
Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez
wójta w drodze decyzji. Zezwolenie może
być wydane na wniosek przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego. Nie mają
obowiązku uzyskania zezwolenia gminne
jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze własnej gminy
(art. 16 ust. 1 i 3 Ustawy).
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Plan powinien
być zgodny z kierunkami rozwoju gminy
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz ustaleniami zezwolenia wydanego tej
jednostce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan
wójtowi który sprawdza, czy jest on zgodny
z ww. warunkami. Rada gminy uchwala plan
w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia go wójtowi (art. 21 ust. 1, 3-5 Ustawy).
3.1.1.3	Ustalanie i zatwierdzanie taryf
za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na jeden rok
na podstawie niezbędnych przychodów
9
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po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
Ceny i stawki opłat określone w taryfie
są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
(art. 20 ust. 1, 2 i 3 Ustawy).
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody,
uwzględniając w szczególności: koszty
związane ze świadczeniem usług poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji
księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy; zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki
ich świadczenia; koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych,
na podstawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych (art. 20 ust. 4 Ustawy).
Ewidencja księgowa przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego powinna
w szczególności umożliwiać: wydzielenie
kosztów stałych i zmiennych, przychodów
związanych z poszczególnymi rodzajami
działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf, ustalenie
kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednim roku obrachunkowym, dokonanie alokacji niezbędnych
przychodów według taryfowych grup odbiorców usług (art. 20 ust. 5 Ustawy).
Do wniosku o zatwierdzenie taryf
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację
cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
10

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art. 24 ust. 3 Ustawy).
Wójt sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami
Ustawy, i weryfikuje koszty związane
ze świadczeniem usług, poniesione
w poprzednim roku obrachunkowym,
ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych
zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, pod względem celowości
ich ponoszenia (art. 24 ust. 4 Ustawy).
Rada gminy podejmuje uchwałę
o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni
od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one
sporządzone niezgodnie z przepisami
(art. 24 ust. 5 Ustawy).
W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu
taryf albo niestwierdzenia nieważności
uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf,
czas obowiązywania dotychczasowych
taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Natomiast w razie stwierdzenia
przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy
zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego
(art. 24 ust. 5a i 5b Ustawy).
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy
w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni
od dnia podjęcia uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryf (art. 24 ust. 7 Ustawy).
Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wnio-
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sku to taryfy zweryfikowane przez wójta
wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia
złożenia wniosku o zatwierdzenie. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjęty taryfy zweryfikowane przez wójta w terminie co najmniej
7 dni przed dniem wejścia ich w życie
(art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy).
Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o jeden rok
(art. 24 ust. 9a Ustawy).
Szczegółowe sposoby określania
taryf, w tym: kryteria ustalania niezbędnych przychodów, alokację kosztów
na taryfowe grupy odbiorców usług, kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat, wzór wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz niezbędny zakres informacji
zawartych w uzasadnieniu taryf oraz warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określono szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf8) (dalej:
Rozporządzenie).
3.1.1.4 Zasady korzystania
ze środowiska i ochrony wód
Zasady ochrony wód uregulowane
zostały w dziale trzecim ustawy − Prawo
wodne9).

8) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).
9) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. − Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2019 ze zm.).

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa
ochrony środowiska10) opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
oraz za pobór wód.
Podmiot korzystający ze środowiska
ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego
półrocza na rachunek właściwego urzędu
marszałkowskiego (art. 284 ust. 1 i art. 285
ust. 2 Prawa ochrony środowiska).
Wykaz zawierający informacje i dane,
wykorzystane do ustalenia wysokości
opłat oraz wysokość tych opłat, podmiot
korzystający ze środowiska w terminie
do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, przedkłada marszałkowi województwa (art. 286 ust. 1
Prawa ochrony środowiska).
Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra
Środowiska z 15 grudnia 2005 r. w sprawie
wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat11).
Stosownie do art. 180 pkt 2 Prawa
ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie ścieków
do wód lub ziemi jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Szczególnym korzystaniem z wód jest
korzystanie wykraczające poza korzy10)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
11) Dz. U Nr 252, poz. 2128, zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816).
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stanie powszechne lub zwykłe, w szczególności: pobór oraz odprowadzanie
wód powierzchniowych lub podziemnych; wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi (art. 37 pkt 1 i 2 Prawa
wodnego).
Dla szczególnego korzystania z wód,
wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego).
Pozwolenie wodnoprawne wydaje
się, w drodze decyzji, na czas określony
(art. 127 ust. 1 Prawa wodnego).
Według art. 140 ust. 1 Prawa wodnego
organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest co do zasady
starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
Warunki i tryb wydawania, wygasania,
cofania i ograniczania pozwolenia oraz
właściwość organów określają przepisy
Działu VI Zarządzanie zasobami wodnymi, Rozdziału 4 Pozwolenia wodnoprawne, Prawa wodnego.
3.1.3 Charakterystyka uwarunkowań
ekonomicznych i organizacyjnych
Spośród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych realizujących w Polsce zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 61,3%
funkcjonowało w formie spółek prawa
handlowego, 31,2% – zakładów budżetowych, 2,2% – jednostek budżetowych
oraz 5,3% w pozostałych formach organizacyjno-prawnych.
Regulacja prawna działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
dotyczy szerokiego zakresu spraw m.in.:
udzielania zezwoleń na prowadzenie
działalności, zatwierdzania regulaminów
12

świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych, zatwierdzania wieloletnich
planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zatwierdzania taryf. Lokalnym regulatorem
ww. zagadnień jest gmina.
Zasadniczy udział w kosztach usług
wodociągowo-kanalizacyjnych stanowią
koszty:
– wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska;
– eksploatacji i utrzymania, w tym
koszty związane z zatrudnieniem pracowników.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prowadzące działalność w zakresie
dostawy wody i odprowadzania ścieków są
zróżnicowane zarówno pod względem formy prawnej jak i rodzaju tej działalności.
Istotne znaczenie w procesie racjonalnego wykorzystania wody mają straty
wody w sieciach wodociągowych. Ponadto straty te rzutują na wysokość cen i opłat
za wodę ponoszonych przez odbiorców.
Straty przekraczające 34% wyprodukowanej wody, określane są w opracowaniach specjalistycznych jako marnotrawstwo wody12).
Świadczenie usług wodociągowych
i kanalizacyjnych charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wartości majątku
trwałego jednostki wodociągowo-kanalizacyjnej do rocznych kosztów eksploatacji tzw. kapitałochłonnością.
Kapitałochłonność jest ściśle powiązana z możliwością prowadzenia przez
jednostkę wodociągowo-kanalizacyjną

12) Pomiar zużycia i strat wody w wybranych rejonach zaopatrzenia strefowego na terenie wodociągu
w Nowym Targu, Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej Oddział w Krakowie, dr inż. Paweł Dohnalik, mgr inż. Tadeusz Zapiór, Kraków, październik 1992 r.
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samodzielnej polityki rozwojowej i modernizacyjnej posiadanej infrastruktury.
Ceny za wodę muszą uwzględniać
konieczne inwestycje w tym sektorze.
Poprawa jakości wody wymaga przynajmniej częściowej naprawy lub wymiany
starych sieci wodociągowych. Rosnące
koszty rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody
i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przekładają się na wzrost wysokości taryf
za usługi dostarczania wody i odbioru
oraz oczyszczania ścieków.
Według danych GUS na koniec 2009 r.
łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 291,5 tys. km, a sieci kanalizacyjnej
– 100,2 tys. km. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wynosiło 1.194.700 tys. m3.
3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1 Rozwiązania organizacyjne
związane ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem
ścieków
Spośród 14 gmin objętych kontrolą, 11 wybrało prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków poprzez samorządowe jednostki organizacyjne
(w dziewięciu gminach wybrano formę
gminnych spółek prawa handlowego13),
a w dwóch – gminnych zakładów budżetowych14)). W trzech gminach zadania te

13) Urzędy miast w: Czeladzi, Otwocku, Sanoku,
Siemianowicach Śląskich, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Starym Sączu i Wołominie oraz Urząd Gminy w Skawinie.
14) Urząd Miasta w Nowym Targu i Urząd Gminy
w Zaleszanach.

