
 
 

 
 

 
 
LKR.410.011.05.2018 
P/18/076 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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/120/2018 z 6 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica (dalej: Urząd lub 
Urząd Miasta i Gminy) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Niezgoda, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 

(dowód: akta kontroli str. 2-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Miasto i Gmina Szczawnica podejmowało w okresie objętym kontrolą działania zmierzające 
do zapewnienia zrównoważonego rozwoju bazy turystycznej oraz zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. 

W dokumentach planistycznych ustalono kierunki rozwoju sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniały wszystkie ujęcia wody 
jakie znajdowały się na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Gmina posiadała wymagane 
pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, jednak w okresie 
od 1 września 2015 r. do 7 czerwca 2016 r. prowadząc pobór wody z potoku Czarna Woda 
nie dysponowała ważnym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Przyjęty plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych był spójny z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Jednakże pomimo prowadzenia inwestycji 
w zakresie wodociągów, Burmistrz nie wyegzekwował od Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy sporządzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych. 

W okresie objętym kontrolą zrealizowano szereg inwestycji związanych ze zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, w tym rozbudowano dwa istniejące 
ujęcia wody oraz wybudowano jedno nowe, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków oraz 
rozbudowano sieć wodociągowo-kanalizacyjną, zwiększając długość sieci wodociągowej 
o 29,2%, a kanalizacyjnej o 154,2%. Dzięki dokonanym inwestycjom zapewniono 
prawidłowe zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na wodę oraz odprowadzenia 
i oczyszczenia zwiększonej ilości ścieków powstających w sezonie turystycznym.  

W Urzędzie prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni 
przydomowych. Na podstawie dowodów wywozu nieczystości ciekłych, przedkładanych na 
wezwanie Urzędu przez właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe, 
dokonywano weryfikacji sposobu ich opróżniania. Działania te stanowiły podstawę 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 
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wytypowania podmiotów do kontroli prowadzonych przez Straż Miejską w Szczawnicy, 
w trakcie których weryfikowano sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i działalność przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole zbiorników bezodpływowych 
polegały na sprawdzeniu częstotliwości wywozów nieczystości na podstawie 
przedstawionych przez użytkowników zbiorników rachunków na wywóz nieczystości oraz 
oględzinach rejonu wokół zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. W ocenie NIK 
zasadnym byłoby korzystanie z pomocy rzeczoznawców lub przeszkolenie osób 
przeprowadzających kontrole w zakresie pobierania próbek, co umożliwiłoby uzyskiwanie 
dowodów niezbędnych w ewentualnych postępowaniach sądowych. 
Burmistrz nie wywiązał się z obowiązku informowania mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o którym mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków3. 
W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek stwierdzenie przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekroczenia norm jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowywanie dokumentów planistycznych 

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica prowadził, 
w okresie objętym kontrolą, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 
(dalej: MZGK), utworzony jako zakład budżetowy 1 sierpnia 1997 r. na podstawie uchwały 
nr 263/XXXVIII/97 Rady Miasta Szczawnica z 30 czerwca 1997 r. Zadania w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków powierzono natomiast Podhalańskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. (dalej: PPK)4. Gmina, obejmując udziały 
w spółce, wniosła, za zgodą Rady Miasta wyrażoną w uchwale nr XIV/79/2004 z 29 marca 
2004 r., aport w postaci majątku związanego ze świadczeniem usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków i ich oczyszczania5. 

(dowód: akta kontroli str. 10-22) 

Szczawnica jest gminą miejsko-wiejską o całkowitej powierzchni 87,9 km2. Według stanu na 
dzień 31 grudnia 2017 r. liczba stałych mieszkańców wynosiła 7 271 osób6. Długość sieci 
wodociągowej wynosiła na koniec 2017 r. 36,7 km i wzrosła w stosunku do 2010 r. o 8,3 km, 
zaś kanalizacyjnej 45,5 km i wzrosła o 27,6 km. 
W Urzędzie prowadzone były ewidencje zbiorników bezodpływowych7 oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie gminy8. Według ewidencji liczba 
zbiorników bezodpływowych zmniejszyła się z 732 szt. w 2010 r. do 436 szt. w 2017 r., 
tj. o 296 szt. (40,4%). W okresie objętym kontrolą liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków zwiększyła się z 10 szt. w 2010 r. do 15 szt. w 2017 r. 
Zgodnie z posiadanymi danymi na dzień 30.06.2018 r. w nieruchomościach posiadających 
zbiorniki bezodpływowe zameldowanych na stałe było 914 osób, a w nieruchomościach 
wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków 30 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 27-31, 54, 389-390, 452-454) 

 

                                                      
3  Dz. U. z 2018 r., poz. 1152. 
4  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i ich 

oczyszczania, na terenie 10 gmin: Gmina Poronin, Gmina Biały Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Kościelisko, Gmina 
Czarny Dunajec, Gmina Nowy Targ, Gmina Czorsztyn, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Krościenko nad Dunajcem, Miasto 
i Gmina Szczawnica. 

5  Gmina wniosła do spółki aport w postaci kanalizacji sanitarnej, miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
przy ul. Głównej wraz z działkami oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu monoblok przy PKL wraz 
z działką. Łączna wartość majątku wyniosła 7 602,8 tys. zł. 

6  Na przestrzeni lat 2010 – 2017 liczba stałych mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica nieznacznie zmalała. Na dzień 
31 grudnia 2010 r. wynosiła 7 437 osób. 

7  Rejestr zawierał nazwisko i adres właściciela nieruchomości, ilość zameldowanych osób, ilość miejsc pod wynajem oraz 
podmiot obsługujący. 

