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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 Dominika Stępień, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/117/2018 z 6 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ 
(dalej: Starostwo lub Starostwo Powiatowe) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W Starostwie, wydając decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwoleń 
na budowę obiektów turystycznych, prawidłowo weryfikowano uwarunkowania związane ze 
sposobem poboru wody i odprowadzania ścieków. 
W okresie objętym kontrolą Starostwo Powiatowe w Nowym Targu wydało 91 decyzji 
o pozwoleniu na budowę obiektów turystycznych3. We wszystkich 18 skontrolowanych 
sprawach sprawdzano zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy, z wymaganiami 
ochrony środowiska, jak również pod względem zgodność projektu zagospodarowania 
działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. We wszystkich zbadanych 
postępowaniach dokonano weryfikacji sposobu zagospodarowania ścieków i poboru wody 
określone w projekcie budowlanym. Wydane decyzje były niezwłocznie przesyłane 
do urzędów gmin.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. W latach 2010-2017 do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wpłynęło łącznie 

127 wniosków o pozwolenie na budowę obiektów turystycznych, z czego 91 rozpatrzono 
pozytywnie, dwa negatywnie, dziewięć pozostawiono bez rozpoznania4, a rozpatrywanie 
dwóch nie zostało zakończone. W 20 przypadkach wnioski zostały wycofane, zaś 
w trzech sprawach wydano decyzje o umorzeniu postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7, 368-371) 

Przyczyną odmowy zatwierdzenia projektów budowlanych w dwóch przypadkach było 
nieusunięcie przez strony w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości. 

                                                      
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  Kat XIV obiektów budowlanych (budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, 
domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne). 

4  Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę zawierały wady pod względem formalno-prawnym, które nie zostały usunięte 
przez wnoszących w trybie i na zasadach określonych w art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Wnioski nie zostały poddane merytorycznej ocenie 
przez Starostwo. 
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W wydanych decyzjach odmownych Starosta nie wskazywał na kwestie związane 
z dostarczeniem wody lub odprowadzaniem ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

2. Szczegółową analizą objęto 18 wybranych postępowań5 o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę 17obiektów turystycznych6. We wszystkich badanych przypadkach przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane7, pracownicy Wydziału Administracji Budowlano-
Architektonicznej (dalej: Wydział) sprawdzili zgodność projektu budowlanego 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu). Dokonywali również oceny zgodności projektu budowlanego z wymaganiami 
ochrony środowiska oraz zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, jak również kompletność projektu 
budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń. 
Weryfikowali również, czy wykonanie, a także sprawdzenie projektu nastąpiło przez 
osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym 
zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
Wyniki czynności sprawdzających były elementem uzasadnienia wydanych decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
Starosta poinformował, że sprawdzenie zgodności projektu zagospodarowania działki 
lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obejmuje m.in. weryfikację 
prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych z zapisami rozdziałów 6 „Studnie” 
oraz 7 „Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe” rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie8. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170, 368-371) 

3. W 17 zbadanych sprawach decyzje o pozwoleniu na budowę wydano w oparciu 
o projekty zagospodarowania działki (terenu), zgodnie z ustaleniami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, a w jednej sprawie – zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy9. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170) 

4. W 17 z 18 spraw badane przedsięwzięcia nie były ujęte w katalogu inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko10, a od 15 listopada 2010 r. – w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko11.  

W przypadku przedsięwzięcia pn. Budowa budynku centrum apartamentowo-
konferencyjnego, pierwotnie inwestor planował większy zakres inwestycji, który zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczał się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

                                                      
5  16 postępowań dotyczyło kat. XIV obiektów budowlanych, jedno postępowanie – kat. I (budynki mieszkalne jednorodzinne) 

oraz jedno postępowanie – kat XV obiektów budowlanych (budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, 
kryte baseny) – załącznik do ustawy Prawo budowlane. 

 10 postępowań dotyczyło wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica, 8 na terenie Gminy Czarny Dunajec. 

6  Dwa postępowania dotyczyły tego samego obiektu (postępowanie z 2012 r. dotyczyło budowy budynku konferencyjno-
wypoczynkowego, a z 2016 r. – przebudowy poddasza istniejącego budynku ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego). 