realizowane są przez komórki organizacyjne urzędów gminy15) (referaty, wydziały)16).
Skontrolowane jednostki wodociągowo-kanalizacyjne posiadały aktualne
pozwolenia wodnoprawne na pobór
wód i odprowadzanie ścieków, zgodnie
z wymogami art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy
– Prawo wodne.
Z dziewięciu jednostek wodociągowokanalizacyjnych, funkcjonujących w formie
spółek komunalnych17), zobowiązanych
do uzyskania zezwolenia wójta na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
stosownie do art. 16 ust. 1 Ustawy, zezwolenie takie posiadało sześć jednostek18). Bez
wymaganego zezwolenia, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków prowadził Zakład Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o. w Skawinie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
nie posiadało zezwolenia burmistrza gminy Wąchock na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w miejscowości
Parszów. Otwockie Przedsiębiorstwo
15) Ilekroć dalej jest mowa o urzędzie gminy, należy
przez to rozumieć także urząd miasta i gminy oraz urząd
miasta.
16) Urzędy gmin w: Adamówce, Gowarczowie
i w Poraju.
17) Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, Otwockie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, AQUA-SPRINT
w Siemianowicach Śląskich, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie
oraz Sądeckie Wodociągi w Starym Sączu.
18) Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, AQUA-SPRINT
w Siemianowicach Śląskich, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie oraz Sądeckie
Wodociągi.
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Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
uzyskało zezwolenie prezydenta Otwocka dopiero po upływie pięciu miesięcy od
rozpoczęcia działalności (12 marca 2008 r.),
nie posiada natomiast zezwolenia burmistrza miasta i gminy Karczew na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w tej gminie.
Pisemne procedury postępowania
w zakresie oceny prawidłowości oraz poprawności przekazywanych przez jednostkę wodociągowo-kanalizacyjną wniosków
o zatwierdzenie taryf jak również weryfikacji przedstawionych kosztów, wprowadził
prezydent Skarżyska-Kamiennej.
W przedkładanych wójtom, burmistrzom i prezydentom miast przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne projektach regulaminów dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, zawarto przepisy dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz standardów obsługi
odbiorców usług. Jednostki wodociągowo-kanalizacyjne przestrzegały parametrów jakościowych dostarczanej wody
zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych i zezwoleniach.
Rady gmin (miast, miast i gmin)
uchwaliły regulaminy dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, zgodnie
z art. 19 ust. 1 Ustawy.
3.2.2 Prawidłowość i terminowość
opracowania wniosków
o zatwierdzenie taryf
oraz poprawność weryfikacji
ponoszonych kosztów
Spośród skontrolowanych 14 jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych
14

pięć19) (28,6%) nie sporządziło wniosków
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata: 2008, 2009 i 2010.
Niesporządzenie powyższych wniosków
spowodowane było zaniedbaniami pracowników oraz błędną interpretacją obowiązujących przepisów prawa. Sporządzone przez pozostałe jednostki wnioski
zawierały wszystkie elementy określone
w §§ 4, 5 i 19 ust. 1 Rozporządzenia.
Uzasadnienia wniosków o zatwierdzenie taryf spełniały wymogi § 19 ust. 2
Rozporządzenia, tj. zawierały zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania
ich świadczenia, standardy jakościowe
usług oraz opis zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
Z dziesięciu jednostek wodociągowokanalizacyjnych, które planowały w badanym okresie budowę i modernizację
urządzeń wodociągowych lub urządzeń
kanalizacyjnych, dwie20) nie przedłożyły burmistrzom i prezydentom miast,
jako załączników do wniosków o zatwierdzenie taryf, wieloletnich planów
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w ich posiadaniu.
Burmistrz Wołomina oraz prezydenci Skarżyska-Kamiennej i Starachowic nie
sprawdzali zgodności wieloletnich planów
rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią19) Nie sporządziły wniosków urzędy gmin w Adamówce,
Gowarczowie i w Poraju. Otwockie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji nie dołączyło do wniosków
odrębnej taryfy dla usługobiorców z terenu gminy
Karczew, natomiast AQUA-SPRINT w Siemianowicach
Śląskich złożyła wniosek niezawierający wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
20) Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otwocku i AQUA-SPRINT sp. z o.o.
w Siemianowicach Śląskich.
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gowych i urządzeń kanalizacyjnych z kierunkami rozwoju gmin określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Było to niezgodne z art. 21 ust. 4 Ustawy.
Pisemne wnioski o zatwierdzenie taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przekazane zostały wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w terminie 70 dni przed
planowanym dniem wejścia taryf w życie,
tj. zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2008, 2009 i 2010, zgodnie
z art. 20 ust. 1 Ustawy, określiło 10 jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych.
Poniżej przedstawiono stwierdzone
w trakcie kontroli przykłady nieprawidłowości w zakresie sporządzania taryf:
W gminie Poraj przez okres ośmiu lat
− do końca 2008 r. − stosowano taryfę
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchwaloną 9 grudnia 2000 r. przez radę gminy
Poraj. Natomiast taryfa na 2009 r. została
zatwierdzona zarządzeniem wójta gminy,
co naruszało art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie
z którym taryfy podlegają zatwierdzeniu
w drodze uchwały rady gminy.
W gminie Adamówka obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą rady gminy
w 2003 r. W związku z powyższym w okresie objętym kontrolą cena i stawka opłat
za dostawę wody i odbiór ścieków nie
ulegała zmianie. Rada gminy podejmując
stosowne uchwały akceptowała corocznie obowiązujące stawki i ceny w opłatach w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i w zbiorowym odprowadzeniu ścieków
na terenie gminy planując w budżecie
gminy dochody i wydatki związane z do-

płatami do funkcjonowania zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wójt Gminy Gowarczów skalkulowaną
przez referat finansowy urzędu gminy
cenę sprzedaży 1 m3 wody na dany rok
przedstawiał ustnie na komisjach rady
gminy Gowarczów. Poszczególne komisje przyjmowały swoje stanowisko co
do poziomu ceny i przedkładały je na
sesjach rady gminy. Rada gminy Gowarczów uchwałami z 29 listopada 2007 r.,
2 grudnia 2008 r. i 16 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków, ustaliła taryfy odpowiednio na lata 2008, 2009 i 2010.
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie sporządziło taryfy dla usługobiorców z terenu
gminy Karczew.

Urzędy gmin w Gowarczowie i w Poraju nierzetelnie sporządziły taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wpływy
uzyskiwane ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, według stawek obowiązujących w gminach Gowarczów
i Poraj, nie pokrywały w pełni kosztów
ponoszonych na finansowanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wpływy te w latach 2008 i 2009 były niższe
od kosztów o 236,1 tys. zł na terenie gminy Gowarczów oraz o 473,1 tys. zł na terenie gminy Poraj. W badanym okresie,
rady ww. gmin nie podejmowały uchwał
w sprawie dopłat z budżetu do 1 m3 dostarczonej wody lub odbieranych ścieków.
W jednostkach tych nie zapewniono
uzyskania z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym
samofinansowanie się tej działalności,
zaś wójtowie gmin Gowarczów i Poraj
15
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dopuścili w latach 2008 i 2009 do tzw.
subsydiowania skrośnego21), poprzez pokrywanie części kosztów dostarczania
wody i odbioru ścieków usługobiorcom
z terenu tych gmin dochodami budżetu gmin pochodzącymi z innych źródeł,
co stanowiło naruszenie § 13 ust. 2 pkt
1 i 3 Rozporządzenia. W gminach Poraj
i Gowarczów ustanowienie taryf w sposób powodujący subsydiowanie skrośne,
skutkowało koniecznością pokrycia strat
powstających w wyniku odbierania ścieków w kwocie 709,2 tys. zł z innych dochodów gminy.
Skalkulowane przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Wołominie stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nie zapewniły eliminowania subsydiowania skrośnego, gdyż
uzyskiwano ujemne wyniki finansowe
w odniesieniu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków deszczowych na terenie gminy Wołomin22)
oraz odprowadzania ścieków sanitarnych
na terenie gminy Kobyłka23). Ujemne wyniki finansowe pokrywano z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
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21) Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Budownictwa w sprawie określania taryf, przez subsydiowanie skrośne należy rozumieć pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych
odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności lub od innej taryfowej grupy odbiorców.
22) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujemne wyniki finansowe uzyskano w okresie od 1 lutego
2009 r. do 30 października 2010 r., a odbioru ścieków
deszczowych w okresie od 1 marca 2008 r. do 30 października 2010 r.
23) Ujemne wyniki finansowe w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych uzyskiwano w okresie
od 1 marca 2008 r. do 30 października 2010 r.

Urząd Gminy w Poraju dokonał ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek
opłat za zbiorowe dostarczanie wody
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w 2009 r., z pominięciem odpisów amortyzacyjnych składników majątkowych
związanych z zaopatrzeniem w wodę
i odprowadzaniem ścieków, co było niezgodne z § 6 pkt 1 lit.a Rozporządzenia.
Wysokość tych odpisów w roku poprzedzającym wprowadzenie taryf wynosiła
łącznie 2.231 tys. zł.
Poza prezydentem Otwocka, burmistrzem Skawiny i wójtem gminy Zaleszany, pozostali wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast wywiązali się z obowiązku, wynikającego z art. 24 ust. 4
Ustawy sprawdzania zgodności z przepisami tej ustawy, przedkładanych przez
jednostki wodociągowo-kanalizacyjne
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na lata 2008, 2009 i 2010.
Przedkładane wójtom przez jednostki
wodociągowo-kanalizacyjne taryfy, zawierały rodzaj i wysokość cen i stawek opłat, warunki rozliczeń, taryfowe grupy odbiorców
usług, warunki stosowania cen i stawek opłat,
zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia.
Tylko burmistrzowie Wołomina i Starego Sącza dokonywali weryfikacji kosztów
jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych
dotyczących zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pod względem celowości ich ponoszenia, stosownie do art. 24 ust. 4 Ustawy.
Burmistrz Miasta i Gminy Wołomin zlecał podmiotom zewnętrznym, posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań
finansowych, dokonanie weryfikacji kosz-
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tów przedstawianych we wnioskach o zatwierdzenie taryf przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie.

wykres nr 2

Rozpiętość cen wody dostarczanej
gospodarstwom domowym [w zł/m 3]

W pozostałych 12 gminach, wnioski
o zatwierdzenie taryf, kierowano do rad
gmin, pomimo iż wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast nie dokonali weryfikacji kosztów jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, pod względem celowości
ich ponoszenia.
Dane dotyczące weryfikacji kosztów
w gminach przedstawia wykres nr 1.
wykres nr 1
Weryfikacja kosztów w gminach
gminy, w których nie
dokonano weryfikacji
kosztów

86%

14%

gminy, w których
burmistrzowie
przeprowadzili weryfikację
kosztów

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się cen za wodę i ścieki w okresie
objętym kontrolą we wszystkich skontrolowanych jednostkach, zamieszczone
są w tabelach ujętych w załącznikach nr
6-8 do Informacji (str. 39-41).
Rozpiętość ceny 1 m3 wody dostarczanej gospodarstwom domowym w okresie
objętym kontrolą prezentuje wykres nr 2.

