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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/143 – Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki 
Serafa1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 
 

Kontrolerzy 1. Aleksandra Trojak – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82088 z dnia 6 września 2012 r. 

2. Mariusz Gorczyca – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82087 z dnia 6 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1 – 4) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Dembowskiego 2,  
zwane dalej Starostwem. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki 
(dowód: akta kontroli, str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych w zlewni Serafy 
oraz opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią.  

W kontrolowanym okresie (2001 r. – 2012 r.) Starostwo sporządziło wymagane prawem 
dokumenty, tj. plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz plan zarządzania 
kryzysowego. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych w zlewni 
Serafy wydawane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ujawnione 
nieprawidłowości dotyczyły: niewydania decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń 
wodnoprawnych, a także nieprzekazania właściwym organom danych niezbędnych do 
prowadzenia katastru wodnego oraz informacji mających wpływ na wysokość pobieranych 
opłat za korzystanie ze środowiska. Podkreślić należy, że wpływy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska stanowią w 10% dochód budżetu powiatu. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na występowanie szeregu czynników 
ograniczających prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej. 
Likwidacja tych barier wymaga wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed 
powodzią 

Zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym3 starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią. 

                                                      
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 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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W kontrolowanym okresie w Starostwie funkcjonował „Plan bezpośredniej ochrony przed 
powodzią Powiatu Wielickiego”, zatwierdzony przez Starostę Wielickiego Adama Kociołka. 
Plan ten zawierał między innymi:  
 charakterystykę i opis zagrożenia powodziowego w poszczególnych gminach, wykaz 

stanów ostrzegawczych i alarmowych dla wodowskazów sygnalizujących na rzekach 
w dorzeczu górnej Wisły, wykaz obiektów i rejonów zagrożonych w poszczególnych 
gminach (do których m.in. zaliczono 3 mostki oraz wały cofkowe na Serafie), wykaz 
obwałowań dolin rzecznych w poszczególnych gminach; 

 procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego, w tym: 
zasady ogłaszania i odwoływania pogotowia/alarmu powodziowego, zasady 
postępowania po ogłoszeniu pogotowia/alarmu powodziowego; 

 schemat łączności, plan powiadamiania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, charakterystykę sił i środków oraz ocenę możliwości ich wykorzystania; 

 mapę w skali 1:100000, na której m.in. zaznaczono obszary zagrożone powodzią 
(przygraniczne obszary Powiatu wzdłuż rzeki Wisły i Raby) oraz strefy zasięgu 
oddziaływania fali powodziowej na rzece Rabie.  

Starostwo posiadało również „Plan zarządzania kryzysowego powiatu wielickiego”, 
opracowany przez Starostę Wielickiego Jacka Juszkiewicza na podstawie przepisów art. 4 
ust. 1 pkt 1 i art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym4 
i zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 11 grudnia 2008 r. Plan ten był 
podstawowym dokumentem określającym zasady prowadzenia działań ratowniczych na 
obszarze powiatu. Zawierał on w szczególności schematy organizacji działań podmiotów 
reagowania kryzysowego w różnych zagrożeniach (w tym powodziowych), określał zakresy 
działań podmiotów w zakresie monitorowania zagrożeń i podejmowanych działań, ustalał 
zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek 
zagrożeń, ustalał koncepcje prowadzenia ewakuacji ludności w różnych sytuacjach 
kryzysowych, organizowanie opieki medycznej, zasady oceniania i dokumentowania szkód, 
określał procedury postępowania na wypadek wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 111 – 120, 141 – 150)  

Zagrożenia powodziowe wykazane w „Planie bezpośredniej ochrony przed powodzią 
Powiatu Wielickiego” zostały w identyczny sposób określone w „Planie zarządzania 
kryzysowego powiatu wielickiego”. W opracowaniach tych podano, że na terenie miasta 
i gminy Wieliczka największe zagrożenie powodziowe związane jest z rzeką Wisłą, 
przepływającą północną granicą gminy na odcinku 5,5 km, na którym dopływa Serafa 
i Podłężanka, a obszar położony między Wisłą a linią kolejową Kraków-Tarnów stanowi 
teren zalewowy dla wód wielkich Wisły (Q1%) i jest chroniony wałami 
przeciwpowodziowymi. Wały cofkowe od Wisły mają wszystkie większe cieki: Serafa, 
Drwina Długa i Zabawka oraz Podłężanka. W przypadku wysokich stanów wody na Wiśle, 
grożących przerwaniem obwałowań, przewiduje się ewakuację mieszkańców z terenów 
chronionych wałami do miejscowości położonych po południowej stronie linii kolejowej. 
Ponadto, w dokumentach tych wskazano, że poza doliną Wisły żaden z cieków wodnych na 
terenie miasta i gminy Wieliczka nie stanowi większego zagrożenia powodziowego dla 
przyległych terenów, przy czym podczas spływów wód po opadach burzowych mogą 
wystąpić lokalne podtopienia pojedynczych budynków, osuwiska w jarach i na spadzistych 
zboczach oraz niszczenie dróg.  

(dowód: akta kontroli, str. 111 – 120, 141 – 150)  

Przedstawione ustalenia „Planu bezpośredniej ochrony przed powodzią Powiatu 
Wielickiego” w zakresie zagrożenia powodziowego Miasta i Gminy Wieliczka, wykazu 
obiektów i rejonów zagrożonych oraz wykazu obwałowań dolin rzecznych na terenie Miasta 
i Gminy Wieliczka były tożsame z ustaleniami „Miejsko-Gminnego Planu Operacyjnego 
Ochrony Przed Powodzią”, opracowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.  

