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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler Marta Wojnarska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKR/118/2018 
z 6 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane (Starostwo 
Powiatowe) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Bąk, Starosta Tatrzański 
(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w okresie objętym kontrolą Starosta Tatrzański, wydając 
decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwoleń na budowę obiektów 
turystycznych3 prawidłowo weryfikował zgodność dokumentacji projektowej z warunkami 
zagospodarowania i zabudowy terenu oraz wymogami ochrony środowiska. Jednakże 
w ocenie NIK weryfikacja w zakresie zapewnienia dostawy wody była nierzetelna, gdyż nie 
wykazała w trakcie prowadzonych postępowań, że część podmiotów wydających warunki 
przyłączenia do sieci wodociągowej nie spełniało wymogów prawnych. 

Wszystkie badane decyzje (29) były zgodne z ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp) lub decyzjami o warunkach zabudowy 
w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i związanej z tym ochrony środowiska. 

W żadnej z badanych spraw przedsięwzięcie budowlane nie wymagało przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku inwestycji zlokalizowanych w pobliżu 
granicy obszaru Natura 2000 Tatry PLC120001 rozważano, czy projektowana inwestycja 
może potencjalnie znacząco oddziaływać na ten obszar i, poza jednym przypadkiem, 
stwierdzono, że takiego oddziaływania nie będzie. W jednej sprawie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

W trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie pozwolenia na budowę weryfikowano 
zaproponowany w projekcie budowlanym sposób poboru wody i odprowadzania ścieków. 
W dokumentacji projektowej znajdowały się warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków, a w przypadku 
wyposażenia obiektu turystycznego w indywidualną oczyszczalnię ścieków – pozwolenia 
wodnoprawne.  

Zastrzeżenia NIK dotyczą nierzetelnej weryfikacji zapewnienia dostawy wody do 13 (44,8%) 
objętych kontrolą obiektów turystycznych wydanych przez podmioty nieposiadające 
pozwolenia wodnoprawnego. Dwa podmioty, które wydały warunki przyłączenia dla ośmiu 
obiektów, nie spełniały wymagań koniecznych dla funkcjonowania spółki wodnej i nie 
figurowały w rejestrze spółek wodnych prowadzonym przez Starostę Tatrzańskiego do 

                                                      
1  Kontrolą objęto lata 2010-2017. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3  Budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska 
turystyczne (kat. XIV kategorii obiektów budowlanych, stanowiącej załącznik do ustawy Prawo budowlane). 

Ocena 

i jej uzasadnienie2 
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końca 2017 r. Ponadto w trzech innych sprawach w złożonych dokumentacjach: w jednym 
przypadku brakowało dokumentu zapewniającego dostawę wody, w drugim wystąpiły 
rozbieżności pomiędzy niezbędną ilością wody ustaloną w projekcie budowlanym  
a zapewnioną przez dostawę mediów, a w trzecim inwestor nie posiadał pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody ze studni.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak wymiany informacji pomiędzy komórkami 
organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w sprawach wydawania decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych, w których Starosta Tatrzański był organem 
właściwym. Dla wszystkich tych spraw fakty są możliwe do zweryfikowania, gdyż są 
z urzędu znane Staroście Tatrzańskiemu jako organowi administracji publicznej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wydawanie pozwoleń na budowę dużych obiektów 
turystycznych i usługowych 

Według sprawozdania B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów 
budowlanych w latach 2010-2017 Starosta Tatrzański wydał łącznie 168 decyzji 
o pozwoleniu na budowę hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego4, z tego 
w poszczególnych latach: 20, 20, 28, 20, 24, 20, 16 i 20 pozwoleń na budowę. 

dowód: akta kontroli str. 42-106, 107-153) 

W latach 2010-2017 nie wystąpił żaden przypadek niezatwierdzenia projektu budowlanego 
i odmowy udzielenia pozwolenia na budowę z przyczyn związanych z dostarczaniem wody 
lub odprowadzaniem ścieków. 

 (dowód: akta kontroli str. 157, 160) 

Spośród badanych 30 postępowań o wydanie pozwolenia na budowę obiektu turystycznego 
osiem decyzji o pozwoleniu na budowę wydano w oparciu o ustalenia mpzp5, a 22 decyzje  
– w oparciu o ustalenia zawarte w decyzjach o warunkach zabudowy6. 

W przypadku wszystkich spraw decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające 
pozwolenia na budowę były zgodne z ustaleniami planów miejscowych lub decyzji 
o warunkach zabudowy. Przyjęte w projektach budowlanych rozwiązania w zakresie 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej odpowiadały postanowieniom zawartym 
w dokumentach planistycznych. 

We wszystkich sprawach inwestycje budowlane nie wymagały przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko7. W przypadku inwestycji 
zlokalizowanych w pobliżu granicy obszaru Natura 2000 Tatry PLC120001 Starosta 
Tatrzański rozważał, czy projektowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ten obszar i, poza jednym przypadkiem, stwierdził, że takiego oddziaływania nie będzie. 
W jednej sprawie (AB/BB/7351/171/10) Starosta Tatrzański nałożył na inwestora obowiązek 
przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

                                                      
4  Według instrukcji do sporządzania sprawozdania B-05 w dziale 3 Pozwolenia na budowę nowych budynków zbiorowego 

zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wiersz 2 Hotele i budynki 
zakwaterowania turystycznego obejmuje: budynki hoteli, tj.: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki 
oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez, a także samodzielne restauracje, bary i stołówki, oraz budynki 
zakwaterowania turystycznego pozostałe, tj.: schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy 
wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego. 