W Miejskim Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Targu, główną
przyczyną wzrostu cen wody i ścieków
był wzrost kosztów energii elektrycznej
i wzrost kosztów amortyzacji spowodowany oddaniem do użytku nowych i zmodernizowanych środków trwałych. Ponadto
w kontrolowanym okresie odbiorców obciążono całością kosztów utraconej wody,
oszacowanych na 928,3 tys. zł.

Rozpiętość ceny 1 m3 odprowadzanych
ścieków z gospodarstw domowym w okresie objętym kontrolą, prezentuje wykres nr 3.
wykres nr 3

Rozpiętość cen odprowadzonych ścieków
z gospodarstw domowych [w zł/m 3]
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Jako główne czynniki cenotwórcze
w zakresie cen za zbiorowe dostarczanie
wody podawane były koszty pośrednie
jednostek, których średni udział w kosztach ogółem wynosił - 22%, koszty amortyzacji wynoszące - 21%, wynagrodzenia
osobowe pracowników – 19%, koszty zakupu materiałów – 13%, koszty energii –
13% oraz podatki i opłaty wynoszące prawie 10%. Natomiast jako główne czynniki
cenotwórcze zbiorowego odprowadzania
ścieków podawano wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszące średnio
22% kosztów ogółem, amortyzacja – 21%,
alokowane koszty pośrednie – 19%, koszty
energii – 13% oraz podatki i opłaty – 12%.
Koszty stałe (amortyzacja, podatki
i opłaty) stanowiły ponad 30% kosztów
ogółem związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
Wzrost cen za wodę i ścieki wykazywany był jako wzrost powyższych kosztów.
3.2.3 Gospodarowanie wodą
wydobywaną i kupowaną dla
potrzeb zbiorowego zaopatrzenia
W badanym okresie objęte kontrolą jednostki wodociągowo-kanalizacyjne eksploatowały 33 ujęcia wód, z tego
28 ujęć wód podziemnych oraz pięć ujęć
wód powierzchniowych. Poboru wód
podziemnych dokonywano za pomocą
104 studni głębinowych, w tym pięciu
pełniących rolę studni awaryjnych.
Hala pomp na ujęciu wody w Trębowcu

(fot. archiwum PWiK sp. z o.o. w Starachowicach)
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Wszystkie ujęcia wód podziemnych
i powierzchniowych wyposażone zostały,
zgodnie z warunkami pozwoleń wodnoprawnych, w wodomierze (przepływomierze) zapewniające możliwość pomiaru ilości wody wydobytej i wody podanej
do sieci wodociągowej.
Dwie jednostki wodociągowo-kanalizacyjne24) wprowadziły automatyzację systemu
wydobycia, uzdatniania i przesyłu wody.
W pięciu jednostkach wodociągowokanalizacyjnych25) wystąpiły przypadki
nieprzestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych
polegające na: nieprowadzeniu systematycznych pomiarów ilości pobieranej
wody i nieewidencjonowaniu wskazań
wodomierzy; przekraczaniu maksymalnej
dobowej ilość odprowadzanych ścieków;
przekraczaniu dopuszczalnej wartości
zawartości fosforu ogólnego w odprowadzanych ściekach; niedokonywaniu
pomiarów poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studniach
głębinowych oraz nieprowadzeniu w tym
zakresie książek eksploatacji studni; braku
codziennych rejestrów ilości wody pobranej na płukanie filtrów.
Urząd Gminy w Gowarczowie nie rejestrował w książkach eksploatacji studni
ujęcia w Bernowie pomiarów poziomu
statycznego i dynamicznego zwierciadła
wody, a w przypadku ujęcia w Gowarczowie brak było książek eksploatacji studni.
Nierzetelnie realizowano obowiązek prowadzenia systematycznych pomiarów ilo24) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym
Targu oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Starachowicach.
25) Urząd Gminy w Gowarczowie, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skawinie, Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Skarżysku-Kamiennej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach.
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ści pobieranej wody i ewidencjonowania
wskazań wodomierzy w kontrolce poboru
wody. Dokonywane w cyklu półrocznym
odczyty wodomierzy ujęć wody w Gowarczowie i Bernowie nie spełniają wymogu
systematyczności pomiarów. Nie prowadzono kontrolki poboru wody.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydencji miast nie korzystali z uprawnień,
wynikających z art. 18e ust. 1 Ustawy,
do kontroli działalności gospodarczej
jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z udzielonym zezwoleniem.
Pomimo iż jednostki wodociągowokanalizacyjne nie przestrzegały niektórych postanowień ww. zezwoleń i regulaminów, nie planowano i nie prowadzono
w tych jednostkach kontroli. Nadzór nad
działalnością w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków sprawowano za pośrednictwem
organów statutowych spółek oraz komórek organizacyjnych urzędów gmin.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Targ
w zakresie nadzoru nad Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji dokonywał
analiz przedkładanych informacji i sprawozdań finansowych z działalności tej
jednostki. Wyniki analizy wykorzystywano
do oceny sytuacji finansowej zakładu oraz
podjęcia decyzji w sprawie przyznania
środków z budżetu miasta na zadania inwestycyjne.
Prezydent Miasta Otwocka od utworzenia Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., nie przeprowadzał w tej jednostce kontroli w celu
sprawdzenia wywiązywania się z warunków określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności oraz przestrzegania
regulaminu dostarczania wody i odbioru
ścieków.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. nie realizo-

wało wszystkich warunków określonych
w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nie zapewniono: systematyczności
ewidencjonowania czasu usuwania awarii
sieci wodociągowych, a także nie przedkładano prezydentowi miasta informacji
o jakości usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym działań ograniczających
szkodliwe oddziaływanie na środowisko;
skuteczności likwidacji awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; realizacji skarg
i wniosków oraz wniosków pokontrolnych.
Poza Urzędem Gminy w Gowarczowie, który nierzetelnie realizował obowiązek prowadzenia systematycznych
pomiarów ilości pobieranej wody i ewidencjonowania wskazań wodomierzy,
pozostałe jednostki prawidłowo ewidencjonowały ilości wody pobranej z ujęć.
Dane zawarte w rejestrach produkcji
wody były zgodne z danymi zawartymi
w miesięcznych zestawieniach produkcji
wody z ujęć sporządzanych na podstawie odczytów wodomierzy.
Stwierdzone w ww. sześciu jednostkach
odstępstwa od przestrzegania warunków
określonych w zezwoleniu i pozwoleniach
wodnoprawnych, nie powodowały ujemnych skutków dla zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.
W latach 2008 − 2010 (I półrocze)
kontrolowane jednostki wodociągowokanalizacyjne wyprodukowały i zakupiły
hurtowo 71.724 tys. m3 wody. Sprzedano
44.600 tys. m3 (62,2%), w tym gospodarstwom domowym 30.149 tys. m3, a sferze
produkcji 5.140 tys. m3. Woda niesprzedana i utracona wynosiła 27.124 tys. m3
(37,8%), w tym – ze względu na brak
19
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źródłowych danych – podawano straty wody w wysokości 18.948 tys. m3,
na potrzeby własne jednostki wodociągowo-kanalizacyjne – 5.775 tys. m3
(w tym na płukanie sieci, kanałów i zbiorników – 3.703 tys. m3 oraz na potrzeby
gospodarcze – 740 tys. m3). Wykazywana ilość wody niesprzedanej wynosiła
2.401 tys. m3 wody. Wodę tę przeznaczono
głównie na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie publicznych terenów zielonych.
Najwyższe straty wody26) wystąpiły w Miejskim Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Targu, które wynosiły w 2008 r. − 66,9% wody wydobytej, w 2009 r. − 69,5% oraz w I półroczu
2010 r. − 69,9%. Najniższe straty wody
wystąpiły w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wołominie, wynoszące w 2008 r. – 10,9% wody
wydobytej, w 2009 r. − 11,6% i w I półroczu 2010 r. − 12,2%.
Większość kontrolowanych jednostek
(dziewięć) wykazywała zużycie wody
na płukanie sieci, kanałów i zbiorników
wyższe od maksymalnego, wynoszącego w dobrze utrzymanych systemach
wodociągowych od 1% do 1,5% ilości
wody wtłoczonej do sieci27). Kontrolowane jednostki wodociągowo-kanalizacyjne zużyły w badanym okresie na płukanie średnio ponad 5% pobranej wody.
Najniższe zużycie wody na płukanie (poniżej 1% wody wydobytej) wykazano
w urzędach gmin Adamówka, Gowarczów
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26) W sporządzonym, przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie, podsumowaniu wyników
przeprowadzonych, na zlecenia MZWiK w Nowym Targu,
pomiarów zużycia i strat wody wskazano, że straty na
poziomie przekraczającym 34% całkowitego wydobycia
należy już uznać za marnotrawstwo.
27) Straty wody w Polskich sieciach wodociągowych,
Sławomir Speruda, Akademia Strat Wody WaterKEY,
Warszawa 2007 (str. 50).