(dowód: akta kontroli, str. 232) 

W IV kwartale 2012 r. opracowano nowy „Plan zarządzania kryzysowego powiatu 
wielickiego”. Podstawowe cele tego planu oraz ogólna charakterystyka zagrożeń 

                                                      
4 Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm. 
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powodziowych na terenie miasta i gminy Wieliczka nie uległy zmianie w porównaniu do 
wcześniejszego planu. W planie tym określono prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia powodziowego jako „średnie”, wskazując że na terenie powiatu wielickiego 
mogą wystąpić naturalne warunki powodujące powstanie tego zagrożenia, do których 
należą krótkotrwałe, gwałtowne, lokalne wezbrania związane z przejściem nawalnych burz 
i ulewne deszcze oraz sprzyjające warunki szybkiego spływu powierzchniowego. Do rzek 
i potoków, które stwarzają zagrożenie powodziowe na terenie powiatu wielickiego zaliczono 
25 cieków wodnych, w tym: Wisłę, Rabę, Wilgę, Serafę wraz z jej dopływami tj. Drwiną 
Długą i Zabawką, a jako skutki wystąpienia powodzi wskazano m.in. zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi, zniszczenia budynków, straty w infrastrukturze komunalnej oraz straty 
w uprawach i trzodzie.  

(dowód: akta kontroli, str. 151 – 171) 

Starostwo nie dysponowało kompleksowym planem określającym rozwiązania (zadania) 
służące podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej.  

(dowód: akta kontroli, str. 111 – 120, 141 – 171) 

Jacek Januszkiewicz – Starosta Wielicki wyjaśnił m.in., że /cyt./ plan operacyjny jest 
związany z podejmowaniem działań w sytuacji zagrożenia powodziowego. Żaden 
z przepisów prawnych, na podstawie którego wykonuje się plan operacyjny nie określa 
zadań służących podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu. 
Wymienione zadania spoczywają na Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej (budowa 
i konserwacja wałów itp. oraz określenie stref zalewowych – mapy ryzyka powodziowego).  

(dowód: akta kontroli, str. 136 – 140) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Obowiązujące uregulowania prawne nie określają precyzyjnie zakresu zadań i kompetencji 
poszczególnych organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, 
w szczególności nie wskazują, które z tych organów są odpowiedzialne za programowanie 
zadań służących podniesieniu ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie urządzeń 
wodnych, w tym służących ochronie przeciwpowodziowej. Zgodnie z postanowieniami 
art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne5, ochrona przed powodzią jest 
zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. W ustawie tej określono, 
że ochronę ludzi i mienia realizuje się w szczególności przez: kształtowanie 
zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych; racjonalne 
retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie 
przepływami wód; zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód oraz 

budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych (art. 88k pkt 1, 2, 4 i 5 
ustawy Prawo wodne). Ponadto w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym 

wskazano, że do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona 
przeciwpowodziowa.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Starostwo nie opracowało kompleksowego planu 
ochrony przeciwpowodziowej, służącego realizacji strategii zapobiegania oraz zmniejszania 
skutków powodzi (określającego w szczególności realizację zadań służących podniesieniu 
poziomu ochrony przeciwpowodziowej). Izba dostrzega jednak, że przepisy obowiązującego 
prawa nie nakładały na starostów takiego obowiązku, a ponadto nie zostały określone 
zasady i standardy opracowania takich planów. Zdaniem NIK opracowanie planu służącego 
powyższym celom powinno być jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem 
powodziowym6 i sprzyjałoby gospodarnemu wykorzystaniu środków publicznych7. 
Zaznaczyć należy, że dokumenty z zakresu zarządzania kryzysowego powiatu wielickiego 
potwierdzają ryzyko wystąpienia zagrożenia powodziowego i wskazują na negatywne skutki 

                                                      
5 Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.  
6 Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo wodne, celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest 

ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz działalności gospodarczej. 

7 Wydatkowanych w szczególności na usuwanie skutków powodzi i pomoc dla powodzian. 
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ewentualnych powodzi. Izba zwraca również uwagę, że w opublikowanej informacji 
o wynikach kontroli P/09/143 Ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim 
i świętokrzyskim8 zostały wskazane zasady dobrej praktyki w opracowywaniu planów 
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, służących zapobieganiu i zmniejszaniu skutków 
powodzi9. Zgodnie z tymi wskazówkami plan taki powinien zawierać następujące elementy: 
identyfikację zagrożeń, ustalenie celów planu ograniczenia skutków powodzi, ustalenie 
zakresu możliwych działań i rozwiązań, analizę kosztów i korzyści poszczególnych 
rozwiązań, wybór najlepszych rozwiązań dla poszczególnych obszarów zagrożeń, ocenę 
oddziaływania przyjętych rozwiązań. 

 
W ocenie10 Najwyższej Izby Kontroli Starostwo wywiązało się z obowiązków opracowania 
planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz planu zarządzania kryzysowego. Plany te 
były ukierunkowane na działania, które należy podjąć w trakcie wystąpienia zagrożenia 
(w tym powodzi) i stanowiły instrumenty dla zapewnienia funkcjonowania systemu 
zarządzania kryzysowego. Izba zwróciła uwagę, że obowiązujące przepisy nie wymagają 
sporządzenia planu w zakresie zapobiegania oraz zmniejszania skutków powodzi, który 
zdaniem NIK powinien być jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na 
odprowadzanie wód opadowych w zlewni Serafy 

Zgodnie z postanowieniami art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie 
wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, którym jest m.in. 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 37 pkt 2). Pozwolenie wodnoprawne 
wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony i na wniosek (art. 127 ust. 1 i art. 131 ust. 1 
ustawy Prawo wodne).  

W okresie 2001 r. – I półrocze 2012 r. Starosta Wielicki wydał 119 decyzji udzielających 
pozwoleń wodnoprawnych na obszarze zlewni Serafy.  
Spośród tych decyzji 73 dotyczyły pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych bezpośrednio do Serafy lub jej dopływów oraz do ziemi (rowów) 
w zlewni Serafy, w łącznej ilości 7.008 dm3 na sekundę. Według stanu na dzień 30 czerwca 
2012 r. obowiązywały 64 decyzje. W 65 przypadkach (89%) pozwoleń tych udzielono na 
okres 10 lat. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6 – 20, 172 – 173) 

Badanie legalności wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych w zlewni Serafy przeprowadzono na próbie 23 spraw (tj. 31,5% pozwoleń tego 
rodzaju wydanych w kontrolowanym okresie). Do kontroli wybrano wszystkie decyzje 
wydane w I półroczu 2012 r. oraz część decyzji z lat poprzednich, na mocy których 
zezwolono na odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do Serafy lub jej dopływów 
(z wyjątkiem potoku Zabawka), a decyzje były obowiązujące wg stanu na dzień 30 czerwca 
2012 r. 