8  Rejestr zawierał nazwisko i adres właściciela nieruchomości, numer działki, typ, rok budowy oraz przepustowość danej 
przydomowej oczyszczalni oraz ilość korzystających osób z oczyszczalni. 
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego9 (dalej: GUS) w latach 2010-2016 
wzrosła liczba ludności korzystających z sieci wodociągowej z 63,8% ogółu ludności Miasta 
i Gminy Szczawnicy w 2010 r. do 79,3% w 2016 r., natomiast z sieci kanalizacyjnej z 63,2% 
do 81,9%. 

(dowód: akta kontroli str. 452-454) 

Według sprawozdania SG-01 za 2017 r., z ogólnej liczby 1 824 budynków mieszkalnych na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica przyłączonych do sieci wodociągowej było 1 569 
(86,0%), natomiast do sieci kanalizacyjnej 1 707 (93,6%).  

(dowód: akta kontroli str. 416-421) 

Urząd nie posiadał danych dotyczących liczby obiektów turystycznych przyłączonych 
do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Burmistrz wskazał w wyjaśnieniu, że tut. 
organ nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru obiektów turystycznych, zaliczonych 
do kat. XIV obiektów budowlanych, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. W miarę potrzebnych potrzeb powyższe dane 
pozyskiwane są indywidualnie ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Według danych Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich10 na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica zlokalizowanych było dziewięć takich obiektów. 

W Urzędzie prowadzona była ewidencja innych obiektów hotelarskich świadczących usługi 
hotelarskie. Według stanu na 3 września 2018 r. w ewidencji ujawnionych było 373 takich 
obiektów, z czego 23 wyposażonych było w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, 
a siedem – w przydomowe oczyszczalnie ścieków11. 
Zgodnie z wykazem większych obiektów turystycznych nieprzyłączonych do kanalizacji 
sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowanych jest siedem takich 
obiektów, z których cztery posiadają indywidualną oczyszczalnię ścieków, a trzy − zbiorniki 
bezodpływowe12. 

(dowód: akta kontroli str. 76, 388, 627-628) 

W okresie objętym kontrolą zrealizowano inwestycje mające umożliwić obiór zwiększonej 
ilości ścieków i zaspokojenie okresowego zwiększonego zapotrzebowania na wodę, 
w szczególności: 

 w latach 2009-2011 wykonano dwa projekty pn.: Kompleksowa rehabilitacja 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica13 oraz 
Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica 
z elementami ochrony środowiska14; 

 w 2015 r. oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciem progowo-
drenażowym na potoku Czarna Woda w Jaworkach; 

 w latach 2013-2015 PPK Sp. z o.o. zmodernizowało oczyszczalnię ścieków 
w Szczawnicy (zwiększono jej przepustowość do 3600 m3/d) oraz zmodernizowało 
i rozbudowało kanalizację sanitarną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica15.  

Burmistrz wyjaśnił, że pobór wody z ujęć Pokrzywy, Sewerynówka i Czarna Woda 
(trzy ujęcia wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

                                                      
9  Bank Danych Lokalnych GUS. 
10  https://turystyka.gov.pl/cwoh/index. 
11  Ewidencja aktualizowana była na bieżąco i nie pozwalała na podanie danych według stanu na poszczególne lata.  
12  Wśród wskazanych siedmiu obiektów, trzy były schroniskami turystycznymi, położonymi na szlakach turystycznych 

(Schronisko pod Durbaszką, Schronisko Przehyba, Bacówka pod Bereśnikiem). 
13  W ramach projektu przebudowano i uszczelniono sieć wodociągową na terenie miasta Szczawnica o łącznej długości 

29510 mb wraz z układem zaworów redukcyjno-regulacyjnych , a także zmodernizowano główny kolektor kanalizacji 
sanitarnej o dł. 660 mb. 

14  W ramach projektu przebudowano ujęcia powierzchniowe Pokrzywy i Sewerynówka, a także stację uzdatniania wody 
(SUW). Na ujęciach wykonano: zabezpieczenie ujęć przed zjawiskami śryżowo-lodowymi, zabezpieczenie przed 
rumowiskiem, stworzono możliwość poboru wody najmniej zanieczyszczonej, zapewniono odpowiednią prędkość wlotową 
wody, umożliwiono remonty i czyszczenie, zamontowano w komorach ujęć wysokowydajne sita ssawne samoczyszczące. 
Realizacja projektu wyeliminowała jedną z przyczyn awarii ujęć wody, którym była zwiększona mętność wody na dopływie 
do zbiornika. Na SUW wybudowano zbiornik na wodę uzdatnianą o pojemności około 2400 m3 (zapas wody na około trzy 
dni w przypadku wyłączenia lub awarii ujęć wody) oraz zamontowano i wprowadzono nową technologię, która skutecznie 
usuwa zawiesiny występujące okresowo w znacznej ilości w ujmowanej wodzie. 

15  Projekt był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Liczba użytkowników 
korzystających z podłączenia do sieci sanitarnej wzrosła o ok. 2320 osób. 
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zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica) w 2017 roku wyniósł 259 517,0 m3, 
natomiast ilość sprzedanej wody mieszkańcom wyniosła 235 925,0 m3. Średnie zużycie 
dobowe wody w 2017 roku wyniosło Qdp=711,0 m3/d dla wody pobranej z ujęć, natomiast 
średnie zużycie dobowe mieszkańców wyniosło Qdm=646,37 m3/d. Ponadto wskazał, 
że ujęcie Sewerynówka spełnia rolę ujęcia rezerwowego. Wynika to z faktu, 
że zapotrzebowanie w okresie letnim na wodę wynosi ok. 1 250 m3/d, a pełna wydajność 
ujęcia Pokrzywy – ok. 1 900 m3/d. 