i Poraj oraz w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu.
Natomiast najwyższe – w Otwockim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., które wynosiło w 2008 r. −
9,7% wody wydobytej, w 2009 r. − 20,8%
i w I półroczu 2010 r. − 10,6% oraz w Zakładzie Inżynierii Komunalnej spółka z o.o.
w Czeladzi odpowiednio: 12,6%, 10,6%
oraz 14,1% wody wydobytej.
Jako główne przyczyny strat wody
podawano awarie wodociągów, niekontrolowane wycieki wody, niedokładność
urządzeń pomiarowych oraz tzw. nierejestrowane zużycie wody.
Dane dotyczące produkcji, sprzedaży
i strat wody przedstawia wykres nr 4.
wykres nr 4

Produkcja, sprzedaż i straty wody

Z powyższego wykresu wynika,
że w latach 2008 i 2009 ilość wody wyprodukowanej, sprzedanej, zużytej na potrzeby własne jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wielkość strat, kształtowała
się na zbliżonym poziomie. Jednak w poszczególnych jednostkach wodociągowokanalizacyjnych występowało znaczne
zróżnicowanie wielkości wykazywanych
strat wody i zużycia na potrzeby własne.
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W latach 2008 – 2010 (I półrocze)
w skontrolowanych jednostkach wodociągowo-kanalizacyjnych wystąpiło 3.863
awarii uszkodzeń sieci wodociągowych,
z tego 157 (4,0%) uszkodzeń rurociągów
tranzytowych i magistralnych, 1.996 (51,7%)
uszkodzeń rurociągów sieci rozdzielczej
oraz 1.710 (44,3%) uszkodzeń na połączeniach do odbiorców. Średnio na 1 km sieci
wodociągowych wystąpiło w badanym
okresie 1,4 awarii, a najwięcej, tj. 1,8 awarii
na połączeniach do odbiorców.
Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi
w trakcie kontroli, głównymi przyczynami awarii był długi okres użytkowania
i zły stan techniczny przewodów wodociągowych spowodowany stosowaniem
nieodpowiednich materiałów, wzmożonym ruchem ulicznym i prowadzeniem
różnego rodzaju robót ziemnych.
Dane dotyczące uszkodzeń sieci wodociągowych przedstawia wykres nr 5.
wykres nr 5

Liczba awarii skutkujących
uszkodzeniami sieci wodociągowych

70% sieci tranzytowych i magistralnych,
prawie 40% sieci rozdzielczych oraz ponad 45% połączeń do odbiorców.
Z kontroli Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu
wynika, że z ogólnej liczby 185 awarii
ujawnionych w kontrolowanym okresie, 55,7% powstało wskutek korozji rur
rurociągu i wżerów powodujących pęknięcia rur, a 14% spowodowane zostało ruchami tektonicznymi ziemi powodującymi pękanie żeliwa. Stwierdzono,
że ograniczenie strat wody z aktualnych
70% do 30% spowodowałoby w 2009 r.
obniżenie ceny 1 m3 wody dla jednego
odbiorcy o 0,51 zł, a łącznie w ciągu roku
obniżyłoby koszty o 401,6 tys. zł.

Średni koszt wytworzenia 1 m3 wody
utraconej w wyniku awarii wyliczony
na podstawie kosztów zużytej energii
elektrycznej oraz wniesionych opłat za
pobór wód wynosił w latach 2008 – 2010
(I półrocze) 0,30 zł.
Programy oszczędzania wody opracowało i realizowało sześć jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych28). Jednostki
te monitorowały efekty realizacji programu oszczędzania wody.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka
z o.o. w Skawinie opracował program poprawy jakości i ograniczania strat wody dostarczanej odbiorcom z wodociągu skawińskiego, którego realizację monitorowano.
W ramach działań mających na celu poprawę jakości i zmniejszenie strat wody przeprowadzono inwestycje i remonty, których
łączny koszt wyniósł w latach 2008 − 2010
(I półrocze) 12.523,7 tys. zł. Wymieniono
m.in. 98 odcinków sieci o łącznej długości

Istotne znaczenie dla awaryjności
sieci posiada również jej struktura materiałowa. Stwierdzono, że z podatnych
na uszkodzenia mechaniczne i korozję
żeliwa i stali wykonanych jest ponad

28) Programy oszczędzania wody opracowały: Zakład
Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Czeladzi, Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.,
AQUA-SPRINT spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skawinie, Urząd Miejski
w Starym Sączu.
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5,57 km. Wykonane inwestycje i remonty
pozytywnie wpływały na zmniejszenie ilości
awarii w sieci wodociągowej. W 2009 r. zanotowano 98 awarii przewodów magistralnych
i rozdzielczych, tj. o 11 mniej niż w 2008 r.

Osiem jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych29) (57,1%) nie opracowało
programów oszczędzania wody, jednakże realizowało przedsięwzięcia związane
z oszczędzaniem wody, polegające na monitorowaniu sieci wodociągowej i usuwaniu jej nieszczelności, wymianie i legalizacji
wodomierzy oraz renowacji sieci.
Tylko AQUA-SPRINT spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich opracowała i wdrożyła kompleksowe zasady pomiaru i ustalania wielkości: strat wody, przeznaczania
wody na potrzeby gospodarcze jednostki
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na płukanie sieci, kanałów i zbiorników. Zużycie
wody na potrzeby gospodarcze spółki (tzw.
sprzedaż wewnętrzną wody), określano na
podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych obiektach. Zużycie wody do płukania sieci kanalizacyjnej
określano na podstawie poboru wody do
wozów asenizacyjnych, a na płukanie sieci
wodociągowej – szacunkowo na podstawie
tabeli ilości wody wypływającej z hydrantu
w czasie. Straty wody w czasie awarii określano metodą opracowaną w Politechnice
Śląskiej, polegającą na oszacowaniu ilości
wody utraconej w wyniku awarii sieci wodociągowej przy uwzględnieniu prędkości
przepływu wody w rurociągu o danej średnicy, czasu trwania awarii, ciśnienia wody
w sieci oraz wielkości uszkodzenia.
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29) Urząd Gminy w Adamówce, Urząd Gminy w Gowarczowie, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Targu, Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., Urząd Gminy w Poraju, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
z o.o. w Starachowicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wołominie, Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach.

Ponadto trzy jednostki30) wodociągowokanalizacyjne opomiarowały część wody
zużywanej na cele technologiczne, tj. do
płukania filtrów na stacji uzdatniania wody.
W pozostałych dziesięciu jednostkach
wodociągowo-kanalizacyjnych dane dotyczące ilości wody zużytej na potrzeby
własne oraz straty wody, ustalane były jako
różnica pomiędzy wodą pobraną z ujęć
a sprzedaną odbiorcom.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z o.o. szacunkowo
ustalało straty wody oraz zużycie na potrzeby własne jednostki, które nie pozwalało na
wyodrębnienie poszczególnych rodzajów
strat, a w konsekwencji ustalenia rzeczywistych strat i ich przyczyn. Średni udział strat
wody w wydobyciu ogółem w okresie objętym kontrolą wynosił 38,8% i ulegał wahaniom: w 2008 r. wynosił 36,4%, w 2009 r.
– 40,6%, a w I półroczu 2010 r. – 39,3%.

Stwierdzono niski stopień zautomatyzowania rozprowadzania wody, opomiarowania przepływów, sygnalizowania awarii
oraz bieżącego monitorowania uszkodzeń.
Częściową automatyzację i opomiarowanie
przepływów wody posiadają cztery jednostki31), a częściową możliwość sygnalizowania
awarii, obejmującą 25% eksploatowanej sieci wodociągowej, wprowadził jedynie Zakład
Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Czeladzi. Automatyczne sterowanie procesem
wydobycia i uzdatniania wody wprowadziło
13 spośród 14 kontrolowanych jednostek
wodociągowo-kanalizacyjnych32).
30) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skawinie i Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach.
31) Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, AQUASPRINT w Siemianowicach Śląskich, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, Urząd
Miejski w Starym Sączu.
32) Automatyzacji wydobycia i uzdatniania wody
nie posiada Urząd Gminy w Gowarczowie.
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Zdaniem NIK, radykalne zmniejszenie
strat wody nastąpić może głównie wskutek
wymiany starych odcinków sieci o najwyższym stopniu awaryjności, jednak z uwagi
na ograniczenia w zakresie posiadanych
środków finansowych nie jest to możliwe
do zrealizowania w ciągu najbliższych lat.
3.2.4 Postępowanie z wytworzonymi
ściekami
W badanym okresie oczyszczalnie
ścieków w skontrolowanych jednostkach
przyjęły 84.48 tys. m3 ścieków, w tym
wody infiltracyjne (przypadkowe) wynosiły 31.323 tys. m3 (37,1%).
Oczyszczalnia ścieków
w Skarżysku-Kamiennej

(fot. archiwum MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej)