Pozwolenie wodnoprawne zostały wydane przy spełnieniu wymogów określonych w art. 131 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, tj. do wniosku o ich wydanie dołączono operaty 
wodnoprawne zawierające elementy określone w art. 132 ust. 2 i 3 tej ustawy, decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę 
(w wymaganych przypadkach) oraz opisy prowadzenia zamierzonej działalności, 
sporządzone w języku nietechnicznym. Ponadto 12 wnioskodawców przedłożyło tekst 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka i/lub 
odpowiednie wyrysy z tego planu. W wydanych pozwoleniach każdorazowo określono 
maksymalne ilości wprowadzanych wód opadowych i roztopowych (łącznie 2.703 dm3 
na sekundę). Operaty wodnoprawne były weryfikowane przez pracowników Starostwa 
w zakresie kompletności informacji wymaganych na podstawie art. 132 ustawy Prawo 

                                                      
8 http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3618.html 
9 Zadania takiego planu może również spełniać plan operacyjny ochrony przed powodzią, o którym mowa w art. 34 ust. 1a 

ustawy o samorządzie powiatowym (oprócz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego).  
10 Najwyższa Izba Kontroli zastosowała do ocen cząstkowych formę opisową. 
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wodne, na co wskazywały m.in. pisma adresowane do autorów operatów, notatki służbowe, 
rewersy na wypożyczenie operatów celem uzupełnienia/poprawy.  

(dowód: akta kontroli, str. 50 – 110) 

W objętych kontrolą sprawach, obowiązki dotyczące retencjonowania wód opadowych 
ustalone były w ośmiu decyzjach, zezwalających na odprowadzanie tych wód 
w maksymalnej ilości 431,24 dm3/sek. Z decyzji i załączonych do wniosku o ich wydanie 
operatów wodnoprawnych wynikało, że do retencjonowania wód służyć będzie łącznie 
13 projektowanych (lub istniejących) zbiorników retencyjnych o pojemności całkowitej 
z przedziału od 4 m3 do 1.380 m3 (łącznie 2.404 m3). Na mocy tych decyzji użytkownicy 
zobowiązani zostali m. in. do: wykonania urządzeń służących do retencjonowania wód 
opadowych zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w operatach wodnoprawnych, 
utrzymywania zbiorników retencyjnych w należytym stanie technicznym oraz prowadzenia 
rejestru napełnienia zbiornika retencyjnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 57 – 62, 94 – 110) 

W toku postępowań w sprawach o wydanie pozwoleń wodnoprawnych zawiadamiano strony 
o możliwości zapoznania się z załączonymi do wniosków o wydanie tych pozwoleń 
operatami wodnoprawnymi. Z możliwości tej korzystali przedstawiciele Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wnieśli oni uwagi w 11 sprawach, 
m.in. w zakresie: zobowiązania użytkownika do utrzymania w należytym stanie technicznym 
wylotów wraz z ubezpieczeniem, czasowego przetrzymywania wód opadowych 
w zbiornikach retencyjnych, wykonania dodatkowych rysunków (np. rzutu i przekroju rowów 
odprowadzających), uzgodnienia projektu technicznego rowów odprowadzających 
i wylotów. W dwóch sprawach (OŚR.6223-2-41/08 i OŚR.6223-2-4/08/09) przeprowadzone były 
rozprawy administracyjne z udziałem m.in. przedstawicieli Małopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione lub uwzględnione w decyzji.  

(dowód: akta kontroli, str. 57 – 62) 

W ramach procesu wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych Starostwo nie bilansowało łącznych ilości odprowadzanych wód, wynikających 
ze wszystkich obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Serafy. Nie dokonywało 
też analizy możliwości odprowadzenia tych wód przy uwzględnieniu paramentów koryta lub 
innych uwarunkowań tego cieku wodnego. 

Beata Domoń – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie 
wyjaśniła, że: /cyt./ Starosta prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne. 
Do chwili obecnej ustawodawca w zapisach ww. ustawy nie nałożył na starostę obowiązku 
prowadzenia bilansów ilości wód opadowych i roztopowych wynikających ze wszystkich 
obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych oraz porównywania tych ilości do możliwości 
odprowadzania ich przez odbiornik, przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Toteż 
również dla zlewni rzeki Serafy Starosta Wielicki nie prowadzi takiego bilansu. Ponadto, 
należy mieć na uwadze fakt, iż zlewnia rzeki Serafy nie obejmuje tylko powiatu wielickiego, 
ale również powiat grodzki krakowski. Dodatkowo w zakresie organów wydających 
pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych oprócz Starosty Wielickiego 
oraz Prezydenta Miasta Krakowa, właściwym miejscowo jest również Marszałek 
Województwa Małopolskiego. Zatem bilansowanie wód tylko z uwzględnieniem pozwoleń 
wodnoprawnych wydawanych w tut. Starostwie nie odzwierciedlałoby istniejącej sytuacji, 
a wręcz prowadziłoby do istotnego przekłamania z uwagi na brak danych o ilości wód 
opadowych i roztopowych odprowadzanych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych 
wydanych przez pozostałe ww. organy. Należy zauważyć, iż obecny stan prawny nie 
nakłada na organy przekazywania sobie wzajemnie wydanych pozwoleń wodnoprawnych. 
Jak do tej pory nie ma również opracowanej metodyki prowadzenia bilansowania wód 
opadowych dostosowanej do przyjętych sposobów wyznaczania ilości wód opadowych 
i roztopowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 51 – 62, 122 – 128) 

Stosownie do postanowień art. 155 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organy administracji 
publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz właściciele urządzeń wodnych 
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obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia 
katastru wodnego. 