7  Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm., dalej: ustawa Prawo budowlane. 
8  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. 
9  Decyzja o warunkach zabudowy została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak: NPOŚ-7331/48/07 

z 13.05.2008 r. dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku mleczarni z pokojami gościnnymi na hotel wraz 
z infrastrukturą techniczną oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej. 

10  Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573. 
11  Dz. U. z 2016 r. poz. 71, dalej: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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(§3 ust. 1 pkt 49, 56 lit. a rozporządzenia). W związku z przeprowadzonym pełnym 
raportem, przedmiotowa inwestycja została postanowieniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie z 26.02.2016 r. znak: OO.4242.7.2016.ASł pozytywnie 
uzgodniona w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pod warunkami wprowadzenia do decyzji środowiskowej warunków 
realizacji szczegółowo wymienionych w postanowieniu (m.in. utrzymanie istniejących 
ciągłych zadrzewień po stronie zachodniej, dosadzenie drzew, przygotowanie części 
strychu w celu udostępnienia im nietoperzom). Po ww. uzgodnieniu Inwestor podjął 
decyzję o zmniejszeniu zakresu inwestycji i w związku z tym ostateczny projekt nie 
należał do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
a więc nie wymagał wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170) 

W jednym przypadku badane postępowanie dotyczyło przedsięwzięcia inwestycyjnego 
(pn. „Budowa Miasteczka Wodnego – kompleksu basenowego”) należącego do katalogu 
inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zawartym 
w ówcześnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(§3 ust. 1 pkt 39, 40, 52, 53, 61 rozporządzenia). Inwestor przedłożył – wydaną przez 
Wójta Gminy Czarny Dunajec – ostateczną decyzję z 23 czerwca 2010 roku 
określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, wymaganą 
art. 71 ust. 2 pkt 2 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 środowisko12. W przedmiotowej decyzji nie został nałożony 
obowiązek ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 210-230) 

Dla trzech objętych badaniem NIK inwestycji, nieujętych w katalogu inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko13, Starosta w celu ustalenia sposobu ich 
oddziaływania na obszary Natura 2000, podjął następujące czynności: 

 W dwóch postępowaniach14 Starostwo, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku, zobowiązało inwestorów do przedłożenia 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie (dalej: RDOŚ) 
niezbędnych dokumentów, celem zbadania, czy przedmiotowe inwestycje mogą 
znacząco oddziaływać na te obszary (przy czym w przypadku przedsięwzięcia 
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni” Starosta nałożył ten 
obowiązek w toku postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego). RDOŚ 
w wydanych postanowieniach stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, uznając jednocześnie, że 
przedmiotowe inwestycje nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na te obszary. 

 W jednym przypadku (przedsięwzięcie pn. „Budowa domu gościnnego z pokojami do 
wynajęcia”) Starosta, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, wydał 
postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości 
polegającej na braku opinii RDOŚ dotyczącej wpływu inwestycji na obszar Natura 
2000 Małe Pieniny PLH 120025. Inwestor przedłożył postanowienie RDOŚ 
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000. 

 W jednej sprawie (przedsięwzięcie pn. „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, budynku pensjonatowego oraz budynku gospodarczego”, 
zlokalizowanego w granicach Obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH 120025), 
w toku postępowania, Starostwo przeprowadziło konsultacje telefoniczne i e-mailowe 
z RDOŚ, w ocenie którego inwestycja nie powodowała istotnego wpływu na obszar 
Natura 2000. 

(dowód: akta kontroli str. 27-31, 112-115, 144-148, 267-274) 

                                                      
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku. 
13  To jest innych niż określone w art. 59 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.  
14 Dotyczących inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków tworzących zabudowę mieszkalno-pensjonatową” oraz pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni z pokojami gościnnymi na hotel”, zlokalizowanych odpowiednio na 
terenie Obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037 oraz Obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH 120025. 
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5. Spośród 18 postępowań objętych badaniem 12 projektów budowlanych przewidywało 
przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej15, pięć projektów pobór wody 
ze studni, natomiast jeden z istniejącego ujęcia wody na potoku. 
W przypadku przyłączenia zamierzonych inwestycji do istniejącej gminnej sieci 
wodociągowej, projekty budowlane zawierały warunki techniczne takiego podłączenia 
wydane przez odpowiedniego zarządcę sieci (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Szczawnicy lub Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu). W dwóch przypadkach 
przedsięwzięć z projektowanym podłączeniem do lokalnych wodociągów inwestorzy 
załączyli oświadczenia spółek wodociągowych o wyrażeniu zgody na przyłączenie16. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170) 

6. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w wykazie spółek wodnych 
figurowały cztery spółki wodociągowe, funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz pięć na terenie Gminy Czarny Dunajec17, przy czym zgodnie 
z uzyskanymi przez Starostwo informacjami jedna ze spółek wodociągowych 
zaprzestała działalności.  
Starosta wyjaśnił, że ustawa prawo budowlane nie daje kompetencji organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej do badania, przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
legalności działania spółek wodnych, szczególnie w kwestii posiadania przez nie 
odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych czy figurowania w katastrze wodnym. 