Dane dotyczące ścieków napływających
do oczyszczalni przedstawia wykres nr 6.
wykres nr 6

Ścieki napływające do oczyszczalni

Analiza przestrzegania określonych
w pozwoleniach wodnoprawnych warunków dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w I półroczu 2010 r. wykazała, że w sześciu jednostkach33) (42,8%)
łącznie przez 127 dni wystąpiły przekroczenia maksymalnej dobowej ilości ścieków odprowadzonych z oczyszczalni
(Q max.d). Główną przyczyną tych przekroczeń były nadmierne opady deszczu.
Ponadto w trzech jednostkach stwierdzono pojedyncze przypadki przekraczania
dopuszczalnej normy w zakresie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT Cr)34),
dopuszczalnej normy zawartości fosforu
ogólnego w odprowadzanych ściekach35)
oraz normy zawartości azotu ogólnego36).
Przekroczenia dopuszczalnych norm spowodowane były m.in. prowadzonymi modernizacjami oczyszczalni ścieków.
Skontrolowane jednostki prawidłowo realizowały wynikające z pozwoleń
wodnoprawnych obowiązki w zakresie
pomiaru jakości i ilości odprowadzanych
ścieków oraz ewidencjonowania wyników tych pomiarów w książkach eksploatacji oczyszczalni.
W badanym okresie siedem kontrolowanych jednostek37) realizowało zadania
33) Urząd Gminy w Adamówce, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sanockie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie.
34) W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Zaleszanach.
35) W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Starachowicach.
36) W Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.
37) Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Starachowicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Wołominie, Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Zaleszanach.
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inwestycyjne związane z oczyszczaniem
ścieków. Inwestycje współfinansowane
ze środków z budżetu Unii Europejskiej
(fundusze rozwoju regionalnego i Fundusz Spójności) obejmowały swym zakresem budowę sieci kanalizacyjnej wraz
z rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych
wynosiła 198.009,8 tys. zł, w tym środki
unijne wynosiły 86.684,9 tys. zł.
Projektując przepustowość oczyszczalni ścieków, gminy uwzględniały
przyszłe trendy demograficzne w rozwoju aglomeracji dostarczających ścieki do
oczyszczalni. Stwierdzono, że w wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków, uzyskiwano zakładane
redukcje podstawowych zanieczyszczeń
(BZT5, ChZTCr38), zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego).
3.2.5	Utrzymanie oraz rozwój urządzeń
i instalacji wodociągowokanalizacyjnych
W latach 2008 − 2010 na inwestycje
i remonty modernizacyjne zaplanowano w skontrolowanych jednostkach wydatki w wysokości 366.494 tys. zł, które
do 30 czerwca 2010 r. zrealizowano w wysokości 351.481 tys. zł (95,9%). Źródłem
finansowania zrealizowanych inwestycji
i remontów modernizacyjnych były środki
własne gmin w kwocie 32.309 tys. zł, środki
jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych
– 40.879 tys. zł, środki Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Regionalnego –
107.569 tys. zł oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 170.581 tys. zł. Środki inwestycyjne kierowano głównie na budowę
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38) BZT5 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZTCr Chemiczne zapotrzebowanie tlenu.

oraz modernizacje sieci i urządzeń kanalizacyjnych, na które wydatkowano łącznie
215.513 tys. zł (86,1%). Natomiast na budowę i modernizacje sieci i urządzeń wodociągowych wydatkowano 135.968 tys. zł.
Głównymi przyczynami niepełnego
wykonania planowanych zadań był brak
wystarczających środków własnych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych możliwych do przeznaczenia na finansowanie
inwestycji i remontów (planowane wydatki zrealizowano w 68,4%), przesunięcia terminów rozpoczęcia zadań finansowanych
w ramach Funduszu Spójności oraz nieuzyskanie pozwoleń na budowę.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach,
spośród zadań objętych planem inwestycji
własnych na 2008 r., do 30 czerwca 2010 r.,
nie zrealizowało przebudowy sieci wodociągowych i nie wykonało systemu monitorowania hydroforni. Początkowo przebudowę sieci wodociągowych z powodu
braku środków przesunięto do wykonania
na 2009 r., a następnie z uwagi na planowaną przez gminę Starachowice przebudowę ulic w południowej części miasta,
przesunięto na termin późniejszy.
Zakład Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Czeladzi zrealizował w pełni osiem zadań o wartości 4.008 tys. zł,
spośród 16 ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2009−2011. Pozostałe osiem zadań o wartości
4.413 tys. zł, zrealizowano częściowo
na kwotę 1.829 tys. zł (41,4%). Przyczyną
niepełnego wykonania planowanych zadań były opóźnienia w realizacji inwestycji
drogowych. Przewidziano również działania mające na celu oszczędzanie wody, takie jak bieżące kontrolowanie wodomierzy,
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remonty, konserwacje oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw.
Planowany przez jednostki wodociągowo-kanalizacyjne zakres prac inwestycyjnych i remontowych przedstawiano do akceptacji wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast.
Skontrolowane jednostki realizowały
również prace remontowo-konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zakres tych prac obrazuje wykres nr 7.
wykres nr 7

Utrzymanie sieci wodociągowych

3.2.6 Sporządzanie sprawozdań
statystycznych oraz informacji
o zakresie korzystania
ze środowiska
Spośród 11 jednostek wodociągowokanalizacyjnych, którym gminy zleciły
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, dziesięć skontrolowanych jednostek wodociągowo – kanalizacyjnych, zgodnie z prowadzonymi ewidencjami, sporządziło dla
GUS sprawozdania M-06 o wodociągach,
kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich
i wiejskich, a także informacje za okresy

półroczne lat 2008 i 2009 oraz I półrocza
2010 r. dla marszałków województw o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat39).
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wołominie,
w sprawozdaniach M-06 i OS-5 za lata
2008 i 2009, wykazało zaniżoną ilość odprowadzonych ścieków łącznie o ponad
175 tys. m3, a za 2009 r. zaniżoną ilość
wody pobranej ze studni o 10,3 tys. m3.
Opłaty za pobór wód podziemnych
i odprowadzanie ścieków naliczone
zostały zgodnie z prowadzonymi ewidencjami przez 12 skontrolowanych
jednostek oraz przekazane zostały
w wyznaczonych terminach i w należnej wysokości do urzędów marszałkowskich. Nieprawidłowości wystąpiły
w dwóch jednostkach:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Wołominie przekazało Marszałkowi Województwa Mazowieckiego półroczne informacje o poborze
wody, ściekach wprowadzanych do środowiska oraz o wysokości należnych opłat za
lata 2008 – 2010 (I półrocze) zawierające
zaniżone (niezgodne z prowadzonymi ewidencjami) ilości oczyszczonych ścieków
odprowadzonych do środowiska (łącznie
o ponad 175 tys. m³ za lata 2008 − 2009) oraz
ilość pobranej wody (o ponad 10 tys. m³
za lata 2009 − 2010 I półrocze). Skutkowało to zaniżeniem należnych opłat o 4.834 zł
(4.193 zł z tytułu opłat za odprowadzanie
ścieków do środowiska oraz 641 zł z tytułu opłat za pobór wody). W trakcie kontroli
NIK, przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego korekty ww. wykazów oraz wniesiono należną
opłatę wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 699 zł.
Urząd Gminy w Gowarczowie w przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego informacjach o wysokości należnych opłat

39) Wykazy sporządzane na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska.
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wa ż niejsze wyniki kontroli

za pobór wód podziemnych za I i II półrocze 2008 r. i I półrocze 2009 r., niezgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje
i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
i sposobu przedstawiania tych informacji i danych40), określił cele przeznaczenia pobranej wody. Nie uwzględniały
one bowiem zużycia wody na potrzeby produkcji oraz zużycia na inne cele.
Spowodowało to zaniżenie o 7.074 zł należnej opłaty za pobór wód podziemnych
w 2008 r. i w I półroczu 2009 r., stanowiącej
przychód funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

Urzędy gmin wywiązały się z obowiązku sporządzania sprawozdań dla
GUS wzór SG-01 Statystyka gminy, go40) Dz. U. Nr 252, poz. 2128.
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spodarka mieszkaniowa i komunalna za
lata 2008 i 2009. W gminach, które zleciły
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków komunalnym jednostkom organizacyjnym zapewniono zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniach
SG-01 z ewidencjami tych jednostek.
Stwierdzono jednak, że Urząd Gminy
w Gowarczowie w sprawozdaniu SG-01
za 2008 r. wykazał więcej o 14,3 tys. m3
wody pobranej z ujęć od ilości wynikającej z ewidencji prowadzonej na podstawie odczytów wodomierzy na ujęciach.
Natomiast w sprawozdaniach SG-01
za 2008 r. i 2009 r., niezgodnie z ewidencją środków trwałych wykazano
większą o 3,3 km długość sieci wodociągowej rozdzielczej.