5  Z tego sześć dotyczyło inwestycji zlokalizowanych w Zakopanem, a dwie w Białce Tatrzańskiej.  
6  Z tego trzy dla inwestycji zlokalizowanych w Zakopanem, osiem w gminie Bukowina Tatrzańska, a dziesięć w gminie Biały 

Dunajec. 
7  W tym zakresie w sprawie AB.6740.106.2014.MP na etapie prowadzonego postępowania wystąpiono do inwestora 

o dołączenie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na fakt, że powierzchnia terenu zajęta 
przez obiekty budowlane (istniejące hotel i hotel będący w budowie) wraz z pozostałą powierzchnią przeznaczoną do 
przekształcenia wynosiła ponad 2,7 ha i był zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Inwestor wskazał, że teren inwestycji objęty wnioskiem leży w obszarze zurbanizowanym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się gęsta zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-pensjonatowa i hotelowa, a dodatkowo teren 
inwestycji leży na obszarze oznaczonym w mpzp jak o tereny usług turystyki, oraz że powierzchnia użytkowa garaży 
i parkingów na terenie inwestycji wynosi 0,45 ha, wobec czego nie istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Według załączonej opinii Członka Południowej Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach nie istniały 
przesłanki do żądania przez organ prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ inwestycja nie 
spełniała kryteriów przewidzianych dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Opis stanu 
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wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy 
zasadniczej oraz informacją o braku mpzp. Inwestycja ta zlokalizowana była w odległości 
ok. 400 m od granicy obszaru Natura 2000, a jej rozmiar był znaczny. Do przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 
Starosta został zobligowany w decyzji o warunkach zabudowy. W tej sprawie Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z 1 lipca 2010 r. stwierdził brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

(dowód: akta kontroli str. 248-1467) 

W odniesieniu do weryfikowania zaproponowanego w projekcie budowlanym sposobu 
poboru wody oraz odprowadzania lub oczyszczania ścieków Naczelnik Wydziału 
Budownictwa i Architektury wskazał, że projekt budowlany przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę jest sprawdzany i weryfikowany w zakresie określonym w art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8. Zawiera on zamknięty katalog 
przepisów, na podstawie których jest możliwa kontrola projektu budowlanego. Projekt 
budowlany (jako całość) ma zostać sprawdzony pod względem zgodności z ustaleniami 
mpzp i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami 
ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko9. Tylko projekt zagospodarowania 
terenu może być badany pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej to zakres projektu 
architektoniczno-budowlanego, którego organ nie może badać pod względem zgodności  
z przepisami technicznymi. Wskazał, że zakres badania tej części projektu ogranicza się do 
zbadania zgodności z planem miejscowym lub decyzją warunków zabudowy i kompletności 
projektu. Z reguły dokumenty te określają jedynie sposób pozyskania wody (wodociąg 
komunalny, własne ujęcie) i sposób odprowadzenia ścieków (np. kanalizacja sanitarna, 
przydomowa oczyszczalnia, zbiornik szczelny). Za prawidłowość przyjętych rozwiązań 
projektowych odpowiada projektant i składa w tym zakresie oświadczenie wymagane art. 20 
ustawy Prawo budowlane. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury wskazał również, że ustawa z dnia 
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw10 
zmieniła wymagania w zakresie zawartości projektu budowlanego. Obecnie obowiązujące 
przepisy nie wymagają przedkładania przez inwestora do projektu budowlanego warunków 
zapewnienia dostaw mediów. Ponadto przyłącza mogą być wykonane w oparciu o odrębne 
zgłoszenie. Zatem możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę budynku bez 
zaprojektowanych przyłączy i jest to obecnie powszechną praktyką. Wskazał również, że do 
czasu zmiany przepisów wymagano przedłożenia warunków zapewnienia dostaw wody 
i odprowadzenia ścieków, a także kontrolowano czy sporządzony w projekcie bilans wody 
i ścieków dla inwestycji nie przekraczał ilości zapewnionej w posiadanych warunkach 
przyłączenia, jednak obecnie brak jest podstawy prawnej do takich działań. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury podał również, że znaczna część terenu 
powiatu tatrzańskiego (gminy wiejskie) nie posiada kanalizacji sanitarnej, zatem ścieki są 
gromadzone przeważnie w zbiornikach szczelnych. Ponadto na terenie powiatu obowiązuje 
rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, 
w którym (§ 17 pkt. 2 lit. b) wprowadzono ograniczenie w korzystaniu z wód na obszarze 
aglomeracji, polegające na zakazie wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód 
opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo 

wodne11. Wprowadzenie aglomeracji na części terenu powiatu tatrzańskiego ograniczyło 

możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
(dowód: akta kontroli str. 157, 160-162) 

                                                      
8  Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., zwana dalej ustawą Prawo budowlane. 
9  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. 
10  Dz. U. poz. 443. 
11  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm. – ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2018 r., zwana dalej ustawą Prawo wodne. 
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Badanie wybranych 2912 postępowań o wydanie pozwolenia na budowę obiektu 
turystycznego wykazało, że w 23 (79%) sprawach Starosta Tatrzański nałożył na 
inwestorów obowiązek uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości w zakresie 
zapewnienia dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków. W szczególności występowano 
o uzupełnienie oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostawy wody lub odbioru 
ścieków oraz warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przedłożenia 
pozwoleń wodnoprawnych, a także zweryfikowania obliczeń w zakresie zabezpieczenia 
właściwej ilości wody i zrzutu ścieków. We wszystkich przypadkach inwestorzy uzupełnili 
wskazane w postanowieniach Starosty Tatrzańskiego braki lub wyjaśnili nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 248-1467) 