Starostwo nie przekazało do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pięciu 
decyzji, na podstawie których udzielono pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych w zlewni Serafy (nr: OŚR.6341.104.2011 z 18 listopada 2011 r., OŚR.6341.126.2011 
z 1 lutego 2012 r., OŚR.6341.128.2011 z 30 marca 2012 r., OŚR.6341.30.2012 z 17 maja 
2012 r. oraz OŚR.6341.24.2012 z 30 maja 2012 r.). 

(dowód: akta kontroli, str. 24 – 49, 238) 

W wyjaśnieniu dotyczącym nieprzekazania ww. decyzji do organu prowadzącego kataster 
wodny, Beata Domoń – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie 
podała, że w sprawach tych Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie nie był stroną postępowania, z uwagi na zmianę od dnia 18 marca 2011 r. 
postanowień art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne i w związku z tym nie zachodził obowiązek 
przekazania tych decyzji. Dodała też /cyt./ iż stosownie do zapisów art. 155 ustawy Prawo 
wodne, ww. pozwolenia wodnoprawne wraz z pozostałymi pozwoleniami wydanymi 
w 2012 roku zostaną przekazane do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na 
początku 2013 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 122 – 128) 

Stosownie do postanowień art. 135 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne 
wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, a w art. 138 ust. 1 tej ustawy określono, 
że stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 
następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji. Ponadto w art. 128 ust. 5 
powołanej ustawy wskazano, że organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 
przekazuje do właściwego dyrektora regionalnego zarządu informację o pozwoleniu 
wodnoprawnym, które wygasło z mocy prawa, zostało zmienione albo cofnięte, albo którego 
wygaśnięcie zostało stwierdzone w drodze decyzji. 

Do dnia 16 października 2012 r. do Starostwa nie wpłynęły wnioski dwóch podmiotów 
o wydanie nowych pozwoleń wodnoprawnych, pomimo że upłynął okres obowiązywania 
wydanych dla nich pozwoleń na odprowadzanie wód opadowych. Dotyczyło to: 

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce, dla której pozwolenie wodnoprawne 
nr OŚR.II.6223-2-29/04 z 19 listopada 2004 r. na wprowadzenie wód opadowych 
do potoku Grabówka w ilości 152,8 dm3/sek z terenu os. Szymanowskiego w Wieliczce 
straciło ważność z dniem z dniem 30 listopada 2008 r., 

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dla której pozwolenie wodnoprawne 
nr OŚR.II.6223-2-105/01/02 z 4 czerwca 2002 r. m.in. na wprowadzenie wód opadowych 
do Serafy, potoku Zabawka oraz innych cieków i rowów w ich zlewni w ilości łącznej 
1.081 dm3/sek z terenu odcinka drogi krajowej nr 4, straciło ważność z dniem 
30 czerwca 2012 r. 

W powyższych przypadkach Starosta Wielicki nie wydał decyzji stwierdzających 
wygaśnięcie ww. pozwoleń wodnoprawnych z 19 listopada 2004 r. i 4 czerwca 2002 r. oraz 
nie zawiadomił Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
o wygaśnięciu tych pozwoleń.  

(dowód: akta kontroli, str. 8 – 20, 212 – 226) 

Beata Domoń – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie, 
w wyjaśnieniach w powyższej sprawie podała m.in., że /cyt./ Prawo wodne nie nakłada (…) 
na organ właściwy do wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego konkretnego terminu, 
w jakim należy wydać decyzje z urzędu dla pozwoleń, które uległy wygaszeniu ze względu 
na to, iż upłynął okres, na który były wydane. Ponadto należy zaznaczyć, iż cyt. „datą 
wygaśnięcia pozwolenia jest data ziszczenia się przesłanek to wygaśnięcie 
uzasadniających, bez względu na dalsze zachowanie się zakładu, który był uprawniony 
z tego pozwolenia, innych osób czy organów administracji wodnej. Wprawdzie art. 138 
pr. wod. stanowi, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia następuje w drodze decyzji 
wydanej na wniosek strony lub z urzędu, decyzja taka ma jednak wyłącznie charakter 
deklaratoryjny. Tym samym decyzja ta potwierdza wyłącznie istniejący stan prawny, a nie 
tworzy nowego, co oznacza, że wywołuje ona skutki prawne wstecz (ex tunc), czyli od chwili 
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ziszczenia się przesłanek uzasadniających wygaśnięcie pozwolenia” – (komentarz 
praktyczny do art. 135 ustawy Prawo wodne /ABC, 1800/). 
Natomiast art. 136 ust. 2 w/w ustawy Prawo wodne stanowi, iż przegląd ustaleń pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń 
kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń właściwy organ dokonuje co najmniej raz 
na 4 lata. Jedną z podstawowych rzeczy ustalanych podczas takiego przeglądu jest termin 
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku stwierdzenia podczas 
przeglądu, iż pozwolenie wodnoprawne wygasło, gdyż upłynął okres na jaki było wydane 
zostaje ono wygaszone z urzędu w drodze decyzji.  
Obecnie, tj. od listopada 2012 r., tut. Starostwo przeprowadza w/w przegląd, przedmiotowe 
decyzje są nim objęte i zostaną wygaszone w drodze decyzji z urzędu. 

Ponadto, Beata Domoń wyjaśniła, że /cyt./ zgodnie z art. 131 ustawy Prawo wodne starosta 
wydaje pozwolenia wodnoprawne na wniosek zainteresowanych i nie ma on możliwości 
zobowiązania inwestora do wystąpienia ze stosownym wnioskiem. Jednocześnie 
nadmieniam, iż stosownie do art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 
za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ponoszona jest opłata za korzystanie 
ze środowiska. W przypadku gdy użytkownik wprowadza ścieki bez aktualnego pozwolenia 
wodnoprawnego płaci podwyższone opłaty za przedmiotowe korzystanie. Równocześnie 
informuję, iż do Starostwa Powiatowego w Wieliczce w dniu 9 listopada 2012 r., wpłynęła 
część operatów wodnoprawnych dot. uzyskania aktualnych pozwoleń wodnoprawnych na 
wprowadzanie do wód i ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 94G 
(poprzednio nr 4) w Powiecie Wielickim. Ponadto tut. Starostwo jest w posiadaniu ustnej 
informacji, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie opracowania 
dokumentacji dla pozostałych odcinków drogi krajowej nr 94G. 

Nieprzekazanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informacji 
o wygaśnięciu przedmiotowych pozwoleń Beata Domoń wyjaśniała niewszczęciem 
postępowania administracyjnego dotyczącego wygaszenia tych decyzji i zaznaczyła, 
że po wydaniu decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, stosowne 
informacje zostaną przekazane do właściwego organu, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 5 
ustawy Prawo wodne. 

 (dowód: akta kontroli, str. 122 – 135, 229 – 230) 

W sprawie przyczyn nieskierowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie wniosku o przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami 
po wygaśnięciu pozwoleń wodnoprawnych nr OŚR.II.6223-2-29/04 z 19 listopada 2004 r. 
i nr OŚR.II.6223-2-105/01/02 z 4 czerwca 2002 r., Beata Domoń – Kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie wyjaśniła, że /cyt./ Tutejsze Starostwo 
stosownie do art. 156 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (…) 
występowało w podobnej sprawie o przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami 
dotyczącej utrzymania wód oraz urządzeń wodnych do Dyrektora RZGW w Krakowie 
uzyskując odpowiedź zwrotną w postaci cyt.: „Starosta Wielicki posiada bowiem 
wystarczające uprawnienia wymienione w przepisach art. 84 § 1 i art. 85 § 1 K.P.A., które 
pozwalają na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego, a następnie podjęcie rozstrzygnięcia 
poprzez wydanie odpowiednich decyzji. Organ kontrolny deklaruje natomiast ze swojej 
strony, że w razie zaistnienia takiej potrzeby dokona po wydaniu przedmiotowych decyzji 
sprawdzenia realizacji nałożonych w nich obowiązków”. 

(dowód: akta kontroli, str. 122 – 135) 

Zgodnie z postanowieniami art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska11, opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Równocześnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 
cyt. ustawy wynika, że podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego 
pozwolenia lub innej decyzji ponosi – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 
opłatę podwyższoną o 500%. 

Uzyskane przez Powiat Wielicki w okresie 2001 r. – I półrocze 2012 r. wpływy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska oraz kar wyniosły łącznie 1.477,3 tys. zł, przy czym Starostwo 
nie prowadzi analityki uwzględniającej rodzaje tych wpływów, przekazywanych przez Urząd 

                                                      
11 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
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Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie.  

 (dowód: akta kontroli, str. 239)  

Wyjaśniając przyczyny niezawiadomienia organu właściwego do poboru opłat 
za korzystanie ze środowiska o fakcie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych  
nr OŚR.II.6223-2-29/04 z 19 listopada 2004 r. i nr OŚR.II.6223-2-105/01/02 z 4 czerwca 
2002 r. i nieuzyskaniu przez podmioty nowych pozwoleń wodnoprawnych, Beata Domoń – 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie podała, że /cyt./ Ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (…) nie nakłada na organ właściwy do wygaszenia 
pozwolenia wodnoprawnego obowiązku przekazania informacji o wygaśnięciu pozwolenia 
wodnoprawnego do organu właściwego do poboru opłat za korzystanie ze środowiska.  
Art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (…) nakłada na 
podmiot korzystający ze środowiska obowiązek ustalenia we własnym zakresie wysokości 
należnej opłaty i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. 
Dodatkowo od 2011 r. Starosta Wielicki w wydawanych pozwoleniach wodnoprawnych 
informuje o w/w obowiązku użytkownika pozwolenia wodnoprawnego poprzez 
zamieszczenie w pouczeniu decyzji właściwej adnotacji. 
Wedle art. 286. ust. 1 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający 
ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi 
województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, 
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. Natomiast w ust. 3 
art. 286 widnieje zapis, iż minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji 
i danych, uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:  
1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów; 
2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
W art. 286 ust. 4 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska wskazano, iż w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone: 1) forma wykazu; 2) zawartość wykazu; 3) układ 
wykazu; 4) wymagane techniki przedkładania wykazu. 
W rozporządzeniu 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. 2009 r. Nr 97, poz. 816) w załączniku nr 4 znajduje się 
wzór wykazu zawierającego informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi 
oraz informacje o wysokości należnych opłat. W odpowiednich tabelach w/w wykazu 
użytkownik pozwolenia wodnoprawnego ma obowiązek wskazania m.in. numeru, daty 
wydania oraz organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne, a także terminu jego 
obowiązywania. Z informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieliczce 
wynika, iż użytkownik ma również obowiązek przedkładania kserokopii pozwolenia 
wodnoprawnego na podstawie, którego składa w/w wykaz. 
Zatem organ właściwy do poboru opłat za korzystanie ze środowiska posiada informacje 
o terminie obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, a co za tym idzie o ewentualnej 
konieczności uiszczenia przez użytkownika opłat podwyższonych wedle art. 276 w/w 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż w obecnej 
sytuacji prawnej w/w organ nie występował do Starosty Wielickiego o informacje dotyczące 
użytkowników pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawych 
i ewentualnego uzyskiwania nowych pozwoleń.  

(dowód: akta kontroli, str. 227 – 231) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. Nieprzekazanie do końca 2012 r. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie pięciu decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych na 
odprowadzanie wód opadowych w zlewni Serafy, pomimo upływu od 7 miesięcy do 
13 miesięcy od daty wydania tych decyzji. Do nieodpłatnego przekazywania danych 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego zobowiązują przepisy art. 155 ust. 1 
ustawy Prawo wodne. Nieprzekazywanie danych o funkcjonujących w obrocie prawnym 
pozwoleniach wodnoprawnych uniemożliwia bieżące prowadzenie przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie katastru wodnego, w którym 
zgodnie z postanowieniami art. 153 ust. 2 pkt 9 i 10 cyt. ustawy gromadzi się 
i aktualizuje dane dotyczące pozwoleń wodnoprawnych oraz urządzeń wodnych. 
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w Starostwie należy do zadań Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, którym od dnia 27 września 2011 r. kieruje Beata Domoń.  