(dowód: akta kontroli str. 373-381) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica, przyjęte uchwałą Rady 
Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z 21 czerwca 1999 r.16 W Studium, stosownie do 
art. 3 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
ustalono kierunki rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W dokumencie tym założono 
m.in. przebudowę istniejącej sieci w celu jej uszczelnienia oraz realizację nowych odcinków 
sieci wodociągowej; budowę nowego wodociągu opartego na ujęciach wody 
powierzchniowej na potoku Czarna Woda oraz potoku Sielskiego; modernizację 
i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w centrum Szczawnicy; realizację głównego, 
zbiorczego kolektora sanitarnego wzdłuż potoku Grajcarek oraz realizację sieci 
kanalizacyjnej w Szlachtowej i Jaworkach (z Białą i Czarną Wodą). W zakresie wód 
opadowych założono natomiast docelowo ich odprowadzanie odrębną kanalizacją do wód 
powierzchniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 728-729) 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, według stanu na 31 grudnia 2017 r., obowiązywało 
33 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego największym 
obszarowo planem miejscowym był plan dla obszaru górniczego „Szczawnica I”17 (dalej: 
MPZP Szczawnica I). Pozostałe plany obejmowały obszary o niewielkich powierzchniach, 
a czasami nawet pojedyncze działki. W przypadku miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmowały tereny nie mające podłączenia do infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej, dopuszczono do czasu jej realizacji zaopatrzenie w wodę 
z indywidualnych lub lokalnych ujęć wody, zaś w zakresie odprowadzania ścieków – 
budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub lokalnych 
urządzeń do utylizacji ścieków. Ponadto w zakresie zagospodarowania wód opadowych, 
w przypadku braku kanalizacji burzowej, dopuszczono odprowadzanie do rowów 
przydrożnych, a w przypadku ich braku na teren zielony działek. Dodatkowo dopuszczono 
gromadzenie wód opadowych do zbiorników na deszczówkę do wykorzystania w celach 
gospodarczych. 

(dowód: akta kontroli str. 56-72, 619-621, 728-729) 

W obrębie obszaru górniczego Szczawnica I zlokalizowanych było 11 ujęć wód leczniczych: 
„Magdalena”, „Stefan”, „Józefina”, „Jan” i „Jan-14”, „Wanda”, „PD-4”, „Szymon”, „Józef”  
(B-4), „Pitoniakówka”, „Eskulap”. Dla poszczególnych ujęć zostały indywidualnie 
wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej. Ponadto wyznaczone zostały obszary zasilania 
poszczególnych ujęć wód leczniczych oraz strefy ochrony pośredniej wód leczniczych, 
obejmujące trzy skupiska ujęć wód: 

 ujęcia w rejonie Placu Dietla („Jan”, „Jan-14”, „Stefan”, „Józefina”, „Józef” (B-4), 
„Magdalena”, „Eskulap”), 

 obszar wokół ujęć „Wanda”, „PD-4”, „Szymon”, 

 obszar wokół ujęcia „Pitoniakówka”. 
Ujęcia oraz strefy ochronne zostały uwzględnione w obowiązującym Studium oraz MPZP 
Szczawnica I. 

(dowód: akta kontroli str. 728-729) 

 

                                                      
16  Zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XLV/272/2006 z 19 października 2006 r., uchwałą Rady Miasta 

Szczawnica nr XV/77/07 z 29 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr LII/328/2014 z 28 lipca 
2014 r. 

17  Przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczawnica nr XVII/100/2004 z 26 lipca 2004 r. 
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Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowane były trzy ujęcia wód 
powierzchniowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tj.: ujęcia wody „Pokrzywy”, 
„Sewerynówka” oraz „Czarna Woda”. W Studium tereny, na których znajdowały się ujęcia 
wody „Pokrzywy” i „Sewerynówka”, oznaczone były symbolem „UJ – istniejące do 
utrzymania”. Z kolei obszar ujęcia wody „Czarna Woda” oznaczono jako „ujęcia wody - 
projektowane”18. 
Przy wszystkich ujęciach wody zostały ustanowione strefy ochrony bezpośredniej. Strefy 
ochrony pośredniej nie zostały wyznaczone, gdyż, jak wyjaśnił Burmistrz, ww. ujęcia 
znajdują się na terenach niezamieszkałych i mało uczęszczanych przez ludzi w związku 
z powyższym nie było konieczności ich ustanawiania. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 375-377, 452-454) 

Gmina posiadała, stosownie do wymagań art. 122 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 37 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne19, pozwolenia wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód – pobór wód powierzchniowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 625-626) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały niżej wymienione wieloletnie plany rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (dalej: Wieloletnie 
plany rozwoju): 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 
na lata 2009-2012, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XLIII/331/09 
z 6 listopada 2009 r., 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 dla 
Miasta i Gminy Szczawnica, sporządzony przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy 
nr XLII/318/09 z 30 października 2009 r., 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2017-2019, sporządzony przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 
nr XXVI/190/2016 z 21 listopada 2016 r. 

Urząd nie przyjął w udokumentowanej formie procedury weryfikacji przedkładanych 
wieloletnich planów rozwoju. Burmistrz wyjaśnił, że przedłożone plany rozwoju przed 
przekazaniem ich przez Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miejskiej były weryfikowane 
pod kątem prawidłowości ich zapisów przez pracownika merytorycznego w Referacie 
Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych oraz radcę 
prawnego. 
Wieloletnie plany rozwoju były zgodne z kierunkami rozwoju sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej zawartej w Studium oraz miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 77-118) 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej nie opracował i nie przekazał Burmistrzowi 
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013-2017. 

 (dowód: akta kontroli str. 96-97) 

W Studium założono dalszy rozwój miasta głównie w obrębie terenów już zainwestowanych, 
z równoczesnym ich poszerzeniem maksymalnie do granic dopuszczonych występującymi 
uwarunkowaniami, a zarazem przy maksymalnej oszczędności gospodarowania terenami 
położonymi w strefie chronionego krajobrazu. W dokumencie tym przyjęto graniczną liczbę 
osób korzystających z usług lecznictwa uzdrowiskowego na poziomie 2,5 tys. – 3 tys. osób, 
zaś za dopuszczalną wielkość ruchu turystycznego w obrębie granic administracyjnych 
Szczawnicy na poziomie 8 tys. – 12 tys. osób/dobę. 