W ramach badanych spraw dotyczących udzielenia pozwolenia na budowę: 

 dziewięć obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane było 
podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. We wszystkich 
sprawach dostawę wody oraz odbiór ścieków zapewniała Spółka SEWiK Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej Spółka SEWiK), a w jednej sprawie 
(AB/BB/7351/171/10) częściowe zapotrzebowanie na wodę było zabezpieczone 
z istniejącej i eksploatowanej studni. Na wykonanie studni i pobór wody inwestor nie 
posiadał jednak pozwolenia wodnoprawnego; 

 dziesięć obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska 
było podłączonych do lokalnych sieci wodociągowych, przy czym dla trzech z nich 
warunki przyłączenia i zapewnienie dostawy wody (bez podania ilości) wydała spółka 
Usługi Wodociągowe s.c. Hodorowicz i Kuchta, będąca eksploatatorem sieci, której 
właścicielem była Spółka Wodna-Wodociągowa w Bukowinie Tatrzańskiej, a dla 
pozostałych siedmiu obiektów – zgodę na przyłącz do sieci wodociągowej oraz 
zapewnienie dostawy wody wydał podmiot pn. Spółka Wodociągowa „Źródło Furca” 
w Białce Tatrzańskiej (bez podania ilości). Spośród badanych obiektów trzy były 
podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, pięć było wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe na nieczystości ciekłe, a dwa w indywidualne oczyszczalnie ścieków. Dla 
obiektów podłączonych do kanalizacji sanitarnej warunki przyłączenia wydał Gminny 
Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej, który również dla czterech obiektów 
zapewnił odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych. W jednej sprawie inwestor nie 
posiadał zapewnienia odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 
W przypadku dwóch oczyszczalni ścieków inwestorzy uzyskali pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie do gruntu poprzez studnie chłonne oczyszczonych 
ścieków bytowych; 

 dziewięć obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Dunajec było 
podłączonych do lokalnych sieci wodociągowych, a jeden obiekt był wyposażony 
w studnię własną i w tym przypadku inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne na 
wykonanie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wody. Zgodę na podłączenie do 
wodociągów w sześciu sprawach wydały spółki wodne funkcjonujące na terenie 
Gminy13, w dwóch przypadkach (AB.6740.423.2011.JP i AB/AR/7351/496/10) 
inwestorzy do dokumentacji projektowej załączyli oświadczenia, że są 
współwłaścicielami wodociągu lokalnego, a w jednej sprawie (AB.6740.471.2011.KI) 
brak było dokumentu dotyczącego zapewnienia dostawy wody. Spośród tych obiektów 
sześć było podłączonych do kanalizacji sanitarnej, dla których warunki przyłączenia 
i zapewnienie odbioru ścieków wydało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. w Nowym Targu (dalej PPK Sp. z o.o.), a cztery obiekty były wyposażone 
w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, przy czym dwóm przyjęcie ścieków 
bytowych zapewniało PPK Sp. z o.o., a w dwóch kolejnych sprawach brak było 
zapewnienia odbioru ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 248-1467) 

                                                      
12  Jedna sprawa znak AB.6740.394.2017.MP z 30 wybranych do badania dotyczyła przebudowy istniejącego budynku 

polegającej na wymianie pokrycia dachowego z zastosowaniem gontu blaszanego oraz z odtworzeniem na kalenicy ozdobnych 
elementów. Wyłączono tę sprawę z badania pozwoleń na budowę pod kątem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. 

13  Spółka Wodociągowa „Wierchy” w Gliczarowie Górnym (AB.VII.7351/BD-323/09), Spółka Wodno-Wodociągowa 45 
w Białym Dunajcu (AB/KP/7351/256/10), Spółkę Wodno-Wodociągową Syposia Ubocz i Kopieć w Białym Dunajcu 
(AB.6740.180.2012.JP), Spółka wodociągowa Biały Dunajec Dolny (AB.6740.448.2014.KSZ i AB.6740.294.2014.BL) oraz 
Spółka Wodociągowa „JURZYŚCI-STOŁOWE” w Gliczarowie Górnym (AB.6740.344.2013.MP). 
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We wszystkich dziewięciu sprawach dotyczących obiektów turystycznych zlokalizowanych 
na terenie Zakopanego Spółka SEWiK w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej podała ilość zapewnionej wody oraz odbieranych ścieków. Wielkości te 
odpowiadały zapotrzebowaniu na wodę i odbiór ścieków wskazanych w projekcie 
budowlanym.  

(dowód: akta kontroli str. 248-712) 

W trzech14 sprawach spółka Usługi Wodociągowe s.c. Hodorowicz i Kuchta, która wydała 
inwestorowi warunki przyłączenia obiektu turystycznego do sieci wodociągowej, zapewniła 
dostawę wody bez podania jej ilości. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury 
wyjaśnił, że w przypadku niepodania limitu dostarczanej wody, tj. braku ograniczenia w tym 
zakresie, przyjmowano, że zarządca sieci będzie dostarczał każdą potrzebną ilość wody. 
Wskazał, że jest to indywidualna sprawa każdego podmiotu, czy wprowadza ograniczenia 
w dostawie wody, czy też nie. 

(dowód: akta kontroli str. 713-762, 804-834, 835-882,  
1100-1131, 1262-1319, 1476, 1479) 

W trzech15 innych sprawach inwestorzy nie przedłożyli dokumentu zapewniającego odbiór 
ścieków z projektowanych w ramach inwestycji zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury wyjaśnił, że w sprawach tych usługę 
odbioru nieczystości ciekłych świadczyli prywatni przedsiębiorcy, którzy nie są jednostką 
organizacyjną. Zbiornik szczelny jest indywidualnym urządzeniem związanym z budynkiem 
i trudno byłoby określić właściwą jednostkę organizacyjną uprawnioną do jego obsługi, 
natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej można zidentyfikować jednostkę organizacyjną 
zarządzającą tą siecią. Podał również, że nie było przypadków, aby organ II instancji 
kwestionował brak dokumentu zapewniającego odbiór ścieków w trakcie postępowań 
odwoławczych, zatem stosowaną procedurę w tej kwestii uważano za prawidłową. 
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury wskazał również, że w jednostkowych 
przypadkach, gdy częstotliwość opróżniania zbiornika była duża i budziła wątpliwości 
organu, żądano przedłożenia oświadczenia przedsiębiorcy o możliwości zapewnienia usługi 
wywozu w niezbędnym zakresie, przy czym oświadczenie to nie wiązało ani przedsiębiorcy, 
ani inwestora z danym przedsiębiorcą. 