4
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4.1 Przygotowanie kontroli
Kontrolę tę przeprowadziło pięć
delegatur NIK w: Katowicach, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Warszawie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie
art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli41), pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.
W przygotowaniu kontroli wykorzystano wyniki przeprowadzonej w 2001 r.
kontroli zaopatrzenia w wodę ludności
aglomeracji miejskich42) przeprowadzonej w 49 jednostkach, w tym w 18 urzędach miast oraz 14 podmiotach eksploatujących sieci wodociągowe. Kontrolą
rozpoznawczą43) przeprowadzoną przez
Delegaturę NIK w Kielcach na przełomie 2009 i 2010 r., objęto pięć gmin oraz
cztery jednostki wodociągowo-kanalizacyjne. W kontroli stwierdzono wiele
nieprawidłowości, głównie w zakresie
gospodarowania wodą. Podjęte przez
wójtów kontrolowanych gmin oraz kierowników jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych działania w celu realizacji
wniosków pokontrolnych NIK, przyczyniły się do wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości.
Przy planowaniu kontroli uwzględniono informacje uzyskane w trybie
art. 29 pkt 1 ustawy o NIK z urzędów
marszałkowskich województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego w zakresie: ilości pobranej wody podziemnej
lub powierzchniowej, strat wody, ilości
41) Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.
42) Kontrola P/01/084, informacja o wynikach kontroli
z marca 2002 r. Nr ewid. 186/2001/P/01/084/CRS
43) R/09/002 Gospodarowanie wodą pobraną z ujęć
wodnych w latach 2007 – 2009 (I półrocze).

wody sprzedanej odbiorcom, cen i stawek
opłat za wodę i ścieki oraz ilości ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi.
Do kontroli planowej wybrano gminy
i jednostki wodociągowo-kanalizacyjne
uwzględniając (w poszczególnych województwach) wysokie wartości: cen i stawek opłat za wodę i ścieki; ilości wody
wydobytej, utraconej i odprowadzonych
ścieków oraz status prawny jednostek.
4.2 Postępowanie kontrolne
i działania podjęte po zakończeniu
kontroli
Protokoły kontroli zostały podpisane
przez kierowników wszystkich kontrolowanych jednostek.
Przed podpisaniem protokołów kontroli przeprowadzonych w urzędach
miast w Siemianowicach Śląskich i w Starachowicach oraz w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji spółka o.o.
w Wołominie, kierownicy tych jednostek
zgłosili kontrolerom zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w tych protokołach kontroli.
Prezydent Starachowic i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o. w Wołominie
zgłosili również zastrzeżenia dotyczące
ustaleń zawartych w protokołach kontroli do dyrektorów delegatur NIK w Kielcach i w Warszawie.
Wysłano 25 wystąpień pokontrolnych,
z tego 14 do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dziesięć do kierowników
jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych
oraz jedno do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Kielcach.
W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do wójtów, NIK sformułowała
łącznie 38 wniosków, z tego do wójtów
27
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gmin samodzielnie realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków skierowano 12
wniosków dotyczących m.in.:
– opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
– prowadzenia analizy przyczyn wysokich strat wody oraz ewidencji awarii i powstałych w ich wyniku strat
wody, a także ewidencji wody zużytej
na płukanie sieci i zbiorników;
– rzetelnego, zgodnego z ewidencją
pobranej wody sporządzania sprawozdań GUS wzór SG-01;
– corocznego określania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przedkładania radzie gminy wniosków
o ich zatwierdzenie;
– wyodrębniania taryfowych grup odbiorców usług na podstawie czynników
określonych w art. 2 pkt 13 Ustawy.
Do wójtów gmin, które zleciły zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków skierowano
26 wniosków dotyczących m.in.:
– egzekwowania od jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązku
przedkładania informacji określonych w zezwoleniu na prowadzenie
działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
– wprowadzenia procedur postępowania w zakresie oceny prawidłowości wniosków taryfowych, jak również weryfikacji kosztów zawartych
w tych wnioskach z punktu widzenia
celowości ich ponoszenia;
– realizowania, wynikającego z art. 24
ust. 4 Ustawy, obowiązku weryfiko28

wania kosztów jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych związanych
ze świadczeniem usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, pod względem celowości ich ponoszenia;
– egzekwowania od jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych rzetelnego
wykonywania obowiązków sprawozdawczych;
– zwiększenia nadzoru nad działalnością jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym prowadzenia
kontroli dotyczących przyczyn powstawania strat wody.
W wystąpieniach pokontrolnych
skierowanych do kierowników jednostek
wodociągowo-kanalizacyjnych sformułowano ogółem 29 wniosków. Wnioskowano m.in. o:
– wystąpienie do wójta gminy o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków;
– opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
– dokonywanie pomiarów poziomu statycznego i dynamicznego
zwierciadła wody w studniach głębinowych, zgodnie z wymogami
określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych;
– prowadzenie ewidencji księgowej
umożliwiającej wyodrębnienie kosztów i przychodów związanych z prowadzoną działalnością w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
na terenie poszczególnych gmin;
– podjęcie działań w celu opracowania
programu oszczędności wody;
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– obciążanie gmin za wodę zużywaną
na cele przeciwpożarowe.
Zastrzeżenia do ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych zgłoszone
zostały przez dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym
Targu, zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wołominie
oraz prezydenta Starachowic.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kontrolowane jednostki poinformowały NIK o działaniach podjętych w celu
realizacji wniosków, w tym m.in. o: opracowaniu procedur postępowania w zakresie oceny prawidłowości wniosków taryfowych, jak również weryfikacji kosztów,
podjęciu działań zmierzających do ograniczenia strat wody, opracowaniu projektu
regulaminu dostarczania wody i odbioru
ścieków, wyodrębnieniu ewidencji księgowej kosztów i przychodów związanych

ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
wystąpieniu do wójtów z wnioskami o wydanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że według stanu na 1 lipca
2011 r. z ogółem 67 sformułowanych wniosków 32 zrealizowano, w trakcie realizacji
znajdowało się 34 wniosków, a nie podjęto
jeszcze realizacji jednego wniosku.
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
o NIK, skierowano do organów ścigania
dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych polegających na prowadzeniu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę bez wymaganego
zezwolenia oraz wykazaniu w sprawozdaniu statystycznym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
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30
Prezes Zarządu
Prezydent
Miasta

Tomasz Słoka
Robert Pastuszka
Wojciech
Bernatowicz

Zakład Inżynierii Komunalnej
spółka z o.o. w Czeladzi

Urząd Miasta w Czeladzi

Urząd Gminy w Poraju

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Urząd Gminy w Gowarczowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
z o.o. w Starachowicach

Urząd Miasta w Starachowicach

4

5

6

7

8

9

10

Roman Wojcieszek

Jan Stojek

Marian Szczerbak

Łukasz Stachera

Marek Mrozowski

Teresa Kosmala

Jerzy Górniak

Jerzy Matyja

od 30.11.2006 r.

Delegatura NIK
w Kielcach

Delegatura NIK
w Katowicach

Jednostka
organizacyjna
NIK, przeprowadzająca
kontrolę

załącznik nr 1

od 15.01.2007 r.

od 10.11.2002 r.

od 6.12.2006 r.

Prezydent
Miasta
Wójt Gminy

od 1.04.1992 r.

od 14.11.2002 r. do
2.12.2010 r.

od 2.12.2010 r.

od 26.11.2006 r. do
16.12.2010 r.

od 17.12.2010 r.

od 1.02.2008 r. do
8.01.2010 r.

od 11.01.2010 r.

Prezes Zarządu

Wójt Gminy

Burmistrz Miasta

Prezes Zarządu

od 26.11.2006 r.

Prezydent
Miasta

3

Jacek Guzy

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

od 1.10.2008 r.

Okres zajmowania
stanowiska,
sprawowania funkcji

Prezes Zarządu

2

Piotr Komraus

AQUA-SPRINT spółka z o.o.
w Siemianowicach Śląskich

Jednostka kontrolowana

Stanowisko,
funkcja

1

L.p.

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

5
obligatoryjny

Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami
oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrole.

Urząd Miasta w Nowym Targu

Urząd Gminy w Adamówce

Urząd Gminy w Zaleszanach

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Zaleszanach

15

16

17

18

19

Dyrektor

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
p.o. Prezes
Zarządu
Prezes Zarządu

Mieczysław Kostyra
Jacek Klepacz
Jacek Klepacz
Andrzej Grochocki

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
z o.o. w Wołominie

Urząd Miejski w Wołominie

22

23

24

Jerzy Mikulski

Burmistrz Miasta

od 22.12.2008 r. do
27.02.2010 r.
od 7.05.2003 r. do
9.06.2008 r.
od 14.12.2010 r.
od 26.11.2006 r. do
14.12.2010 r.

Prezydent
Miasta

Zbigniew Janusz
Szczepaniak

Urząd Miasta w Otwocku

21

Ryszard Madziar

od 28.02.2010 r.

Prezes Zarządu

Czesław Bartkowski

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o.

20

od 10.08.2007 r.

od 6.12.2006 r.

od 6.03.1996 r.

od 1.12.2006 r.

Burmistrz Miasta

Wojciech
Blecharczyk

Urząd Miasta w Sanoku

od 1.01.2003 r.

od 26.11.2006 r. do
14.12.2010 r.

od 14.12.2010 r.

Dyrektor

Wójt Gminy

od 12.11.2006 r.

od 6.11.1996 r.

od 16.09.1998 r.

od 19.11.2002 r.

od 1.01.2008 r.

od 10.11.2002 r.

Rafał Lechoszest

Stanisław Guźla

Andrzej Karaś

Wójt Gminy

Wojciech Kniotek

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Targu

14

Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta

Marian Cycoń

Urząd Miejski w Starym Sączu

13

Prezes Zarządu

Edward
Jarmuziewicz

Jerzy Sioma

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie spółka
z o.o.