(dowód: akta kontroli str. 378-379) 

7. W przypadku jednego projektu budowlanego, zakładającego pobór wody z ujęcia wody 
na potoku18, oraz w czterech z pięciu projektów budowlanych, zakładających 
zaopatrzenie wody z wykorzystaniem studni (przy czym dwa projekty dotyczyły tego 
samego obiektu), inwestorzy przedłożyli pozwolenia wodnoprawne określające 
dopuszczalne ilości poboru wody. W jednym przypadku inwestor przedłożył 
oświadczenie o posiadaniu własnego ujęcia wody pitnej w postaci studni wbijanej, której 
maksymalny pobór wody nie przekracza ilości, powyżej której wymagane jest 
pozwolenie wodnoprawne, tj. 5 m3/d19. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170, 236-242, 256-266, 313-321) 

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że w sprawie 
dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku konferencyjno-wypoczynkowego” 
inwestor przedstawił pozwolenie wodnoprawne, w którym wskazana ilość wody 
pokrywała zapotrzebowanie wody dla celów socjalno-bytowych obliczonej w projekcie 
budowlanym dla zakładanych 83 miejsc noclegowych. 
W 2016 r. inwestor przedłożył wniosek i projekt dot. Przebudowy poddasza istniejącego 
budynku ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego. Według projektu zapotrzebowanie 
na wodę dla celów socjalno-bytowych projektowanej części budynku wyniosło dla 
dodatkowych 26 gości Qśrd=3,90 m3/d. 
Starosta wyjaśnił, że organ nie weryfikował obliczeniowego poboru wody związanego 
z przebudową poddasza istniejącego budynku konferencyjno-wypoczynkowego. 
W projekcie budowalnym (…) projektant określił, że obiekt spełnia wymogi 
zapotrzebowania na wodę zimną do celów socjalno-bytowych i celów pożarowych, 
dodatkowo (…) znajduje się oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. Starosta wskazał ponadto, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

                                                      
15  Wśród 12 przedmiotowym projektów, dwa przewidywały podłączenie do lokalnych wodociągów. 
16  W obu przypadkach wnioski o pozwolenie na budowę zostały złożone po zmianach wprowadzonych ustawą 

z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443), 
zgodnie z którą zlikwidowano obowiązek dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia właściwych jednostek 
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw wody, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych. 

17   Wśród spółek ujawnionych w wykazie, figurowały ww. dwie, których oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyłączenie 
przedłożyli inwestorzy. 

18  Zgodnie z projektem woda ujęta z potoku wymagała poddania procesom uzdatniania. 
19  W przedmiotowej sprawie, obiekt został zakwalifikowany do I kategorii obiektów budowlanych – budynki mieszkalne 

jednorodzinne (suma powierzchni całkowitej przeznaczonej na wynajem stanowiła 29,56% powierzchni obiektu). 
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (…) za przekroczenie lub 
naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych decyzją (w tym 
w pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód) ponoszona jest kara administracyjna. 

(dowód: akta kontroli str. 149-152, 162-163, 176-181, 322-331) 

8. W kwestii sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, w 11 przypadkach 
projekty budowlane przewidywały przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, natomiast w pozostałych siedmiu przypadkach, z uwagi na brak 
technicznych możliwości podłączenia projektowanego obiektu do sieci kanalizacyjnej, 
projekty zawierały alternatywne rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków 
(tj. cztery przewidywały wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe, zaś w pozostałych trzech przypadkach w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych). 
W przypadku przyłączenia zamierzonych inwestycji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
projekty budowlane zawierały warunki techniczne przyłączenia nieruchomości, wydane 
przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: PPK Sp. z o.o.). 
We wszystkich trzech przypadkach projektów budowlanych (przy czym dwa projekty 
dotyczyły tego samego obiektu), które zakładały odprowadzanie ścieków za 
pośrednictwem oczyszczalni, inwestorzy przedstawili odpowiednie pozwolenia 
wodnoprawne określające dopuszczalne ilości oraz parametry ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170, 236-242, 256-266, 313-321) 