(dowód: akta kontroli, str. 5, 24 – 49, 174 – 211, 238) 

2. Starosta Wielicki w dwóch przypadkach (nr sprawy: OŚR.II.6223-2-29/04  
i OŚR.II.6223-2-105/01/02) nie wydał decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych w zlewni Serafy (pozwolenia 
wygasły z dniem 30 listopada 2008 r. i 30 czerwca 2012 r.), do czego zobowiązywały 
postanowienia art. 138 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W wyniku powyższego 
nie zrealizowano również obowiązku określonego w art. 128 ust. 5 ustawy Prawo 
wodne, tj. nie przekazano Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie informacji o wygaśnięciu tych pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto 
Starostwo w powyższych przypadkach nie zawiadomiło organu właściwego do poboru 
opłat za korzystanie ze środowiska, pomimo wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych 
na odprowadzanie wód opadowych. W ocenie NIK działania takie powinny zostać 
podjęte, ponieważ – zgodnie z postanowieniami art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 ustawy 
Prawo ochrony środowiska – podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania 
wymaganego pozwolenia ponosi, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłatę 
podwyższoną o 500%. Podkreślić należy, że wpływy z tytułu opłat i kar określonych 
w ustawie Prawo ochrony środowiska stanowią w 10% dochód budżetu powiatu 
(stosownie do postanowień art. 402 ust. 4 ww. ustawy), a zatem niepodejmowanie 
wskazanych powyżej działań należy uznać również za niegospodarne. Ustalenia 
równolegle prowadzonej, w tym samym temacie, kontroli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego (nr LKR-4101-20-03/2012) wykazały, że w aktualnym 
stanie prawnym i w świetle bieżącego orzecznictwa sądowego podstawą do naliczenia 
opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska bez uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego jest wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie wcześniejszego 
pozwolenia, mimo że ma ona charakter deklaratoryjny.  

Zdaniem NIK – oprócz działań wymienionych w art. 136 ust. 2 ustawy Prawo wodne12 – 
Starostwo powinno również prowadzić bieżący monitoring terminów obowiązywania 
udzielonych pozwoleń wodnoprawnych w celu identyfikacji sytuacji, w których może 
następować szczególne korzystanie z wód bez wymaganego w tym zakresie 
pozwolenia. Organ może dokonać ustaleń wskazujących na kontynuację lub 
zaniechanie działalności określonej w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym w toku 
postępowania administracyjnego, wszczętego w celu wydania decyzji stwierdzającej 
wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego z powodu upływu okresu, na który to 
pozwolenie zostało wydane. Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie 
z postanowieniami art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska starosta sprawuje 
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością tego organu. Uprawnienia do prowadzenia kontroli 
gospodarowania wodami przysługują Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie13, który w szczególności będzie zobowiązany do podjęcia działań po 
otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego. Starostwo może również, 

                                                      
12 Zgodnie z postanowieniami art. 136 ust. 2 ustawy Prawo wodne, przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór 

wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń właściwy 
organ dokonuje co najmniej raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 wymienionego 
przepisu, właściwy organ z urzędu może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania. W art. 136 
ust. 1 cyt. ustawy wskazano przesłanki do cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego. 

13 Zgodnie z zapisami art. 157 ust. 1 ustawy Prawo wodne kontrolę gospodarowania wodami wykonują m.in. dyrektorzy 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz upoważnieni przez nich pracownicy. Stosownie do postanowień art. 156 
ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Prawo wodne kontrola gospodarowania wodami dotyczy: korzystania z wód, ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem oraz przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy. 
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w trybie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego14, bezpośrednio przed upływem okresu na który zostało wydane 
pozwolenie wodnoprawne, poinformować stronę o tym fakcie i skutkach jakie wystąpią 
w przypadku nieuzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.  

W okresie od 1 lipca 1999 r. do 25 września 2011 r. Kierownikiem Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w Starostwie, do zadań którego należało wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych, był Leszek Bąbel.  

(dowód: akta kontroli, str. 5, 8 – 20, 174 – 211, 229 – 231, 233 – 237) 

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W procesie wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie został wyznaczony organ 
odpowiedzialny za ocenę łącznego wpływu na odbiornik oddziaływania wód opadowych 
wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez różne organy. Żaden 
z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada takiego obowiązku na którykolwiek 
z organów właściwych do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, a ponadto 
nie opracowano metodyki prowadzenia takich działań. Organami właściwymi miejscowo 
do wydania pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Serafy są: Prezydent Miasta Krakowa, 
Starosta Wielicki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zgodnie z zapisami art. 140 ustawy Prawo 
wodne. Organy te w kontrolowanym okresie wydały łącznie 206 pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z obszaru zlewni Serafy. Należy 
również zwrócić uwagę, że nie zostały ustanowione standardy sporządzania operatów 
wodnoprawnych, w szczególności dotyczące określania wpływu gospodarki wodnej 
danego podmiotu na wody powierzchniowe i podziemne. Przepisy ustawy Prawo wodne 
wskazują jedynie elementy jakie powinien zawierać operat wodnoprawny, załączany do 
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, nie określając m.in. szczegółowych 
zasad dokonywania obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych oraz zasad 
ustalania przepustowości odbiornika tych wód. Zdaniem NIK, taka organizacja procesu 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych może 
prowadzić do zwiększenia ryzyka powodziowego. 

2. W opinii biegłego z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej – dr inż. Izabeli Godyń, 
powołanego w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli15 wskazano w szczególności, że (cyt.): Obowiązująca procedura 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie ogranicza ryzyka powodziowego w zlewni, 
lecz można oceniać, że przyczynia się do wzrostu zagrożenia (…) Pozwolenia 
wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych wydawane w latach 2001 – 2012, w 
ramach obowiązującej procedury (…) miały istotny wpływ na wzrost ryzyka 
powodziowego w zlewni Serafy, ponieważ w zbyt małym zakresie stosowano urządzenia 
do retencjonowania wód opadowych, a właściwe organy nie wykorzystywały uprawnień 
do ustalenia w pozwoleniach wodnoprawnych dodatkowych obowiązków w zakresie 
odtworzenia retencji – co więcej zaprojektowane odwodnienia na zbyt mały opad 
miarodajny mają w wielu miejscach za małą przepustowość i w przypadku wystąpienia 
deszczów nawalnych powodują podtopienia terenów przyległych. 