(dowód: akta kontroli str. 763-803, 1100-1131, 1262-1319,  
1474, 1477-1478, 1481-1482) 

W okresie objętym kontrolą spośród podmiotów zaopatrujących w wodę i odprowadzających 
ścieki do/z wybranych do badania obiektów turystycznych pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków posiadały trzy przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne, tj.: 

1) Spółka SEWiK, która posiadała: 

 osiem pozwoleń wodnoprawnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
Zakopanego, z tego dwa na pobór wód z pięciu źródeł w łącznej ilości 6 111,05 m3/d, 
trzy na pobór wód z potoku (Olczyskiego, Mała Łąka, Jaworzynka) w łącznej ilości 
3 260,82 m3/d oraz trzy pozwolenia na pobór wód podziemnych w ilości 3,7 m3/h, 

 pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do potoku Cicha Woda oczyszczonych 
ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w ilości 32 000 m3/d, 

 pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do potoku bez nazwy wód z ujęć 
Baptyści, Barany i z potoku Olczyskiego, 

2) Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej, który posiadał pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie do potoku bez nazwy oczyszczonych ścieków 
pochodzących z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w Czarnej Górze w ilości 
1 690 m3/d oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilości 10 m3/d 
na potrzeby socjalno-bytowe oraz technologiczne ww. oczyszczalni ścieków, 

                                                      
14  Sprawy znak: AB.7351/BUK-137/10, AB.6740.164.2012.AG, AB.6740.537.2012.MP, wszystkie dotyczące obiektów 

turystycznych zlokalizowanych na terenie Bukowiny Tatrzańskiej. 
15  Sprawy znak: AB.VIII.7351/BD-636/08 AB/AR/7351/496/10 i AB.6740.413.2011.AG. 
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3) Spółka Wodna-Wodociągowa w Bukowinie Tatrzańskiej, która posiadała dwa 
pozwolenia wodnoprawne na pobór wody: z potoku Poroniec w ilości 665 m3/d i z rzeki 
Białka w ilości 3 715 m3/d. 

Pozostałe podmioty zapewniające dostawę wody dla kontrolowanych obiektów 
turystycznych, dla których właściwym organem do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
był Starosta Tatrzański, tj. Spółka Wodociągowa „Źródło Furca” w Białce Tatrzańskiej, 
Spółka Wodociągowa „Wierchy” w Gliczarowie Górnym, Spółka Wodno-Wodociągowa 45 
w Białym Dunajcu, Spółka Wodno-Wodociągowa Syposia Ubocz i Kopieć w Białym 
Dunajcu, Spółka Wodociągowa Biały Dunajec Dolny oraz Spółka Wodociągowa 
„JURZYŚCI-STOŁOWE” w Gliczarowie Górnym nie posiadały pozwolenia wodnoprawnego. 
Dodatkowo dwa z tych podmiotów, tj. Spółka Wodociągowa „Źródło Furca” w Białce 
Tatrzańskiej oraz Spółka Wodociągowa „JURZYŚCI-STOŁOWE” w Gliczarowie Górnym, nie 
posiadały osobowości prawnej i nie były ujęte w rejestrze spółek wodnych prowadzonym 
w Starostwie Powiatowym do 31 grudnia 2017 r. Kwestie te zostały szczegółowo 
przedstawione w części dotyczącej nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159, 163-219, 223-229,  
233-235, 244-245, 1470-1473) 

Spośród podmiotów zapewniających dostawę wody do kontrolowanych obiektów 
turystycznych Spółka Wodna „Źródło Furca” w Białce Tatrzańskiej oraz Spółka 
Wodociągowa „JURZYŚCI-STOŁOWE” w Gliczarowie Górnym nie posiadały pozwolenia 
wodnoprawnego i nie były ujęte w rejestrze spółek wodnych prowadzonym do końca 2017 r. 
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej. Podmioty te 
nie posiadały znowelizowanego statutu zatwierdzonego decyzją Starosty Tatrzańskiego, 
o którym mowa w art. 165 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Ponadto trzy inne 
spółki wodne, tj. Spółka Wodociągowa Biały Dunajec Dolny (ul. Jana Pawła II 218, 34-425 
Biały Dunajec), Spółka Wodna-Wodociągowa 45 w Białym Dunajcu oraz Spółka Wodno-
Wodociągowa Syposia Ubocz i Kopieć w Białym Dunajcu również nie posiadały pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody. Kwestie te szczegółowo przedstawiono w części 
dotyczącej nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 223-227, 244-145,) 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 
wskazała, że podmioty Spółka Wodna „Źródło Furca” w Białce Tatrzańskiej oraz Spółka 
Wodociągowa „JURZYŚCI-STOŁOWE” w Gliczarowie Górnym nie występowały 
z wnioskiem o zatwierdzenie statutu i z wnioskiem o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego. Również pozostałe spółki nie występowały o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego.  

Odnosząc się do działań podejmowanych wobec tych podmiotów w ramach sprawowanego 
przez starostę nadzoru nad działalnością spółek wodnych (art. 178 ustawy Prawo wodne), 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 
podała, że Starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki zatwierdza statut tej spółki 
w drodze decyzji po przedłożeniu przez nią stosownego wniosku oraz odpowiedniej 
dokumentacji (art. 446 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). W momencie 
składania wniosków o zatwierdzenie statutu weryfikowana była kwestia dotycząca 
eksploatowanych ujęć wody, ilości pobieranej wody oraz pozwoleń wodnoprawnych. Brak 
pozwolenia wodnoprawnego nie stanowił podstawy do odmowy zatwierdzenia statutu. 
Spółka nabywa osobowość prawną w momencie uprawomocnienia się decyzji starosty 
(art. 446 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne). Decyzja zatwierdzająca statut spółki, jak również 
1 egzemplarz statutu były przesyłane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie (obecnie PGW Wody Polskie). Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej wskazała również, że, zgodnie z zapisami 
art. 157 nieobowiązującej już ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, kontrolę 
gospodarowania wodami (w tym kontrolę przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach 
wydanych na podstawie ustawy) wykonywali Prezes Krajowego Zarządu, dyrektorzy 
regionalnych zarządów oraz upoważnieni przez nich pracownicy, odpowiednio Krajowego 
Zarządu i regionalnych zarządów. Zgodnie natomiast z zapisami art. 136 ust. 2, 
nieobowiązującej już ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, starosta był zobligowany 
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do dokonywania co najmniej raz na 4 lata przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych. 
Przepis powyższy nie dawał jednocześnie staroście uprawnień kontrolnych, zatem przegląd 
ten ograniczał się do sprawdzenia dokumentów. Nadzór i kontrola, którą sprawuje starosta 
nad działalnością spółek wodnych, jest wykonywana na podstawie art. 462 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne i polega na kontroli prawidłowości podejmowanych przez 
spółkę oraz jej organy uchwał. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości starosta może 
w drodze decyzji odmówić przyjęcia uchwał, a nawet powołać zarząd komisaryczny 
(w przypadkach ściśle określonych w ustawie). 