Starosta wyjaśnił, że w świetle obowiązujących przepisów organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nie może ingerować w zawartość merytoryczną projektu 
budowalnego, a jego ocenie pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi podlega tylko projekt zagospodarowania działki lub terenu. (…) 
Odpowiedzialność za merytoryczną zawartość projektu architektoniczno-budowalnego 
ponosi wyłącznie projektant oraz – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu – 
sprawdzający projekt. Dodał, że badanie sposobu zagospodarowania ścieków oraz 
poboru wody określone w projekcie budowlanym każdorazowo podlega weryfikacji 
zgodności z zapisami planu miejscowego. Odpowiednio – jeśli zgodność występuje, 
to organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję pozytywną, z kolei 
jeżeli brak jest zgodności zaproponowanych rozwiązań z planem miejscowym lub 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzywa do zmiany 
dokumentacji projektowej w celu zapewnienia zgodności w oznaczonym terminie, 
a po jego bezskutecznym upływie odmawia udzielenia pozwolenia na budowę. 
Podkreślił, że w ocenie osób merytorycznie udzielających odpowiedzi (Naczelnik 
Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej oraz Sekretarz Powiatu 
Nowotarskiego) – weryfikacja zamierzonego sposobu zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzenia ścieków powinna następować na wcześniejszym etapie – tj. etapie 
planistycznym, pozostającym w kompetencji gminy, gdyż decyzja w sprawie pozwolenia 
na budowę nie ma charakteru uznaniowego, lecz jest decyzją związaną. Oznacza to, że 
jeżeli inwestor spełnił określone prawem wymogi, a więc także w zakresie zgodności 
projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
to musi zostać wydane rozstrzygnięcie uwzględniające jego wniosek o pozwolenie na 
budowę. 
Dodał ponadto, że projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania 
działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki 
lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 
układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 
wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej 
i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Zaznaczył jednocześnie, że mając na 
uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie wymogu aktualności mapy, na jej 
podstawie organ administracji architektoniczno-budowlanej posiada informacje 
umożliwiające weryfikację, czy w terenie inwestycji istnieją sieci: wodociągowa i/lub 
kanalizacyjna. 

(dowód: akta kontroli str. 322-331, 368-371) 
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9. Objęte badaniem projekty zagospodarowania działki lub terenu zawierały ustalenia 
w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych. W 10 przypadkach projekty 
przewidywały odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren zielony własnych 
działek, w dwóch do kanalizacji deszczowej, w jednym za pomocą studni chłonnych, 
a w pozostałych pięciu do potoku20. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170) 

10. Gmina Czarny Dunajec oraz Miasto i Gmina Szczawnica, objęte przedmiotową kontrolą 
NIK, posiadały odpowiednie pozwolenia wodnoprawne na pobór wody dla potrzeb 
zaopatrzenia w wodę ludności21. Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowane 
były trzy ujęcia wód powierzchniowych. Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi, 
wydanymi przez Starostę Nowotarskiego, limit poboru wody dla każdego z ujęć wynosił 
maksymalnie: „Pokrzywy” – 22 l/s, „Sewerynówka”22 – 15,7 l/s, „Czarna Woda”23 – 
24,88 m3/h (266,61 m3/d). 
W przypadku Gminy Czarny Dunajec obowiązywały trzy pozwolenia wodnoprawne 
dotyczące poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu wiejskiego:  

 dla ujęć wód podziemnych z czterech studni wierconych, dla których ustalono 
maksymalny pobór Qmaxh=45 m3/h, Qmaxd=664,3 m3/d, 

 dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Czarny Dunajec w miejscowości Czarny 
Dunajec, dla którego ustalono maksymalny pobór Qmax=13,5 m3/h, 
a średniodobowy Qśrd=153 m3/d, 

 dla ujęć wód podziemnych z dwóch studni w miejscowości Podczerwonne, dla 
których ustalono maksymalny pobór odpowiednio: Qmaxh=12,5 m3/h oraz 2,7 m3/h, 
a średniodobowy odpowiednio: Qśrd=300,0 m3/d oraz 64,8 m3/d. 