3. Ponadto biegły stwierdził m.in., że obowiązująca procedura wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych przerzuca cały ciężar dowodowy na operat wodnoprawny 
i użytkownika, ponieważ w operacie wodnoprawnym należy przedstawić cel i zakres 
korzystania (określić ilość odprowadzanych wód opadowych), a oceny wpływu 
planowanego zrzutu na odbiornik i zagrożenie powodziowe dokonuje użytkownik. 
W opinii wskazano w szczególności (cyt.): 

                                                      
14 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. Zgodnie z postanowieniami art. 9 Kpa organy administracji publicznej są 

obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą 
mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają 
nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa,  
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 

15 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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 Nie ma żadnych obowiązujących wytycznych dotyczących sporządzania operatu 
wodnoprawnego, zarówno w zakresie przeprowadzania obliczeń ilości wód 
opadowych, jak i oceny ich wpływu na odbiornik. 

 Odwodnienie jest często projektowane na niskie opady o wysokim 
prawdopodobieństwie przekroczenia (np. 50%), odpływy opadowe o takim 
prawdopodobieństwie nie odzwierciedlają stwarzanego zagrożenia powodziowego. 
Dlatego istotnym byłoby podanie przy określaniu ilości odprowadzanych wód 
prawdopodobieństwa opadu miarodajnego, a przy ocenie wpływu zrzutu na odbiornik 
sprawdzenie zagrożenia powodziowego także dla jednego – wyższego odpływu 
deszczowego (obliczenia kontrolne). 

 Przy określaniu wpływu zrzutu na odbiornik analizuje się wpływ zrzutu na wysokie 
przepływy w cieku, sprawdzając czy dodatkowe wody nie spowodują wystąpienia 
wód z koryta cieku. W analizowanych operatach wodnoprawnych przepływy 
określane były różnymi metodami, często jednocześnie kilkoma – dając znacznie 
różniące się od siebie wyniki (wyliczane są zwykle wówczas wartości średnie). 
Operaty dla sąsiadujących przekrojów przedstawiały zupełnie inne napełnienia koryta. 

 Wielkość przepływu wód opadowych jest zależna od przyjętych współczynników 
spływu i opóźnienia, nawet niewielka zmiana ich wartości wpływa na wynik końcowy 
obliczeń. Projektanci korzystają najczęściej z gotowych zestawień tabelarycznych 
współczynników spływu zależnych od rodzaju zabudowy terenu. Literatura 
przedmiotu podaje jednak (np. Edel), że wartości tabelaryczne współczynników 
spływu dotyczą terenów płaskich, a przy zlewniach o znacznych spadkach powinno 
się przyjmować wyższe wartości. Wykonawcy operatów nie odwołują się do tych 
wskazań i nie podają wartości spadku odwadnianego terenu, najczęściej przyjmują 
wartości współczynników zgodnie z tabelami współczynników jak dla terenów 
płaskich. Tymczasem spadek terenu w zlewni Serafy jest bardzo zróżnicowany (…). 
Przyjmowanie niskich wartości współczynników spływu prowadzi w efekcie 
końcowym obliczeń do oszacowania niskich ilości odprowadzanych wód opadowych 
i na takie przepływy są następnie wymiarowane urządzenia odwadniające. Jest 
zatem możliwe, że zaniżanie pewnych wielkości wyjściowych (w tym współczynników 
spływu) jest powodowane dążeniem inwestorów i projektów do ograniczenia kosztów 
realizacji systemów odwadniających.  

 W analizowanych operatach dominuje podejście minimalizacji kosztów realizacji 
odwodnienia, obliczenia zwykle prowadzone są dla deszczu miarodajnego 
występującego raz na 5 lat (chociaż dla obszarów miejskich można prowadzić/zaleca 
się obliczenia dla opadu 10%). Nie przeprowadza się analiz kontrolnych dla opadu 
o niższym prawdopodobieństwie, aby sprawdzić jakie podtopienia/straty wywołuje 
przepełnienie systemu odwodnienia np. dla deszczu o częstości występowania raz 
na 10 czy 20 lat. Taka kalkulacja kosztów i korzyści z realizacji droższego systemu, 
ale chroniącego przed ew. stratami powodowanymi podtopieniami doprowadziłaby 
z pewnością do zmiany w projektowaniu i realizacji odwodnień. Jedynie jeden 
prywatny inwestor obliczył kanalizację deszczową na opad o częstości występowania 
raz na 100 lat. W pozostałych operatach wykorzystano nieprecyzyjne zapisy prawne 
w tym zakresie, dające dużą swobodę projektantowi i wybierano najbardziej 
„korzystne” dopuszczalne wartości – jako miarodajny przyjmowany był zwykle opad 
o wysokim prawdopodobieństwie, a więc niskiej wysokości, wymagający mniejszych 
wymiarów odwodnienia. 

4. Według opinii biegłego istotnym problemem jest również określenie zasięgu 
oddziaływania zrzutu, ponieważ koryto cieku może bezpiecznie przyjąć odprowadzane 
wody, ale kilka kilometrów poniżej, gdzie przykładowo ciek przechodzi przepustem pod 
drogą, w związku z niską przepustowością może dojść do zalania terenów przyległych. 
Uzasadniając powyższą tezę biegły stwierdził m.in., że (cyt.): 
 Informacje o parametrach i przepustowości koryt cieków w przekrojach planowanych 

zrzutów oraz ograniczenia wynikające z przepustowości cieków na całej ich długości 
powinny być pozyskiwane od zarządcy cieku (którym w przypadku Serafy jest 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie). Określenie 
ww. wielkości jest metodycznie dosyć trudne – szczególnie dla zlewni 
niekontrolowanych i zurbanizowanych. Prawidłowe wykonanie tego typu analiz 
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wykracza poza zakres operatu, nie powinno być zadaniem wnioskującego 
o pozwolenie wodnoprawne – to właściciel cieku powinien odpowiedzieć, czy są 
możliwości odprowadzania do cieku kolejnego zrzutu wód opadowych. Innym 
problemem przy sporządzaniu oceny wpływu zrzutu na odbiornik jest problem 
występowania innych zrzutów wód opadowych, wnioskujący o pozwolenie 
wodnoprawne nie ma informacji o istniejących już zrzutach. Niestety zarządzający 
ciekami (MZMiUW) nie ma obowiązku sporządzania tego typu dokumentacji cieku 
i nie dysponował dla cieków w zlewni Serafy danymi o przepływach maksymalnych 
i przepustowości ich koryt.  