W Studium nie przewidywano budowy dalszej bazy sanatoryjnej. Wykluczono ponadto 
lokalizację nowych obiektów wczasowych, zakładając równocześnie stopniowe 
przeznaczenie istniejących dla celów profilaktycznych, celem całorocznego wykorzystania 

                                                      
18  Stacje uzdatniania wody wraz z ujęciem progowo-drenażowym na potoku Czarna Woda w Jaworkach oddano do użytku  

w 2015 r. 
19  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm., tj. ustawy obowiązującej do 31 grudnia 2017 r.  
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istniejącej bazy łóżkowej i zakładu przyrodoleczniczego. W zakresie zaś ruchu 
turystycznego główny nacisk położono na zagospodarowanie i rozwój terenów i urządzeń 
rekreacyjno-sportowych przy niewielkim wzroście bazy noclegowej o wysokim europejskim 
standardzie głównie dla turystyki kwalifikowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 494-496, 728-729) 

Urząd nie przeprowadzał analiz w zakresie rozwoju turystyki na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. Burmistrz wyjaśnił, że przy każdorazowym opracowywaniu dokumentów 
planistycznych (studium, planów miejscowych) Urząd każdorazowo uwzględnia 
zdiagnozowane rosnące potrzeby rozwoju turystyki. (…) Zapotrzebowanie (diagnoza) 
w zakresie zwiększonego poboru wody i ilości ścieków sporządzana jest na etapie 
projektowania inwestycji w oparciu m.in. o wcześniej opracowane dokumenty planistyczne. 
Na podstawie ustalonych w planie, a w przypadku jego braku w studium, zasięgu terenów 
budowlanych i ich przeznaczenia (rodzaj budownictwa oraz dopuszczone wielkości 
obiektów turystycznych) przyjmowane są odpowiednie parametry techniczne inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 617-621) 

Przystępując w 2012 r.20 do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica dla rejonu Jarmuta21, Burmistrz, 
stosownie do postanowień art. 46 pkt 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 środowisko22, przeprowadził strategiczną 
ocenę oddziaływania na środowisko (dalej: SOOŚ). W ramach strategii została opracowana 
prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust 1 przedmiotowej 
ustawy. Zakres i szczegółowość informacji zawartych w prognozie została uzgodniona 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (dalej: RDOŚ) oraz z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (dalej: PPIS). Prognoza oddziaływania na środowisko 
zawierała elementy wymagane art. 51 ust 2 ww. ustawy i została przez ww. podmioty 
zaopiniowana bez uwag. 

(dowód: akta kontroli str. 710-716) 

Przedmiotowa zmiana Studium polegała na modyfikacji lokalizacji kolei krzesełkowej 
(z północno-zachodniego na północne zbocze Jarmuty) i tym samym skorygowanie terenów 
predysponowanych dla rozwoju turystyki pieszej, rekreacji, narciarstwa biegowego 
i zjazdowego oraz wyznaczenie terenów projektowanych usług i urządzeń turystyki 
i rekreacji (turystyka piesza, sport, rekreacja, narciarstwo). Z uwagi na charakter 
projektowanych zmian (przeznaczenie terenu dla realizacji kompleksu narciarskiego) 
w Prognozie określono zasady sprzyjające ochronie środowiska i pozwalające 
zminimalizować skutki realizacji inwestycji23.  

(dowód: akta kontroli str. 728-729) 

Przyjęte w Wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zadania 
w zakresie gospodarki ściekowej dotyczyły m.in.: modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Szczawnicy, budowy oraz renowacji kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy, budowy 

                                                      
20  Obowiązek przeprowadzenia SOOŚ w przypadku przygotowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy został wprowadzony ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, która weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r. 

21  Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXVIII/166/2012 z dnia 26 października 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica dla rejonu Jarmuta. 

22  Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm, dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku. 
23  W Prognozie podkreślono, że na dalszych etapach projektowania należy założyć m.in.: możliwość realizacji wyłącznie 

jednej trasy kolejki, oraz maksymalnie 2 tras narciarskich, należy wykluczyć w rejonie górnej stacji kolejki jak również 
wzdłuż projektowanej trasy wyciągu i trasy zjazdowej możliwość realizacji dodatkowych miejsc generowania ruchu 
turystycznego jak obiekty gastronomiczne, należy ustalić zakaz montowania urządzeń nagłaśniających z wyjątkiem 
służących bezpieczeństwu; wprowadzić obowiązek ochrony stref ekologicznych od cieków wodnych; ustalić obowiązek 
zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w terenach zabudowy, ustalić obowiązek realizacji infrastruktury 
ekologicznej i określenia innych obowiązków mających na celu zabezpieczenia środowiska przed uciążliwościami jakie 
niesie za sobą funkcjonowanie istniejących jak i projektowanych obiektów, wykluczyć mniejsze cieki jako źródło poboru 
wody do naśnieżania, wykluczyć możliwość zabudowy kubaturowej na terenach osuwiskowych, czy predysponowanych do 
osuwania. 
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kanalizacji sanitarnej w Szlachtowej oraz w Jaworkach oraz dalszej rozbudowy kanalizacji 
na terenie całej gminy. 
Z zaplanowanych inwestycji do 2015 r. zakończono modernizację oczyszczalni ścieków, 
wykonano do 2017 r. kanalizację w ulicach: Staszowa, Flisacka, Pienińska, Nad 
Grajcarkiem, Skotnicka, Szalaya, Szlachtowska, Sopotnicka oraz w Jaworkach 
i Szlachtowej. 
Burmistrz zaznaczył, że ze względu na specyfikę oraz położenie geograficzne niektórych 
obiektów typu: schroniska turystyczne, zabudowania zagrodowe w przysiółkach na trudno 
dostępnych obrzeżach gminy, w dużych odległościach od istniejących jednostek 
osadniczych posiadających kanalizację sanitarną, obiekty te posiadają alternatywne 
rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków (szamba szczelne, indywidualne 
oczyszczalnie ścieków). Budowa sieci kanalizacyjnej do powyższych obiektów jest 
technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Ponadto opisywane obiekty zlokalizowane są 
poza obszarem Aglomeracji Szczawnica, w którym dopuszczona jest realizacja 
alternatywnych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-95) 