(dowód: akta kontroli str. 1470-1471, 1472-1473) 

W okresie objętym kontrolą inwestorzy siedmiu obiektów turystycznych posiadali 
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odpowiednio 
do potoku, rowu lub gruntu, a jeden inwestor – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
ujęcia i pobór wód podziemnych w ilości 20,4 m3/d. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159, 163-167, 223, 225-227, 228-232) 

Badanie 29 postępowań o wydanie pozwolenia na budowę obiektu turystycznego wykazało, 
że w żadnej sprawie nie wpłynęły sprzeciwy ani skargi związane z poborem wody lub 
odprowadzaniem ścieków. W jednej sprawie strona postępowania kwestionowała 
usytuowanie szamba, jednak, jak wyjaśnił w trakcie postępowania inwestor, odległość 
pokryw i otworów wentylacyjnych zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 
spełniała warunki techniczne. 

(dowód: akta kontroli str. 248-1467) 

Spośród badanych postępowań, poza jedną decyzją o pozwoleniu na budowę, wszystkie 
decyzje przekazano właściwemu wójtowi lub burmistrzowi. W jednej sprawie 
(AB.6740.430.2014.AK) decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu turystycznego 
zlokalizowanego na terenie Zakopanego przekazano Wójtowi Gminy Poronin, zamiast 
Burmistrzowi Miasta Zakopane. Decyzję zmieniającą tę decyzję przekazano prawidłowo. 
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury wyjaśnił, że decyzja nr 34/15 z 28 stycznia 
2015 r. została omyłkowo doręczona do Urzędu Gminy Poronin.  
Objęte badaniem decyzje zostały doręczone po upływie średnio ośmiu dni16 od dnia 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 248-1467, 1474, 1477) 

Według informacji uzyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zakopanem oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem 
w przypadku 19 objętych kontrolą obiektów turystycznych inwestorzy zawiadomili 
o zakończeniu budowy i uzyskali pozwolenie na użytkowanie.  

W odniesieniu do objętych kontrolą obiektów turystycznych Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Zakopanem wskazała, że w przypadku: 

 dziesięciu obiektów turystycznych inwestorzy zawiadomili o zakończeniu budowy – 
Inspekcja Sanitarna zajęła stanowisko, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem 
budowlanym, 

 dziewięciu obiektów turystycznych inwestorzy złożyli wniosek o dopuszczenie do 
użytkowania (odbioru sanitarnego) obiektu – Inspekcja Sanitarna stwierdziła, że zostały 
spełnione warunki sanitarno-higieniczne do prowadzenia działalności zgodnie 
z przeznaczeniem, 

 jednego obiektu – w opinii sanitarnej dotyczącej spełnienia warunków sanitarno-
higienicznych do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem znajdowała się 
informacja, że obiekt ten funkcjonuje na podstawie decyzji PPIS z 10 lutego 2004 r., 
która ze względu na czas przechowywania nie znajdowała się w archiwum PPIS, 

 dziewięciu kolejnych obiektów turystycznych (wszystkie z terenu gminy Biały Dunajec) 
inwestorzy nie zawiadomili o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do 
użytkowania. Sześć z tych obiektów było w trakcie budowy i nie prowadzono w nich 
działalności gospodarczej, a trzy pozostałe inwestycje polegały na rozbudowie 
i przebudowie istniejących obiektów, w których prowadzona była wcześniej działalność 
gospodarcza. 

                                                      
16  Czas doręczenia decyzji wynosił od 1 do 29 dni. 
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W odniesieniu do objętych kontrolą obiektów turystycznych Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Zakopanem wskazał, że w: 

 17 sprawach (osiem z terenu Zakopanego, siedem z gminy Bukowina Tatrzańska, a dwa 
z gminy Biały Dunajec) wydano pozwolenie na użytkowanie, 

 dwóch sprawach inwestorzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – 
według stanu na 31 grudnia 2017 r. postępowanie było w toku, 

 dziesięciu sprawach inwestorzy nie złożyli wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie, przy czym sześć obiektów było w trakcie budowy (wszystkie z gminy Biały 
Dunajec), a trzy inwestycje dotyczyły rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
(jeden z Zakopanego i dwa z Białego Dunajca). 

W uzupełnieniu wcześniej przekazanej informacji Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Zakopanem wskazał, że odpowiednio w maju i czerwcu 2018 r. zostały 
przeprowadzone obowiązkowe kontrole dwóch obiektów turystycznych z terenu gminy 
Bukowina Tatrzańska, w wyniku których udzielono pozwolenia na użytkowanie. Z kolei 
w sprawie obiektu turystycznego zlokalizowanego na terenie tej gminy i funkcjonującego 
bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie zostanie przeprowadzone postępowanie 
wyjaśniające. Natomiast w zakresie rozbudowy i przebudowy obiektu turystycznego 
zlokalizowanego w Zakopanem zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca, czy 
doszło do naruszenia art. 55 ustawy Prawo budowlane i w przypadku stwierdzenia 
przystąpienia do użytkowania obiektu przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
zostaną zastosowane przewidziane sankcje. 

