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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/143 – Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki 
Serafy1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Anna Stochel-Łukasińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82072 z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

2. Mariusz Gorczyca – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82073 z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, 
zwany dalej ZIKiT 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Niedziałkowska – Dyrektor ZIKiT 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
bieżącego utrzymania wód i rowów odwadniających na obszarze zlewni Serafy3 w okresie 
od 2001 r. do 2012 r. 

Na podstawie porozumienia o współpracy i współfinansowaniu zadań w zakresie bieżącego 
utrzymania niektórych cieków wodnych w granicach administracyjnych miasta Krakowa 
ZIKiT realizował zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód Serafy. W ocenie NIK 
sprzyjało to poprawie ochrony przeciwpowodziowej na tych terenach.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Bieżące utrzymanie wód i rowów na obszarze zlewni 
rzeki Serafy 

Rzeka Serafa, dla której prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa 
Małopolskiego, jest administrowana przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie. Prawa właścicielskie Marszałka Województwa Małopolskiego 
w stosunku do wód Serafy wynikają z postanowień art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne4 oraz Załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 
stanowiących własność publiczną5. Stosowanie do postanowień art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 
oraz art. 26 ww. ustawy utrzymanie wód stanowi obowiązek ich właściciela i polega 
m.in. na:  

 zapewnieniu utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych 
oraz kanałów, będących w jego władaniu, 

                                                      
1 Serafa – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły w kilometrze 93,5 jej biegu. Długość rzeki wynosi 12,7 

km, powierzchnia zlewni 72,4 km². Początek swój Serafa bierze w Wieliczce (w okolicach stawu w Parku Mickiewicza), 
następnie przepływa przez miasto Kraków (rejon Bieżanowa), by w Brzegach (gmina Wieliczka) tuż za stopniem wodnym 
Przewóz ujść do Wisły. Główne dopływy Serafy to: Drwina Długa, Malinówka i Zabawka. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

3 W granicach administracyjnych miasta Krakowa. 
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm. 
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brzegi_(powiat_wielicki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_Wodny_Przew%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_Wodny_Przew%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drwina_D%C5%82uga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malin%C3%B3wka_(potok)
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 dbałości o utrzymanie dobrego stanu wód, 

 zapewnieniu swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów. 

1.1. Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania rzeki 
Serafy 

W dniu 22 czerwca 2004 r. Gmina Miejska Kraków zawarła z Województwem Małopolskim 
porozumienie w sprawie przystąpienia do współpracy oraz współfinansowania zadań 
bieżących, związanych z utrzymaniem cieków naturalnych przepływających w granicach 
Gminy Miejskiej Kraków, dla ochrony przeciwpowodziowej jej terenów. Celem porozumienia 
(zawartego na podstawie art. 81 Prawa wodnego, art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie 
gminnym6, art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym7 i art. 14 ust. 1 pkt 9 
ustawy o samorządzie województwa8) było podjęcie wspólnych działań dla ochrony 
przeciwpowodziowej Gminy Miejskiej Kraków poprzez zapewnienie swobodnego spływu 
wód powodziowych oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie zapewnienia odbioru i spływu 
wód opadowych z odwodnienia zurbanizowanych terenów miejskich. Strony zawarły 
porozumienie: 

 kierując się uzasadnionymi potrzebami miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego, poprzez zachowanie stanu dna i brzegów koryt cieków, które są 
odbiornikami dla sieci rowów odwadniających oraz kanalizacji opadowej, 

 mając na uwadze względy społeczne, tj. likwidację zagrożenia dla ludności lub mienia, 

 uznając za konieczne zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym koryt 
cieków naturalnych dla swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów, 

 wyrażając gotowość wzajemnej współpracy i współfinansowania zadań bieżących 
związanych z utrzymaniem cieków naturalnych przepływających w granicach miasta 
stwarzających zagrożenie powodziowe.  

W porozumieniu postanowiono m.in., iż Gmina Miejska Kraków będzie partycypować 
w kosztach utrzymania cieków istotnych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego 
i odwodnienia, na odcinkach przepływających w jej granicach administracyjnych, tj.: m.in. 
rzeki Serafy. Koszt utrzymania cieków objętych porozumieniem szacowano na kwotę 
1.000.000 zł rocznie. Corocznie w budżecie miasta i budżecie województwa miały być 
zabezpieczone środki na ten cel, w wysokości odpowiadającej udziałowi finansowemu. 
W imieniu Gminy Miejskiej Kraków jednostką prowadzącą utrzymanie ww. cieków miał być 
Zarząd Gospodarki Komunalnej (obecnie ZIKiT). Realizacja zadań miała być prowadzona 
w miarę posiadanych przez strony środków. W porozumieniu zapisano, iż będzie 
obowiązywać do końca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 5 – 6) 

W związku z zawartym porozumieniem w dniu 16 marca 2005 r. sporządzono notatkę, 
określającą zakres utrzymania przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie (obecnie 
ZIKiT) cieków naturalnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. I tak 
ZGK miał utrzymywać m.in. Serafę (na odcinku podwyższonych brzegów tj. rejon torów PKP 
do mostu im. Jerzego Popiełuszki).  

(dowód: akta kontroli, str. 7)  

Wymienione porozumienie zostało aneksowane w dniu 22 czerwca 2006 r. Aneksem 
wprowadzono m.in. zapisy, iż koszt utrzymania cieków szacowano na kwotę 1.800.000 zł 
rocznie.  