12

Burmistrz Miasta
i Gminy

Marek Fryźlewicz

Adam Najder

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

11

Delegatura NIK
w Warszawie

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Delegatura NIK
w Krakowie

załącznik nr 1
obligatoryjny
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załącznik nr 2

obligatoryjny

Zestawienie dot. ważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w poszczególnych jednostkach
Kontrolowana
jednostka

32

Ocena ogólna
kontrolowanej
działalności

Ważniejsze nieprawidłowości

Urząd Gminy
w Adamówce

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Nieopracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych, wymaganego art. 21 ust. 1 Ustawy.
2. Wójt gminy nie przedkładał radzie gminy Adamówka wniosków
o zatwierdzenie taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2004 − 2010, stosownie
do art. 20 ust. 1 Ustawy.

Urząd Gminy
w Zaleszanach

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
uchybień

1. Brak nadzoru nad funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej, w tym kontroli przyczyn wysokich strat wody.

Urząd Gminy
w Poraju

Negatywna

1. Nieokreślenie przez wójta gminy na 2008 r. taryf na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz
nieprzedłożenie ich do zatwierdzenia radzie gminy.
2. Niezgodne z art. 24 ust. 1 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzenie taryf na lata
2009 i 2010 zarządzeniem wójta z 1 grudnia 2008 r.
3. Nierzetelne kalkulowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
4. Brak działań w celu ograniczenia strat wody.

Urząd Gminy
w Gowarczowie

Negatywna

1. Niesporządzanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na lata 2008, 2009 i 2010 i niewystępowanie
do rady gminy Gowarczów z wnioskami o ich zatwierdzenie.
2. Nieuwzględnienie w kalkulacji cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę poszczególnych taryfowych grup odbiorców
tych usług.
3. Pokrywanie części kosztów zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu
gminy przychodami pochodzącymi z innych źródeł, pomimo braku
uchwał rady gminy w sprawie dopłat do cen wody.
4. Nierzetelne, niezgodne z ewidencją pobranej wody, sporządzenie
sprawozdania GUS wzór SG-01 za 2008 r. oraz niezgodne
z ewidencją środków trwałych sporządzenie tego sprawozdania za
2008 i 2009 r.
5. Nieuwzględnienie w informacjach o wysokości należnych opłat
za pobór wód podziemnych za I i II półrocze 2008 r. oraz za
I półrocze 2009 r., przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, celów przeznaczenia pobranej
wody, skutkujące ustaleniem opłat w wysokości niższej niż
wynikająca z prawidłowego obliczenia.
6. Nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniach
wodnoprawnych na pobór wód podziemnych w zakresie
ewidencjonowania w książkach eksploatacji studni wyników
pomiarów statycznego i dynamicznego zwierciadła wody.

Urząd Miejski
w Starym Sączu

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niezamieszczenie w regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków zapisu dotyczącego warunków dostarczania wody na cele
przeciwpożarowe.
2. Nieterminowa realizacja planowanych inwestycji modernizacyjnych
sieci wodociągowych.
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obligatoryjny

Urząd Miasta
w Sanoku

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niedokumentowanie realizacji, obowiązku sprawdzania przez
burmistrza czy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków zostały opracowane zgodnie z przepisami
Ustawy i weryfikowania kosztów świadczonych usług pod względem
celowości ich ponoszenia, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 4 Ustawy.

Urząd Miasta
w SkarżyskuKamiennej

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Nieegzekwowanie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji informacji o realizacji skarg i wniosków, zaistniałych
awariach sieci wodociągowej, realizacji wniosków z przeprowadzonych
kontroli zewnętrznych oraz o jakości świadczonych usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Nierzetelna weryfikacja kosztów MPWiK dotyczących zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pod
względem celowości ich ponoszenia.

Urząd Miasta
w Starachowicach

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niedokonywanie weryfikacji kosztów Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, pod względem celowości ich
ponoszenia.
2. Nieuwzględnienie w regulaminie organizacyjnym urzędu zadań
związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków.

Urząd Miasta
Siemianowice
Śląskie

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Wyegzekwowanie
od
spółki
AQUA-SPRINT
przedłożenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych.
2. Podjecie działań w celu doprowadzenia umów o pracę
z prezesem i członkiem zarządu AQUA-SPRINT do stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami.

Urząd Miasta
w Czeladzi

Pozytywna

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Urząd Miasta
w Nowym Targu

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niewprowadzenie procedur postępowania w zakresie oceny
prawidłowości wniosków taryfowych oraz weryfikacji kosztów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia.
2. Brak działań zmierzających do skutecznego zapobieżenia
nieuzasadnionym stratom wody, m.in. poprzez wzmocnienie
nadzoru nad MZWiK oraz weryfikację dotychczasowych zamierzeń
inwestycyjnych i remontowych.
3. Brak skutecznej kontroli kosztów Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Urząd Miasta
w Otwocku

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury sprawdzania czy taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy
i weryfikowania kosztów świadczonych usług pod względem
celowości ich ponoszenia, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 4
Ustawy oraz udokumentowania dokonanych ustaleń.
2. Nieprowadzenie kontroli wywiązywania się przez Otwockie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z warunków określonych
w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w regulaminie dostaw
wody i odbioru ścieków.

Urząd Miejski
w Wołominie

Pozytywna

1. Nieprowadzenie kontroli wywiązywania się przez PWiK z warunków
określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
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załącznik nr 2

34

obligatoryjny

Urząd Miasta
i Gminy
w Skawinie

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niewprowadzenie przez burmistrza pisemnych procedur postępowania
w zakresie oceny prawidłowości oraz poprawności przekazywanych
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji wniosków taryfowych, jak również
niedokumentowanie realizacji, obowiązku sprawdzania czy taryfy
za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy i weryfikowania
kosztów świadczonych usług pod względem celowości ich ponoszenia,
zgodnie z wymogami art. 24 ust. 4 Ustawy.
2. Dopuszczenie do prowadzenia przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o. działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez
wymaganego zezwolenia.

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
spółka z o.o.
w SkarżyskuKamiennej

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Nieuzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Wąchock w miejscowości Parszów.
2. Niedotrzymywanie określonych w pozwoleniach wodnoprawnych
częstotliwości
dokonywania
pomiarów
statycznego
lub
dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studniach głębinowych,
eksploatowanych przez spółkę.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
spółka z o.o.
w Starachowicach

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Brak skutecznych działań w celu usunięcia usterek w funkcjonowaniu
systemu pomiarowego wody ujęcia w Trąbowcu, powodujących
wykazywanie nierzetelnych danych o ilości wody wydobytej.
2. Niezrealizowanie części planowanych zadań inwestycyjnych
w zakresie modernizacji sieci wodociągowej.
3. Nieobciążanie gmin za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Gminny Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Zaleszanach

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Brak działań w celu zidentyfikowania źródeł strat wody w sieci
wodociągowej oraz ich ograniczenia.
2. Nieopracowanie programu oszczędności wody.

Sanockie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
uchybień

1. Brak ewidencji zużycia wody na własne cele technologiczne
jednostki.
2. Nieprowadzenie analizy przyczyn występujących strat wody i bieżącego
monitorowanie efektów podejmowanych działań mających na celu
ograniczenie tych strat.

Miejski Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
w Nowym Targu

Pozytywna, pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Niepodjęcie działań zmierzających do racjonalizacji wykorzystywania
wody czerpanej z ujęć będących w dyspozycji MZWiK.
2. Przekraczanie maksymalnych dobowych ilości oczyszczonych
ścieków odprowadzonych do rzeki.
3. Brak wewnętrznych analiz diagnozujących przyczyny wysokich strat
wody i ich wpływ na wysokość opłat.
4. Brak pomiaru zużycia wody wykorzystywanej na potrzeby
gospodarcze MZWiK

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji spółka
z o.o. w Skawinie

Pozytywna

1. Niedopełnienie wynikającego z art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy obowiązku
wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie
o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

załącznik nr 2

obligatoryjny

Otwockie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji spółka
z o.o.

Negatywna

1. Bak uregulowania zasad prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Karczew.
2. Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków bez wymaganego zezwolenia
na terenie miasta Otwocka przez okres 5 miesięcy.
3. Mało oszczędne gospodarowanie wodą, w tym wysokie zużycie wody
na cele technologiczne oraz wysokie straty wody.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji spółka
z o.o. w Wołominie

Negatywna

1. Zamieszczanie nierzetelnych informacji o ilościach wydobytej
wody oraz ścieków odprowadzonych do środowiska w wykazach
przekazywanych do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz
w sprawozdaniach GUS „M-06” oraz „OS-5”.
2. Kalkulowanie wysokości stawek taryfowych w sposób niezapewniający
wyeliminowania subsydiowania skrośnego poszczególnych rodzajów
działalności prowadzonej w tym zakresie przez PWiK.
3. Stosunkowo wysokie zużycie wody na cele własne związane
z płukaniem sieci, przekraczające przyjęty dla tej kontroli próg
istotności.

Zakład Inżynierii
Komunalnej spółka
z o.o. w Czeladzi

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Nieprowadzenie ewidencji strat wody wtłoczonej do sieci w podziale
na przyczyny ich powstawania.
2. Brak pomiaru ilości wody zużywanej na cele technologiczne, w tym
na płukanie sieci.