 (dowód: akta kontroli str. 1483-1500, 1501-1619, 1620-1647) 

Według informacji uzyskanej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Zakopanem na terenie powiatu tatrzańskiego w latach 2010-2017 przeprowadzono 
łącznie 213 kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie w obiektach turystycznych 
lub usługowych związanych z turystyką, wydano 157 pozwoleń na użytkowanie i udzielono 
57 odmów udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów turystycznych. W okresie 
objętym kontrolą wymierzono łącznie 14 kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego będącego obiektem turystycznym w łącznej wysokości 1 407,5 tys. zł, przy 
czym według stanu na 31 grudnia 2017 r.17 w siedmiu sprawach Małopolski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie uchylił zaskarżone postanowienie o nałożeniu 
kary (695 tys. zł), w jednym przypadku zażalenie na postanowienie pozostawało w trakcie 
rozpatrywania (75 tys. zł), a na jedno postanowienie, utrzymane w mocy przez 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, złożono skargę 
i pozostawała ona w trakcie rozpatrywania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
(112,5 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1501-1505, 1620-1624) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem w przekazanej informacji 
w zakresie jakości wody na terenie powiatu tatrzańskiego wskazała, że: 

 jakość wody na obszarze Miasta Zakopane od wielu lat spełnia wymagania sanitarne 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi18, oraz że zarówno prowadzony 
wewnętrzny monitoring jakości wody przez zarządcę zakopiańskich wodociągów, jak 
również monitoring jakości wody prowadzony przez Inspekcję Sanitarną nie wykazał 
niezgodności z przepisami ww. rozporządzenia. Przekroczenia norm występowały 
jedynie w wodociągach lokalnych (studniach) zaopatrujących pojedyncze obiekty. 
W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem 
zwiększony ruch turystyczny nie miał wpływu na jakość wody; 

 na terenie Bukowiny Tatrzańskiej od pięciu lat Inspekcja Sanitarna nie odnotowała 
pogorszenia się jakości wody, natomiast w Białce Tatrzańskiej działają prywatne spółki 
wodne zaopatrujące w wodę od kilku do około 50 domostw, które zostały objęte stałym 
nadzorem sanitarnym dopiero od ubiegłego roku. Zostały wdrożone wewnętrzne 
kontrole zarządcze monitorujące jakość wody. Wodociąg „Źródło Furca” został 

                                                      
17  W 2018 r. jedno postanowienie zostało uchylone przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Krakowie (25 tys. zł), a jedno utrzymane w mocy i pozostawało w trakcie rozpatrywania skargi przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny (150 tys. zł). 

18  Dz. U. z 2017 r. poz. 2294. 
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skontrolowany 28 marca 2018 r. w ramach kontroli sanitarnej doraźnej, w wyniku której 
prowadzący przedsięwzięcie został zobowiązany do przedstawienia i uzgodnienia 
harmonogramu poboru prób wody i wyznaczenia miejsc poboru, co zostało 
zrealizowane. Pozyskane zostały cztery kolejne pozytywne wyniki z badań prób wody 
wykonane zgodnie z harmonogramem poboru i w akredytowanym laboratorium. 
Z pozyskanych informacji wynika, że przedsiębiorca ubiega się o uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego na eksploatację ujęcia wodnego w związku z czym planowane jest 
objęcie tego wodociągu stałym nadzorem sanitarnym. W ocenie Inspektora Sanitarnego 
na jakość wody w gminie Bukowina Tatrzańska nie mają wpływu okresy wzmożonego 
ruchu turystycznego, tylko długotrwałe i intensywne opady atmosferyczne w związku 
z brakiem stacji uzdatniania wody. Pogorszenie jakości wody występuje jednak 
sporadycznie i podejmowane są wówczas natychmiastowe działania naprawcze; 

 na terenie gminy Biały Dunajec jedyną siecią wodociągową, w której można 
zaobserwować pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia, jest wodociąg 
z ujęciem na potoku Skupniowy, zarządzany przez Gminę Biały Dunajec. Powodem 
zanieczyszczenia w okresie wzmożonego ruchu turystycznego są nieszczelne szamba 
w nieskanalizowanej miejscowości Gliczarów Górny Stołowe. Ujęcie powierzchniowe 
tego wodociągu znajduje się u podnóża góry, na której zlokalizowana jest miejscowość 
Stołowe, i zaopatruje on mieszkańców ul. Miłośników Podhala w Białym Dunajcu. 

(dowód: akta kontroli str. 1483-1500) 

Według danych z rocznej obszarowej oceny jakości wody z poszczególnych wodociągów za 
2017 r., przekazanej Burmistrzowi Miasta Zakopane i wójtom gmin: 

 na terenie gminy miasta Zakopane przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów 
(bakterie Coli i Escherichia coli) odnotowano w trzech lokalnych wodociągach 
zaopatrujących restauracje i w tych przypadkach przeprowadzono odpowiednie 
postępowanie, doprowadzając do właściwej jakości wody. W pozostałych 12 
wodociągach, w tym czterech Spółki SEWiK, nie stwierdzono przekroczeń wartości 
dopuszczalnych parametrów i pobierana z nich woda odpowiadała wymaganiom 
rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

 na terenie gminy Bukowina Tatrzańska przekroczenia wartości dopuszczalnych 
parametrów (bakterie Coli i Escherichia coli) odnotowano w trzech lokalnych 
wodociągach (jeden należący do spółki wodnej, a dwa zaopatrujące sklep i zakład 
masarski) i w tych przypadkach przeprowadzono odpowiednie postępowanie, 
doprowadzając do właściwej jakości wody. W pozostałych dziewięciu wodociągach, 
w tym jednym należący do Spółki Wodnej-Wodociągowej w Bukowinie Tatrzańskiej nie 
stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów i pobierana z nich woda 
odpowiadała wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi; 

 na terenie gminy Biały Dunajec przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów 
(bakterie: Coli, Escherichia coli i Enterokoki oraz ogólna liczba bakterii) odnotowano 
w sześciu wodociągach lokalnych należących do spółek wodnych oraz Gminy Biały 
Dunajec. Tylko w jednym wodociągu należącym do Spółki Wodno-Wodociągowej, 
zaopatrującej mieszkańców Białego Dunajca z rejonu ulicy Generała Galicy, nie 
stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów i pobierana z nich woda 
odpowiadała wymaganiom rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 