W latach 2010-2017 Miasto i Gmina Szczawnica pierwotnie zaplanowało w kolejnych 
uchwałach budżetowych inwestycje w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej na łączną kwotę 28 031,8 tys. zł24. W tym okresie 
wydatkowano środki finansowe na modernizacje, remonty i inwestycje w infrastrukturę 
wodociągowo-kanalizacyjną w łącznej wysokości 18 520,2 tys. zł25. 
Z zaplanowanych inwestycji:  

 do 2011 r. zmodernizowano ujęcia wody „Sewerynówka” i „Pokrzywy” oraz stację 
uzdatniania wody, przebudowano sieć wodociągową o łącznej długości 29,51 km oraz 
sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,66 km; 

 w 2012 r. wykonano stację podnoszenia ciśnienia oraz sieć wodociągową wraz 
z przyłączami o łącznej długości 845,0 m; 

 w 2014 r. przebudowano sieć wodociągową o łącznej długości 725 m; 

 do 2015 r. wykonano nowe ujęcie wody „Czarna Woda” wraz ze stacją uzdatniania 
wody, komorą osadniczą, poletkiem osadowym, zbiornikiem na wodę uzdatnianą oraz 
wybudowano sieć wodociągową w ulicy Czarna Woda, Kościelna w miejscowości 
Jaworki oraz przyłącza o łącznej długości 5654,45 m; 

 w 2016 r. przebudowano hydrofornię oraz wybudowano sieć wodociągową o łącznej 
długości 1022,0 m. 

(dowód: akta kontroli str. 514-518, 728-729) 

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

1. Od 2013 r. Urząd nie wyegzekwował od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
opracowania i przedłożenia do uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, co było działaniem 
nierzetelnym. 

Burmistrz wyjaśnił, że w latach 2013-2017 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Szczawnicy w oparciu o art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie opracowywał planów 
budowy urządzeń wodociągowych, ze względu na fakt, że Miasto i Gmina Szczawnica 
składało wnioski o dofinansowanie z środków unijnych na budowę nowego 

                                                      
24  Razem środki własne Miasta i środki pozabudżetowe. 
25  Niższa niż planowano realizacja wydatków dotyczyła przede wszystkim realizacji inwestycji pn. Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy i Spis Beli, jako element ochrony środowiska i budowania wspólnej oferty turystycznej. 
Wydatki inwestycyjne na realizację tego przedsięwzięcia zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011 r.  
w wysokości 3 091,7 tys. zł (brak wykonania), na 2014 r. w wysokości 4 500,0 tys. zł (wykonanie w wysokości 0,5 tys. zł) 
oraz na 2015 r. w wysokości 4 850,0 tys. zł (wykonanie w wysokości 4 768,3 tys. zł). 

 W 2011 r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. W wyniku oceny merytorycznej zadania, ze 
względu na brak środków alokacji programu zadanie zostało wpisane na listę rezerwową. W 2014 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu i rozpoczęto realizację zadania. Procedura odbioru końcowego zakończyła się w grudniu 2014 r. 
Zapłata wykonawcy za roboty budowlane nastąpiła w 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

9 

powierzchniowego ujęcia wody na potoku Czarna Woda wraz ze stacją uzdatniania 
wody oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szlachtowa i Jaworki. 
Ponadto Burmistrz wskazał, że rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta 
Szczawnica został zaplanowany w:  

 Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2009-
201526, 

 Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 2010-2012 oraz 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Dla Miasta Szczawnica na lata 2009-201527, 

 zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2007-201328,  

 Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gmin Szczawnica na lata 
2015-202029. 

(dowód: akta kontroli str. 96-97, 119-372) 

NIK zwraca uwagę, że zwolnienie z realizacji obowiązku opracowania planu, określone 
w art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji braku planowanych inwestycji 
urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Natomiast zgodnie 
z uchwałami budżetowymi, podjętymi w latach 2013-2016, oraz wieloletnimi prognozami 
finansowymi, uchwalonymi w latach 2013-2015, planowano budowę urządzeń 
wodociągowych, i to zarówno ze środków własnych, jak i środków pozabudżetowych. 
W konsekwencji Urząd nie dysponował w okresie objętym kontrolą jednolitym 
dokumentem określającym w szczególności planowany zakres usług wodociągowych, 
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia 
racjonalizujące zużycie wody, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz 
sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 (dowód: akta kontroli str. 97, 327, 728-729) 

2. W okresie od 1 września 2015 r. do 7 czerwca 2016 r. prowadzono pobór wody z potoku 
Czarna Woda bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, co było niezgodne 
z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne. Podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z brakiem 
pozwolenia wodnoprawnego wyniosły 953,96 zł. 

Burmistrz wyjaśnił, że ujęcie wody i sieć wodociągowa w miejscowości Jaworki została 
przekazana Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w styczniu 2015 roku – 
umową użyczenia. (…) Po stwierdzeniu faktu, że jego ważność [pozwolenia 
wodnoprawnego] skończyła się w sierpniu 2015 r., MZGK podjęło natychmiastowe 
starania o uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody Czarna 
Woda. Dokumenty zostały przez MZGK złożone 24 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 625-626, 721-723) 

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla dużych 
obiektów budowlanych 

W trakcie kontroli NIK szczegółową analizą objęto 10 decyzji o pozwoleniu na budowę, 
wydanych w okresie objętym kontrolą dla obiektów turystycznych30. 