(dowód: akta kontroli, str. 8 – 9)  

W dniu 8 lutego 2011 r. sporządzono notatkę w sprawie określenia zakresu robót 
utrzymaniowych planowanych do realizacji w 2011 r. w ramach porozumienia z 22 czerwca 
2004 r. i aneksu z 22 czerwca 2006 r. W notatce określono, iż Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu (ZIKiT) utrzymywać miał m.in. odcinek Serafy od km 2+375 do 
wlotu kanalizacji deszczowej ul. Zamłynie.  

(dowód: akta kontroli, str. 10) 

                                                      
6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
7 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.)  
8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 
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W kontrolowanym okresie ZIKiT wydatkował na bieżące utrzymanie wód rzeki Serafy 
(koszenie skarp i odmulanie dna) łącznie 46.996,10 zł, z czego w 2005 r. – 3.463,20 zł, 
w 2006 r. – 3.463,20 zł, w 2007 r. – 3.463,20 zł, w 2008 r. – 3.871,00 zł, w 2009 r. – 
5.688,00 zł, w 2010 r. – 9.310 zł, w 2011 r. – 11.827,50 zł i I połowie 2012 r. – 5.910 zł. 

 (dowód: akta kontroli, str. 11)  

Poza tym w kontrolowanym okresie ZIKiT wydatkował 2.354.529,97 zł na zadania związane 
z modernizacją rzeki Serafy (przede wszystkim umacnianie i zabezpieczanie skarp 
i obwałowań), w tym: w 2002 r. – 69.000 zł, w 2005 r. – 19.196,20 zł, w 2006 r. – 
77.171,64 zł, w 2008 r. – 370.802,21 zł, w 2009 r. – 236.130,31 zł, w 2010 r. – 
756.280,53 zł, w 2011 r. – 798.884,46 zł i I połowie 2012 r. – 27.064,62 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 12 – 15) 

W toku kontroli przeprowadzono oględziny odcinka rzeki Serafy utrzymywanego przez ZIKiT 
tj. od km 2+375 do wylotu kanalizacji deszczowej ul. Zamłynie w Krakowie, w wyniku 
których stwierdzono, iż odcinek ten był uporządkowany, skarpy były wykoszone, dno 
odmulone, koryto drożne. W części wykonane zostały prace zabezpieczające skarpy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 16 – 29) 

1.2. Kontrole oraz czyszczenie rowów odwadniających 
i przepustów wzdłuż dróg gminnych w dolinie Serafy 

W okresie od 2001 do 2002 r. Dział Utrzymania Odwodnienia utrzymywał rów przydrożny 
w ul. Sucharskiego o długości 390 m za kwotę ok. 2.000zł rocznie. W okresie od 2003 r. 
do 2008 r. ZIKiT utrzymywał rów melioracyjny w rejonie ul. Sucharskiego o długości 390 m 
za kwotę ok. 2.000 zł rocznie. W latach 2009 – I półrocze 2012 ZIKIT utrzymywał na 
obszarze zlewni Serafy: 

 W 2009 r. 10 rowów przydrożnych i melioracyjnych o łącznej długości 3.398 m za kwotę 
13.456,20 zł,  

 w 2010 r. 13 rowów przydrożnych i melioracyjnych o łącznej długości 4.855 m za kwotę 
23.116,50 zł,  

 w 2011 r. 16 rowów przydrożnych i melioracyjnych o łącznej długości 6.216 m za kwotę 
30.110,10 zł,  

 w I półroczu 2012 r. 21 rowów przydrożnych i melioracyjnych o łącznej długości 7.670 m 
za kwotę 36.491,10 zł.  

Ponadto od 2009 r. do I połowy 2012 r. ZIKiT prowadził prace interwencyjne rowów 
przydrożnych i melioracyjnych (przede wszystkim naprawy, remonty, udrożnienia) na łączną 
kwotę 2.432.826,03 zł, w tym: w 2009 r. – 299.874,98 zł, w 2010 r. – 1.107.693,48 zł, 
w 2011 r. – 713.046,82 zł, w I połowie 2012 r. – 312.210,75 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 30 – 35) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 
1. Zdaniem NIK przyjęcie do realizacji przez UMK, a dokładnie jednostkę miejską – ZIKiT 

zadań związanych z bieżącym utrzymaniem niektórych cieków wodnych w granicach 
administracyjnych miasta Krakowa, sprzyjało poprawie ochrony przeciwpowodziowej na 
tych terenach i mieściło się w zadaniach określonych w art. 88a ust.1 ustawy Prawo 
wodne oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 7 ust. 1 pkt 14 
ustawy o samorządzie gminnym. Równocześnie NIK zwraca uwagę, że nie zostały 
stworzone ramy prawne do przekazania przez właściciela wód innym podmiotom 
obowiązków z zakresu bieżącego utrzymania cieków wodnych.  

2. Intensyfikacja zadań w zakresie bieżącego utrzymanie wód i rowów odwadniających 
nastąpiła w szczególności po powodzi z 2010 r. Wcześniej działania te prowadzone były 
w znacznie węższym zakresie.  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
bieżącego utrzymania wód i rowów odwadniających. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze 
wystąpienie pokontrolne.  
 

 

 

 
Kraków, dnia        stycznia 2013 r. 

  
Kontroler 

 

  

Mariusz Gorczyca 
główny specjalista kontroli państwowej  

 

  

 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