(dowód: akta kontroli str. 1487-1494) 

 

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

1. W trzech sprawach na etapie prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na 
budowę pozytywnie zweryfikowano, odpowiednio, zapewnienie dostawy wody 
i odprowadzania ścieków, pomimo że w postępowaniu: 

a) znak AB.6740.180.2012.JP (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 
mieszkalno-usługowego) w projekcie budowlanym podano średnie maksymalne 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dobowe zapotrzebowanie na wodę użytkową i zrzut ścieków w ilości 26,4 m3/d (przy 
maksymalnej liczbie gości, tj. 90 osób), a według załączonej do akt sprawy umowy 
na odprowadzanie ścieków z 13 kwietnia 2012 r. zawartej z Podhalańskim 
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Nowym Targu usługobiorca 
zobowiązał się do odprowadzania ścieków w ilości nieprzekraczającej 3,4 m3/d oraz 
105,0 m3/mies., tj. zdecydowanie mniejszej. Jednocześnie w dokumentacji 
projektowej i aktach sprawy Inwestor wskazał, że przedmiotowa rozbudowa 
i przebudowa polega na wyburzeniu części budynku i w to miejsce wybudowaniu 
nowej części, powiększonej, lecz o takiej samej funkcji i o takiej samej liczbie 
pomieszczeń. Tak więc zapotrzebowanie na media (w tym wodę) oraz zrzut ścieków 
nie zmienią się w stosunku do stanu istniejącego; 

b) znak AB.6740.471.2011.KI (budowa budynku mieszkalno-pensjonatowego 
i rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego) inwestor nie przedłożył warunków 
przyłączenia do sieci wodociągowej oraz zapewnienia dostarczania wody do 
projektowanego budynku. Według obliczeń zawartych w dokumentacji projektowej 
średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę dla 24 osób ustalono na poziomie 
3,84 m3/d, a maksymalne w ilości 4,22 m3/d; 

c) znak AB/BB/7351/171/10 dostawę wody do obiektu turystycznego w ilości 16 m3/d 
zapewniała Spółka SEWiK, a 21,2 m3/d miało być pozyskiwane z istniejącej 
i eksploatowanej studni. W aktach sprawy brak było pozwolenia wodnoprawnego na 
pozyskiwanie wody ze studni. W rejestrach pozwoleń wodnoprawnych oraz 
rejestrach zatwierdzonych dokumentacji hydrogeologicznych w Wydziale Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego 
brak było informacji na temat tej studni oraz poboru wody przez inwestorów. 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 lit a ustawy Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym 
w trakcie prowadzenia tego postępowania, projekt budowlany powinien zawierać 
oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw wody 
i odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest 
wymagane na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych. 
Zgodnie natomiast z art. 124 pkt 8 pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga pobór wód 
powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3/dobę. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury wyjaśnił, że: 

a) w sprawie AB.6740.180.2012.JP przyjęto wyjaśnienia projektanta, złożone w piśmie 
z 25 czerwca 2012 r., że zrzut ścieków jest nielimitowany, zatem wynikało z tego, że 
projektant wziął pod uwagę tylko wcześniejszą umowę o odprowadzaniu ścieków. 
Jednocześnie zaznaczył, że wyliczenia w projekcie budowlanym wydają się być 
nieprawidłowe – jeśli obiekt był przystosowany do obsługi 90 osób, przyjmując 
zapotrzebowanie wody w wysokości 26,4 m3/dobę przyjęto na jedną osobę  
0,293 m3/d, czyli 293 litry. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody wskazuje, że przy 
pensjonatach (w zależności od kategorii) zużycie wody należy przyjmować 
w przedziale 100-200 litrów zatem 290 litrów to wartość mocno zawyżona. Naczelnik 
Wydziału Budownictwa i Architektury wskazał, że w tym zakresie jednak organ nie 
bada prawidłowości sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego, gdyż nie 
ma podstawy prawnej, a za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych 
odpowiada projektant, składając do projektu stosowne oświadczenie; 

b) w sprawie AB.6740.471.2011.KI dostarczanie wody miało się odbywać za 
pośrednictwem istniejącego przyłącza do budynku, przewidzianego do przebudowy 
i dlatego nie uznano za konieczne wymaganie nowych warunków zasilania w wodę; 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w ramach tej inwestycji pozwolenie dotyczyło 
budowy budynku mieszkalno-pensjonatowego dla 24 osób, a rozbiórka – budynku 
mieszkalno-gospodarczego, tak więc zapotrzebowanie na wodę do projektowanego 
budynku było większe niż wcześniej. 
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c) w sprawie AB/BB/7351/171/10, jeśli pobór wody miał się odbywać z istniejącej studni 
(nie było wykonania urządzenia), to do wydania pozwolenia na budowę nie było 
wymagane pozwolenie wodnoprawne na pobór wody. Wskazał, że pozwolenie to 
inwestor może uzyskać przed samym faktem rozpoczęcia poboru wody i jest to 
zasadne, gdyż budowa obiektu może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat, 
a pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na czas określony. Obowiązek 
posiadania tego pozwolenia nałożono w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 223, 318-382, 1185-1227, 1320-1357,  
1468-1469, 1474-1479) 

2. W 13 postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu turystycznego 
Starosta Tatrzański pozytywnie zweryfikował zapewnienie dostawy wody, pomimo że: 
a) w siedmiu sprawach (znak AB.6740.413.2011.AG, AB.6740.554.2012.JP, 