W dziewięciu sprawach decyzje o pozwoleniu na budowę wydano w oparciu o projekty 
zagospodarowania działki (terenu) zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zaś w jednym przypadku – zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy. 

Postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło przedsięwzięcia pn. 
Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni z pokojami gościnnymi na hotel. 

                                                      
26  Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XLV/354/09 z 17 grudnia 2009 r. 
27  Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy nr LIII/421/10 z 20 września 2010 r. 
28  Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XX/126/08 z 28 lutego 2008 r. 
29  Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy nr IX/58/2015 z 22 czerwca 2015 r. 
30  Kat. XIV obiektów budowlanych (budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, 

domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne) – załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z uwagi na fakt, że na terenie, na którym zlokalizowane było zamierzenie inwestycyjne, nie 
było możliwości przyłączenia do zbiorczej miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
w decyzji o warunkach zabudowy znak: NPOŚ-7331/48/2007 z 13.05.2008 r. zawarto 
zapisy w zakresie alternatywnego sposobu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania 
ścieków. Zgodnie z zawartymi w decyzji warunkami dopuszczono zaopatrzenie w wodę do 
celów bytowych z wykorzystaniem istniejącego wodociągu budynku dawnej mleczarni 
powiązanego z istniejącym ujęciem wody z potoku Biała Woda. Wskazano ponadto, 
że ścieki bytowe miały być docelowo odprowadzane do kanalizacji miejskiej po 
wybudowaniu kolektora sanitarnego. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej31 dopuszczono 
odprowadzenie ścieków oczyszczonych do potoku Biała Woda z projektowanej biologicznej 
oczyszczalni ścieków pod warunkiem uzyskania zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej oraz pozwolenia wodnoprawnego32.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie było zaliczane do inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i nie wymagało wydania tzw. decyzji środowiskowej33.  
W związku z położeniem terenu inwestycji w granicach Południowo-małopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zgodnie 
z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym34, Wojewoda Małopolski35 uzgodnił w zakresie ochrony przyrody planowaną 
przebudowę i rozbudowę budynku dawnej mleczarni z pokojami gościnnymi na hotel pod 
warunkiem, że forma architektoniczna budynku i cechy projektowanej zabudowy oraz 
materiały wykończenia zewnętrznego będą nawiązywać do tradycyjnej zabudowy 
regionalnej. Ponadto z uwagi na położeniu terenu inwestycji w strefie ochrony 
uzdrowiskowej „C” decyzja przed wydaniem została również uzgodniona z Ministrem 
Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 629-640) 

W badanej próbie 10 obiektów turystycznych Urząd Miasta i Gminy Szczawnica wydał jedną 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (decyzja znak: 
NPOŚ.6220.2.2015.JM z 09.05.2016 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku Centrum Apartamentowo-
Konferencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”).  
Planowana inwestycja zaliczała się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt 49, 56 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko36). Jednakże po wydaniu decyzji Inwestor postanowił o zmniejszeniu zakresu 
inwestycji i w związku z tym ostateczny projekt nie należał do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymagał wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 641-708) 

 

                                                      
31  Do czasu zakończenia kontroli NIK, przebudowa ww. obiektu nie rozpoczęła się. Zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Urząd, na działce na której planowane było przedsięwzięcie zlokalizowana jest obecnie studzienka kanalizacji 
sanitarnej.  

32  Odpowiednie dokumenty zostały przedłożone przez inwestora do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w toku 
postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

33  Burmistrz pismem z 03.10.2007 r. znak: NPOŚ 7624/10/2007 poinformował inwestora, że do realizacji inwestycji wymagana 
jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym należy złożyć wniosek do Urzędu o wydanie takiej 
decyzji. Po złożeniu wniosku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W toku postępowania zwrócono się o opinię 
oraz ewentualny zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. Obie instytucje stwierdziły, że przedmiotowa 
inwestycja nie podlega przepisom w zakresie procedury ocen oddziaływania na środowisko. Z uwagi na fakt, że planowane 
przedsięwzięcie nie było zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie 
jego realizacja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzone postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe. Burmistrz wydał decyzję znak: NPOŚ 7624/2/2008 z 06.08.2008 r. o umorzeniu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

34  Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. 
35  Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 4 pkt 8, obowiązującym do 15 listopada 2008 r., decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, 

wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

36  Dz. U. z 2016 r. poz. 71. 
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W Gminie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości płynnych oprócz Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy prowadził jeszcze jeden 
podmiot. 

(dowód: akta kontroli str. 55) 

Do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica nie wpłynęły skargi związane z budową lub 
użytkowaniem wytypowanych do kontroli 10 obiektów turystycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 617-621) 

W kwestii wykorzystywania przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica otrzymanych od 
Starosty Nowotarskiego decyzji o pozwoleniu na budowę Burmistrz wskazał, że otrzymane 
od Starosty decyzje o pozwoleniu na budowę obiektów turystycznych wykorzystywane są 
w głównej mierze w procesie planowania przestrzennego. Są analizowane na etapie 
wykonywania analizy zasadności przystąpienia do opracowania planów zagospodarowania 
przestrzennego (art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz w analizie zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym (art. 32 cyt. ustawy). 

(dowód: akta kontroli str. 617-621) 

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

3. Monitoring i kontrola sposobu poboru wody 
i odprowadzania ścieków przez obiekty turystyczne 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica pobór wody z ujęć monitorowany był przez 
przepływomierze, znajdujące się na stacji uzdatniania wody. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Burmistrza, dodatkowo zamontowano na sieci rozdzielczej system PMAC – program, który 
rejestruje wielkość przepływu wody na sieci rozdzielczej. Wszyscy odbiorcy mają 
zamontowane wodomierze na podstawie, których naliczane są opłaty za zużycie wody. 