 Organy odpowiedzialne za zarządzanie ciekami (MZMiUW, Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie – rowy melioracyjne i przydrożne będące 
w jego administracji) nie posiadają i/lub nie udostępniają informacji na temat 
parametrów i przepustowości koryt cieków w przekrojach planowanych zrzutów oraz 
ograniczeń wynikających z przepustowości cieków na całej ich długości. Użytkownicy 
określają więc samodzielnie w operatach wodnoprawnych, w sposób uproszczony, 
parametry cieku oraz wpływ odprowadzanych wód opadowych zazwyczaj jedynie 
w przekroju planowanego zrzutu, bez oceny wpływu zrzutu na niżej leżące odcinki 
cieków oraz bez uwzględnienia istniejących zrzutów wód opadowych. Udział 
MZMiUW ogranicza się zazwyczaj do uzgodnienia technicznych rozwiązań 
konstrukcji wylotu i zabezpieczenia koryta powyżej i poniżej wylotu. 
W analizowanych operatach wodnoprawnych w kilku uzgodnieniach MZMiUW 
pojawiło się zalecenie retencjonowania wód opadowych kompensującej utratę 
naturalnej przepuszczalności na skutek zmiany sposobu zagospodarowania terenu.  

5. Biegły zwrócił również uwagę, iż postępującą urbanizacja zlewni, powodująca 
uszczelnienie powierzchni terenu i utratę naturalnej retencji, może być w pewnym 
stopniu niwelowana poprzez wprowadzanie w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązku 
retencjonowania wód opadowych. Równocześnie zaznaczył, że pomimo istnienia takiej 
możliwości od 2002 r., praktycznie przez lata 2002 – 2009 nie nakładano na 
użytkowników obowiązku retencji. Ponadto wskazał, że (cyt.) Dopiero niemal coroczne 
powodzie i podtopienia w ostatnich latach od 2005 r., a szczególnie katastrofalny 
przebieg powodzi w 2010 r., doprowadziły do zwiększenia stopnia wykorzystania 
urządzeń służących do retencji wód (…) Należy także zwrócić uwagę, 
że modernizacja, regulacja czy przebudowa istniejących rowów melioracyjnych, 
cieków i towarzyszącej im infrastruktury (np. przepustów), które zostały wykonane 
w latach ubiegłych na mniejsze przepustowości (z uwagi inny ich charakter 
w przeszłości np. typowo melioracyjny w terenie rolniczym) powinna uwzględniać 
rozwój zagospodarowania terenu – wzrost szczelności powierzchni (stają się 
urządzeniami odwadniającymi w terenach miejskich, o większym i szybszym spływie 
wód opadowych, na skutek zmiany zagospodarowania; wzrasta też wartość majątku 
i potencjalnych strat powodziowych).  

6. Zdaniem biegłego innym czynnikiem powodującym większe zagrożenie powodziowe, 
jest wzrost natężenia i częstotliwości opadów nawalnych. Jako sposób zmniejszenia 
tego zagrożenia (obok wymienionej wyżej retencji) wskazano projektowanie systemów 
odwodnienia o wyższych parametrach (większej przepustowości). Ponadto, w opinii 
wskazano, że (cyt.) Do obliczeń projektanci często przyjmują zaniżone dane 
wejściowe (np. opad roczny), wybór opadu miarodajnego również wydaje się być 
dyktowany jedynie względami kosztowymi – pomimo istniejących zaleceń 
literaturowych, aby systemu odwodnień w miastach w obszarach problemowych 
projektować na opad o częstotliwości występowania raz na 10 lat, to najczęściej 
realizowane są odwodnienia na opad miarodajny o wiele niższy występujący raz na 
5 lat a nawet raz na 2 lata – to nie są opady katastrofalne dla obszarów miejskich, 
gęsto zaludnionych, na których w ostatnich 10 latach występowały podtopienia niemal 
co 2 lata. 

(dowód: akta kontroli, str. 240 – 250) 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód 
opadowych w zlewni Serafy udzielane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ocena cząstkowa 
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Nieprawidłowością było niewydanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń 
wodnoprawnych, a także nieprzekazanie właściwym organom danych niezbędnych do 
prowadzenia katastru wodnego oraz informacji mających wpływ na wysokość pobieranych 
opłat za korzystanie ze środowiska. 

Izba zwróciła również uwagę, że obowiązująca procedura wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych wpłynęła na wzrost ryzyka powodziowego w zlewni Serafy. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Zapewnienie przekazywania danych niezbędnych do bieżącego prowadzenia katastru 
wodnego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
w tym o wydanych przez Starostę Wielickiego pozwoleniach wodnoprawnych oraz 
informacji o wygaśnięciu tych pozwoleń. 

2. Prowadzenie bieżącego monitoringu terminów obowiązywania pozwoleń 
wodnoprawnych w celu identyfikacji sytuacji, w których może następować szczególne 
korzystanie z wód bez wymaganego w tym zakresie pozwolenia, a w uzasadnionych 
przypadkach informowanie organu właściwego do poboru opłat za korzystanie 
ze środowiska o wydaniu decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń 
wodnoprawnych dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

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. 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia            stycznia 2013 r. 

  
Kontrolerzy 

 

  

Aleksandra Trojak 
główny specjalista kontroli państwowej  

 

 

 

 

  

Mariusz Gorczyca 
główny specjalista kontroli państwowej  

 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