Decyzjami z 9 września 2014 r. oraz z 12 listopada 2015 r. Starosta Nowotarski udzielił 
Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych 
na wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Szczawnica do rzeki Dunajec w ilościach średnich 300 m³/h i 3600 m³/d oraz 
z oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec do rzeki Czarny Dunajec 
w ilości średniej 800 m³/d. 
W pozwoleniach wodnoprawnych zobowiązano PPK Sp. z o.o. do oczyszczania ścieków 
komunalnych w taki sposób, aby stężenie zanieczyszczeń w ściekach nie przekraczało 
następujących wielkości: 

 zawiesiny ogólne – 35mg/l, 

 BZT5 – 15 mg O2/l (oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy), 25 mg O2/l (oczyszczalnia 
ścieków w Czarnym Dunajcu), 

 ChZTCr – 125 mg O2/l, 

 azot ogólny – 15 mg N/l, 

 fosfor ogólny – 2 mg P/l. 
PPK Sp. z o.o. zostało zobowiązane m.in. do kontroli jakości ścieków oczyszczonych 
przez autoryzowane laboratorium z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku oraz kontroli 
jakości wody rzek Dunajec oraz Czarny Dunajec powyżej i poniżej wylotu ścieków 
oczyszczonych jeden raz w roku. 

 (dowód: akta kontroli str. 246-255, 275-312) 
11. W toku 18 postępowań o wydanie pozwolenia na budowę objętych szczegółowym 

badaniem nie wpłynęły sprzeciwy lub skargi dotyczące problemów poboru wody lub 
odprowadzania ścieków oraz oddziaływania na środowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170) 

12. Wszystkie 18 decyzji o pozwoleniu na budowę objętych analizą zostało niezwłocznie 
przesłanych do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica (10 decyzji) lub Wójta Gminy 
Czarny Dunajec (8 decyzji). 

 (dowód: akta kontroli str. 23-45, 149-170) 

                                                      
20  W przypadku odprowadzania wód opadowych do potoku, inwestorzy przedłożyli odpowiednie pozwolenia wodnoprawne. 
21  Przy czym w okresie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica od 1 września 2015 r. do 7 czerwca 2016 r. prowadzono pobór 

wody potoku Czarna Woda bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. 
22  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęć „Pokrzywy” i „Sewerynówka” zostało wydane 27.08.1997 r. 
23  Pierwsza decyzja na pozwolenie wodnoprawne dot. ujęcia z potoku Czarna Woda została wydana 29.08.2002 r. i przestała 

obowiązywać 31.08.2015 r. Kolejna decyzja została wydana 08.06.2016 r. 
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13. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nowym Targu (dalej: PPIS) z 18 obiektów turystycznych objętych 
badaniem, w sześciu24 przypadkach złożono zawiadomienie o zamiarze przystąpienia 
do użytkowania, z czego w czterech sprawach wydano decyzję bez uwag, 
a w pozostałych dwóch z określonymi warunkami25. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Targu (dalej: PINB) wskazała, że z 18 wytypowanych obiektów 
turystycznych, w sześciu przypadkach PINB wydał decyzje o pozwoleniu na 
użytkowanie (stan na 21.08.2018 r.). Z przedstawionych sześciu protokołów kontroli 
obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego przeprowadzonej na 
podstawie art. 59a ustawy Prawo budowlane wynika, że we wszystkich sprawach 
Inspektorzy PINB stwierdzili zgodność obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym. 

 (dowód: akta kontroli str. 332-367) 

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

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanej działalności Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli26, 
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. 

W związku z niesformułowaniem wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

 

Kraków, dnia 30 października 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontroler 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
p.o. Wicedyrektor 

Dominika Stępień 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

                                                      
24  Z czego jedno zawiadomienie, z uwagi na wyłączenie PPIS w Nowym Targu z załatwienia sprawy, zostało przekazane 

przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do PPIS w Suchej Beskidzkiej. 
25  W jednej sprawie decyzja została wydana z warunkiem zamontowania windy łączącej kuchnię z rozdzielnią posiłków. 

W drugim przypadku – pod warunkiem wykonania badania wody w nowopowstałych nieckach basenowych oraz wykonania 
brodzików do dezynfekcji stóp. 

26  Dz.U. z 2017 r. poz.524 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