AB.6740.591.2013.AR, AB.6740.256.2013.JP, AB.6740.82.2014.JP, 
AB.6740.380.2014.MP, AB.6740.199.2014.AR) warunki przyłączenia do sieci 
wodociągowej z zapewnieniem dostawy wody (bez podania jej ilości) zostały wydane 
przez Spółkę Wodną „Źródło Furca” w Białce Tatrzańskiej, która nie posiadała 
pozwolenia wodnoprawnego i nie była ujęta w rejestrze spółek wodnych 
prowadzonym do końca 2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, gdyż nie posiadała znowelizowanego statutu 
zatwierdzonego decyzją Starosty Tatrzańskiego, o którym mowa w art. 165 ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne19, 

b) w sprawie AB.6740.344.2013.MP dostarczanie wody zapewniała Spółka 
Wodociągowa „JURZYŚCI-STOŁOWE” w Gliczarowie Górnym, która nie posiadała 
pozwolenia wodnoprawnego i nie była ujęta w rejestrze spółek wodnych 
prowadzonym do końca 2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, gdyż nie posiadała znowelizowanego statutu 
zatwierdzonego decyzją Starosty Tatrzańskiego, o którym mowa w art. 165 ustawy 
Prawo wodne, 

c) w sprawie AB.VII.7351/BD-323/09 dostarczanie wody zapewniała Spółka 
Wodociągowa „Wierchy” w Gliczarowie Górnym, która nie posiadała pozwolenia 
wodnoprawnego, 

d) w dwóch sprawach AB.6740.448.2014.KSZ i AB.6740.294.2014.BL dostarczanie 
wody zapewniała Spółka Wodociągowa Biały Dunajec Dolny (ul. Jana Pawła II 218, 
34-425 Biały Dunajec), która nie posiadała pozwolenia wodnoprawnego, 

e) w sprawie AB/JP/7351/256/10 dostarczanie wody (bez podania jej ilości) zapewniała 
Spółka Wodna-Wodociągowa 45 w Białym Dunajcu, która nie posiadała pozwolenia 
wodnoprawnego, 

f) w sprawie AB.6740.180.2012.JP dostawa wody do celów użytkowych realizowana 
była z prywatnej lokalnej sieci wodociągowej zarządzanej przez Spółkę Wodno-
Wodociągową Syposia Ubocz i Kopieć w Białym Dunajcu (inwestor oświadczył, że 
jest jej udziałowcem), która nie posiadała pozwolenia wodnoprawnego. 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 lit a ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym 
w trakcie prowadzenia tych postępowań projekt budowlany powinien zawierać m.in. 
oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw wody oraz 
o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury wyjaśnił, że w ramach kontroli projektu 
budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę organ nie ma żadnych uprawnień, 
aby kontrolować prawidłowość działania spółek, czy przedsiębiorstw prowadzących 
określoną działalność gospodarczą lub świadczących usługi. Wskazał, że każdy podmiot 
odpowiada za swoje działania w ramach innych ustanowionych przepisów. Wskazał 
ponadto, że ustawodawca zlikwidował obowiązek przedkładania do projektu 
budowlanego warunków zasilania w media i obecnie inwestor żadnych warunków nie 
musi posiadać.  

 (dowód: akta kontroli str. 763-803, 883-1099, 1132-1157,  
1158-1184, 1320-1467, 1468-1479) 

                                                      
19  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm. – ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2018 r., zwana dalej ustawą Prawo wodne. 
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Odnosząc się do zapewnienia wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Starostwa Powiatowego oraz działań podjętych w ramach sprawowanego przez starostę 
nadzoru i kontroli działalności spółek wodnych, Starosta Tatrzański wyjaśnił, że (cyt.): 
Zadane pytania dotyczą spraw prowadzonych przed 2015 r., w którym zmieniły się 
obowiązki organu wydającego pozwolenia na budowę w zakresie warunków 
przyłączenia mediów. W tym czasie (badanym przez kontrolę NIK) organ odwoławczy 
(Urząd Wojewódzki) kontrolując procedury wydawanych pozwoleń na budowę nie 
podważył sposobu postępowania w tym zakresie, z czego można było wnioskować, że 
postępowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na to, że omawiane 
sprawy pochodzą z okresu sprzed 10 lat, nie jest możliwe pełne wyjaśnienie procedur 
związanych ze spółkami wodnymi, gdyż osoby odpowiedzialne w tym czasie za te 
sprawy, w szczególności za prawidłowość prowadzonych w tym zakresie postępowań, 
już nie pracują w naszym urzędzie. 

 (dowód: akta kontroli str. 1648-1650, 1651) 

W ocenie NIK rzetelna weryfikacja zapewnienia dostawy wody do obiektu turystycznego 
wymagała sprawdzenia, czy podmiot wydający warunki przyłączenia do sieci 
wodociągowej i zapewniający dostawę wody posiadał do tego uprawnienie, tj. aktualne 
pozwolenie wodnoprawne. Należy zauważyć, że Starosta Tatrzański jest zarówno 
organem wydającym decyzje o pozwoleniu na budowę, jak i pozwolenia wodnoprawne. 
Starosta sprawuje także nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych. Wszystkie 
fakty związane z wydaniem poszczególnych decyzji są więc staroście znane z urzędu. 
Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy Prawo wodne kto bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia 
wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę na nieefektywny system komunikacji 
i brak wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa 
Powiatowego w sprawach wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń 
wodnoprawnych, w których Starosta Tatrzański był organem właściwym. Zgodnie ze 
standardami kontroli zarządczej20 system komunikacji powinien umożliwiać przepływ 
potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym jak 
i poziomym, i tym celu należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych 
informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki (standard D 17). 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli21, wnosi o podjęcie w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli działań wobec 
wskazanych w niniejszej kontroli NIK spółek wodnych funkcjonujących bez aktualnego 
pozwolenia wodnoprawnego. 

W związku ze zmianami przepisów prawa22 Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od 
formułowania wniosku pokontrolnego w zakresie weryfikowania sposobu zapewnienia 
dostawy mediów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę 
oraz wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego 
w postępowaniach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleń 
wodnoprawnych, w których organem właściwym był Starosta Tatrzański. 

                                                      
20  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów Nr 15, poz. 84). 
21  Dz.U. z 2017 r. poz.524 ze zm. 
22  Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443) 

zniesiono obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych 
o zapewnieniu dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Z kolei ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) wprowadziła zmianę 
w zakresie organu właściwego do wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz prowadzenia katastru wodnego. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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, 31 października 2018 r. 
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