Z informacji przekazanych przez PPK wynika, że ilość odprowadzanych ścieków przez 
odbiorców odprowadzających nieczystości do kanalizacji sanitarnej ustalana była na 
podstawie zamontowanych wodomierzy lub zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody. 
Na oczyszczalni ścieków w Szczawnicy zamontowany był przepływomierz służący do 
pomiaru odprowadzanych ścieków oczyszczonych ogółem z oczyszczalni do rzeki Dunajec. 
Ponadto PPK wskazało, że stosowany w spółce program do rozliczeń należności za usługi 
odprowadzania ścieków umożliwia dokonywanie analiz porównawczych ilości 
odprowadzanych ścieków przez odbiorców usług z terenu Miasta i Gminy Szczawnica, 
w różnych okresach rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia odchyleń sugerujących 
nieprawidłowości co do ilości odprowadzanych ścieków przez odbiorcę usług, działająca 
w Spółce komórka monitoringu przeprowadza kontrolę pod względem ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 373-381) 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
zbiorników bezodpływowych były przeprowadzane w okresie objętym kontrolą przez Straż 
Miejską w Szczawnicy. Burmistrz, na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska37, upoważnił do wykonywania funkcji kontrolnych trzech funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 379, 519-522) 

Burmistrz wyjaśnił, że podmioty do kontroli typowano na podstawie analizy wykazów 
nieczystości płynnych przedstawionych przez podmioty posiadające zezwolenie 
na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. Jeżeli nieruchomość posiadała przyłącz 
do sieci wodociągowej miejskiej, wtedy porównywano wywóz ścieków z zużytą wodą. 
Ponadto Burmistrz wskazał, że kontrole polegały na sprawdzeniu rejonu wokół zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości płynne pod kątem ewentualnych wycieków, przelewów, 

                                                      
37  Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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zamontowanych rur38 i sprawdzeniu częstotliwości wywozów nieczystości na podstawie 
przedstawionych przez użytkowników zbiorników rachunków na wywóz nieczystości. 
Wyjaśnił, że nie prowadzono badań szczelności zbiorników bezodpływowych, w tym 
z udziałem rzeczoznawców, ani nie poddawano ocenie jakości działania przydomowych 
oczyszczalni. 
Burmistrz wskazał ponadto, że najczęściej stwierdzane nieprawidłowości polegały na 
nieudokumentowaniu sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. Zgodnie 
z wyjaśnieniami Burmistrza, w takich sytuacjach użytkowników pouczono o obowiązku 
regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości płynne. Stwierdzano również przypadki 
zamontowania odpływów ze zbiorników bezodpływowych do potoku lub rowu. W takich 
sytuacjach nakazywano w określonym terminie likwidację odpływu. 
Burmistrz wyjaśnił, że realizację zaleceń weryfikowano poprzez powtórne kontrole 
w rażących przypadkach. W innych przypadkach obserwowano realizację zaleceń poprzez 
monitorowanie wywozów nieczystości według wykazów przedstawianych przez podmioty 
opróżniające zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne. Ponadto podkreślił, 
że w przypadkach stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w zakresie gromadzenia 
i pozbywania się nieczystości płynnych nakładano karę grzywny w formie mandatów 
karnych lub kierowano wniosek o ukaranie do Sądu. 
Burmistrz poinformował, że aktualnie Urząd Miasta i Gminy weryfikuje nieruchomości 
ze względu na sposób gromadzenia i unieszkodliwiania ścieków. Dodał, że w roku 
bieżącym zostaną wysłane pisma do wszystkich osób, które posiadają zbiorniki 
bezodpływowe, aby co kwartał dostarczali do tut. Urzędu faktury (do wglądu) wywozu 
nieczystości ciekłych. W przypadku braku takich faktur będą przeprowadzane na bieżąco 
kontrole. 

(dowód: akta kontroli str. 373-381, 452-454, 718-723) 

Straż Miejska w latach 2010-2017 przeprowadziła ogółem 234 kontroli zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe39 (z czego w 102 przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości) oraz cztery kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków40. 
Burmistrz wskazał, że wśród 373 obiektów ujawnionych w ewidencji innych obiektów 
hotelarskich świadczących usługi hotelarskie (stan na 03.09.2018 r.), w okresie objętym 
kontrolą Straż Miejska przeprowadziła dziewięć kontroli bezodpływowych zbiorników oraz 
jedną kontrolę przydomowej oczyszczalni ścieków. W żadnym z kontrolowanych obiektów 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 373-381, 627-628, 718-723) 

Spośród czterech kontroli przydomowych oczyszczalni w przypadku jednej 
(przeprowadzonej w 2012 r.) stwierdzono nieprawidłowości i skierowano wnioski 
o wszczęcie postępowania mającego na celu sprawdzenie legalności i prawidłowości 
działania wybudowanej oczyszczalni ścieków do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Targu (dalej: PINB) oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu (dalej: WIOŚ). W odpowiedzi na pismo 
Burmistrza, WIOŚ poinformował pismem znak: NI.7024.1.22.2012.GK z 06.11.2012 r., 
że w dniach 15.10-26.10.2012 r. przeprowadzono kontrolę, w trakcie której stwierdzono 
funkcjonowanie biologicznej oczyszczalni ścieków bez pozwolenia na budowę. W związku 
z powyższym skierowano wystąpienie do PINB w Nowym Targu, przekazujące ustalenia 
kontroli z prośbą o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami. PINB w Nowym Targu 
zawiadomił Burmistrza pismem sygn. akt. PINB-73551/Sz-3/2010 z 10.01.2013 r., że na 
podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że doszło do naruszenia przepisów Prawa 
budowlanego i że w przedmiotowych sprawach będą wszczęte postępowania 
administracyjne z urzędu (przystąpienie do użytkowania bez stosownego pozwolenia oraz 
realizacja biologicznej oczyszczalni ścieków bez pozwolenia na budowę). 
Burmistrz wyjaśnił, że do dnia 31 lipca 2018 r. Urząd nie otrzymał informacji o zakończonej 
sprawie prowadzonej przez PINB i WIOŚ. Urząd nie podejmował dalszych czynności 