AQUA-SPRINT
spółka z o.o.
w Siemianowicach
Śląskich

Pozytywna,
pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

1. Nieprzedłożenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Prezydentowi Miasta
Siemianowice Śląskie.
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załącznik nr 3

obligatoryjny

Kierunki zużycia pobranej wody

Lp.

Lata
2008

2010
(I półrocze)

2009

1

Produkcja wody

tys. m3

23.878

23.677

11.519

2

Zakup hurtowy wody

tys. m3

5.202

4.991

2.456

3

Sprzedaż wody, w tym:

tys. m3

17.868

17.678

9.053

3.1

sprzedaż dla gospodarstw domowych

tys. m3

12.285

10.094

7.770

3.2

sprzedaż dla sfery produkcji

tys. m3

2.089

1.986

1.065

3.3

sprzedaż hurtowa

tys. m3

1.661

1.606

779

Zużycie wody na potrzeby własne
jednostki wodociągowo-kanalizacyjnej,
w tym:

tys. m3

2.319

2.380

1.077

4.1

na potrzeby gospodarcze
(opomiarowane)

tys. m3

289

267

117

4.2

na płukanie sieci, kanałów i zbiorników

tys. m3

1.316

1.344

704

5

Straty wody (1+2-3-4)

tys. m3

7.658

7.444

3.845

6

Ścieki skierowane na oczyszczalnie
(przepływ), w tym:

tys. m3

32.772

33.129

18.580

wody przypadkowe i infiltracyjne

tys. m3

12.124

12.474

6.824

4

6.1

36

Produkcja/zakup/sprzedaż wody

Jednostka
miary

Łączna długość
przewodów
poddanych
procesowi w km

Liczba odcinków
przewodów w szt.

Wyszczególnienie

189,6

45

czyszczenie

0,1

5

renowacja

2008 r.

9,1

56

wymiana

192,3

45

czyszczenie

0,1

6

renowacja

2009 r.

10,1

128

wymiana

186,1

45

czyszczenie

0,1

4

renowacja

2010 r. (I półrocze)

2,1

27

wymiana

załącznik nr 4
obligatoryjny

Czyszczenie, renowacja i wymiana przewodów wodociągowych
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załącznik nr 5

obligatoryjny

Uszkodzenia sieci wodociągowych

Lp.

2009 r.

2010 (I półrocze)

Liczba uszkodzeń

Liczba uszkodzeń

Liczba uszkodzeń

Miejsce uszkodzenia

1

Rurociągi tranzytowe
i magistralne

2

3

64

66

27

Rurociągi sieci rozdzielczej

824

829

343

Połączenia wodociągowe
do odbiorców

696

658

356

1.584

1.553

726

Ogółem

38

2008 r.

1,00

1,40

1,30

2,67

1,96

2,66

1,80

3,27

4,07

4,38

3,83

3,76

2,36

2,39

UG Gowarczów

UG Poraj

UM Stary Sącz

PWiK SkarżyskoKamienna

PWiK Starachowice

ZWiK Zaleszany

PGK Sanok

AQUA-SPRINT
Siemianowice Śląskie

ZIK Czeladź

ZWiK Skawina

MZWiK Nowy Targ

PWiK Otwock

PWiK Wołomin

Woda

UG Adamówka

Jednostka

4,69

3,1

4,27

4,62

6,00

2,92

3,72

2,53

2,74

2,34

4,70

2,37

2,00

1,60

Ścieki

4,24

-

11,3

4,50

4,83

-

-

-

4,36

3,20

2,52

1,50

–

1,20

-

2,56

5,31

3,83

-

4,07

3,27

-

2,74

2,50

2,68

1,50

2,00

1,00

-

3,36

6,21

6,25

-

2,92

3,72

-

2,74

2,49

4,70

2,37

2,00

1,60

Ścieki

-

-

11,3

4,50

-

-

-

-

4,36

5,09

2,52

10,00

-

1,20

-

2,36

3,76

-

-

4,07

3,27

-

2,74

2,50

2,81

1,50

2,00

1,00

-

3,1

6,21

-

-

2,92

3,72

-

2,74

2,49

4,70

2,00

1,60

Ścieki

-

-

11,3

-

-

-

-

-

4,36

5,09

2,52

10,00

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Inne cele nieprodukcyjne

Opłata
Woda
abonamentowa

Odbiorcy produkcyjni

Opłata
Woda
abonamentowa

Gospodarstwa domowe

-

-

-

2,20

-

-

3,27

1,90

-

-

-

-

-

1,00

Woda

-

-

1,95

-

-

-

3,72

-

-

-

-

-

-

1,60

Ścieki

-

-

70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Sprzedaż hurtowa

załącznik nr 6
obligatoryjny

Zestawienie cen i stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2008 r.
(Dane w zł.)
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Woda

5,27

3,37

2,79

2,30

2,97

2,00

3,67

4,44

4,73

3,97

4,55

3,11

2,79

UM Stary Sącz

PWiK SkarżyskoKamienna

PWiK Starachowice

ZWiK Zaleszany

PGK Sanok

AQUA-SPRINT
Siemianowice Śląskie

ZIK Czeladź

ZWiK Skawina

MZWiK Nowy Targ

PWiK Otwock

PWiK Wołomin

5,43

4,87

8,41

3,28

4,03

2,74

3,37

2,70

5,00

2,70

2,10

1,45

1,50

UG Gowarczów

1,60

Ścieki

UG Poraj

1,00

40

UG Adamówka

Jednostka

4,33

-

12,86

4,50

5,35

-

1,00

7,98

3,38

2,72

1,50

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Gospodarstwa domowe

-

3,44

5,74

3,97

-

4,44

3,67

-

3,07

3,18

2,81

2,00

2,10

1,00

Woda

7,30

3,79

6,58

6,59

-

3,28

4,03

-

3,37

2,90

5,00

2,70

2,10

1,60

Ścieki

2,76

-

12,86

4,50

-

-

-

7,98

5,23

2,72

10,00

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Odbiorcy produkcyjni

-

3,11

5,51

-

-

4,44

3,67

-

3,07

3,18

2,94

2,00

2,10

1,00

Woda

-

3,59

6,58

-

-

3,28

4,03

-

3,37

2,90

5,00

-

2,10

1,60

Ścieki

-

-

12,86

-

-

-

-

7,98

5,23

2,72

10,00

-

1,20

-

-

2,26

-

-

3,67

2,2

-

-

-

-

-

1,00

Opłata
Woda
abonamentowa

Inne cele nieprodukcyjne

-

-

2,27

-

-

-

4,03

-

-

-

-

-

-

1,60

Ścieki

-

-

-

70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Sprzedaż hurtowa

załącznik nr 7
obligatoryjny

Zestawienie cen i stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2009 r.
(Dane w zł.)

2,41

3,31

2,00

4,04

5,31

4,73

4,06

4,78

3,43

2,99

PWiK SkarżyskoKamienna

PWiK Starachowice

ZWiK Zaleszany

PGK Sanok

AQUA-SPRINT
Siemianowice Śląskie

ZIK Czeladź

ZWiK Skawina

MZWiK Nowy Targ

PWiK Otwock

PWiK Wołomin

5,89

4,15

5,55

5,25

8,41

4,13

4,31

2,74

3,86

2,96

5,00

2,70

1,50

2,82

UG Poraj

UM Stary Sącz

2,50

1,60

UG Gowarczów

1,60

Ścieki

1,00

Woda

UG Adamówka

Jednostka

4,74

-

12,95

5,00

6,42

21,04

-

-

7,98

3,49

3,07

1,50

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Gospodarstwa domowe

3,96

6,02

4,31

-

5,31

4,04

-

3,38

3,21

2,96

2,00

2,50

1,00

Woda

8,34

4,66

6,86

6,93

-

4,13

4,31

-

3,86

3,11

5,00

2,70

2,50

1,60

Ścieki

-

-

12,95

5,00

-

21,04

-

-

7,98

5,39

3,21

10,00

-

1,20

-

3,43

5,74

-

-

5,31

4,04

-

3,38

3,21

2,83

2,00

2,50

1,00

-

4,42

6,86

-

-

4,13

4,31

-

3,86

3,11

5,00

-

2,50

1,60

Ścieki

-

-

12,95

-

-

21,04

-

-

7,98

5,39

3,08

10,00

-

1,20

-

-

-

2,31

-

-

4,04

2,20

-

-

-

-

-

1,00

Opłata
Woda
abonamentowa

Inne cele nieprodukcyjne

Opłata
Woda
abonamentowa

Odbiorcy produkcyjni

-

-

2,27

-

-

-

4,31

-

-

-

-

-

-

1,60

Ścieki

-

-

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

Opłata
abonamentowa

Sprzedaż hurtowa

załącznik nr 8
obligatoryjny

Zestawienie cen i stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w 2010 r.
(Dane w zł.)
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załącznik nr 9

obligatoryjny

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

42

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.).
Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236
ze zm.).
Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
ze zm.).
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. − Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2019 ze zm.).
Ustawa z 15 września 2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037
ze zm.).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych44)
(Dz. U. Nr 252, poz. 2128).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 ze zm.).

44) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z 15 grudnia 2005 r. utraciło moc z dniem 30 czerwca 2009 r.
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