                                                      
38  Według danych Straży Miejskiej w Szczawnicy, w okresie objętym kontrolą stwierdzono 41 przypadków wycieków 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. 
39  2010 r. – 36 kontroli, 2011 r. – 32 kontroli, 2012 r. – 30 kontrole, 2013 r. – 57 kontrole, 2014 r. – 26 kontroli, 2015 r. – 41 

kontroli, 2016 r. – 4 kontroli, 2017 – 8 kontroli. 
40  2011 r. – 2 kontrole, 2012 r. – 2 kontrole. 
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kontrolnych, ponieważ ówczesne kontrole wykazały, że oczyszczalnia działa prawidłowo, 
w sprawie legalności budowy oczyszczalni Burmistrz powiadomił uprawnione organy. 

 (dowód: akta kontroli str. 373-381, 442-451, 519-522) 

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację ośmiu kontroli zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe, przeprowadzonych w latach 2010-2017. 
W jednej sprawie Straż Miejska nałożyła na właściciela nieruchomości mandat karny 
w łącznej wysokości 200 zł. W jednym przypadku nakazano prawidłowe podłączenie do 
studzienki kanalizacji sanitarnej PPK armatury z suteryny.  
Sześć kontroli zakończyło się skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego 
w Nowym Targu, z czego w czterech przypadkach Sąd uznał wskazanych właścicieli 
nieruchomości winnych popełnienia przypisanych im czynów41 i wymierzył kary grzywny na 
łączną kwotę 7,5 tys. zł oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych. 
W pozostałych dwóch przypadkach Sąd ostatecznie uniewinnił obwinioną osobę od czynu 
zarzuconego jej we wnioskach o ukaranie42, polegającego na dopuszczeniu do wylewania 
się nieczystości ciekłych za pomocą zainstalowanej rury z nieruchomości do przydrożnego 
rowu. W wyroku z 19.09.2013 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu stwierdził, 
że Rekonstruując stan faktyczny Sąd miał na uwadze, iż kategoryczne wnioski formułowane 
przez strażników miejskich (…) nie znajdują oparcia w zgromadzonym materiale 
dowodowym, w szczególności nie zabezpieczono przedmiotowej substancji, ani też nie 
uzyskano w tej kwestii opinii laboratoryjnej. Stąd też twierdzenia strażników miejskich 
w rzeczywistości są tylko domniemaniami na temat czym ta ciecz w rzeczywistości była 
i skąd pochodziła. 
Burmistrz wskazał, że rozważa się przeszkolenie funkcjonariuszy SM z zakresu pobierania 
próbek substancji i w przyszłości prowadzić takie badania. Ponadto wyjaśnił, że w sprawie 
badań szczelności zbiorników bezodpływowych Urząd będzie wnioskował do PINB 
o wezwanie właściciela zbiornika o przedstawienie protokołu z badań szczelności zbiornika, 
gdyż jest to obowiązek właściciela zbiornika wynikający z prawa budowlanego. Nadzór 
w sprawach budowlanych jest w kompetencji PINB. 

(dowód: akta kontroli str. 442-451, 519-522) 

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że Straż Miejska 
w Szczawnicy w 2015 r. oraz w 2017 r. przeprowadziła kontrolę sposobu opróżniania 
zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości 
w miejscowości Szlachtowa. Z uwagi na nieudokumentowanie przez właściciela 
nieruchomości sposobu opróżniania zbiornika bezodpływowego, w obu przypadkach został 
skierowany do Sądu Rejonowego w Nowym Targu wniosek o ukaranie. Właściciel został 
uznany winnym i obciążony karą grzywny.  
Pomimo długookresowego nieudokumentowania przez właściciela sposobu opróżniania 
zbiornika bezodpływowego, przeprowadzone przez Straż Miejską kontrole nie ustaliły, w jaki 
sposób faktycznie nieczystości ciekłe są odprowadzane z nieruchomości. Ponadto, zgodnie 
z protokołem kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską w dniu 26.10.2015 r., właściciel 
nieruchomości został poinformowany, że cyt.: podpięcie posesji do istniejącej kanalizacji 
jest obowiązkiem właściciela posesji. Kolejna kontrola przeprowadzona w 2017 r. ponownie 
wykazała nieudokumentowanie sposobu opróżniania zbiornika. 
Na powyższą okoliczności Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy brak jest informacji nt. 
sposobu opróżniania zbiornika bezodpływowego. W okresie jesiennym Straż Miejska 
powtórnie podejmie kontrolę w/w nieruchomości, w przypadku nieudokumentowania 
sposobu opróżniania zbiornika zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, powiadomienie 
PINB oraz procedura w celu wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Na pytanie dotyczące działań podejmowanych przez Urząd w celu wyegzekwowania 
obowiązku podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, Burmistrz 
odpowiedział, że przyjęto w gminie politykę informacyjną i przekonywania mieszkańców 

                                                      
41  Czyny polegały odpowiednio na: odprowadzaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego do kanału burzowego, 

wylewaniu nieczystości ciekłych z nieruchomości do gruntu sąsiadującego, nieudokumentowaniu sposobu opróżniania 
zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych (w dwóch przypadkach). 

42  Dwa wnioski o ukaranie zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Nowym Targu po przeprowadzonych dwóch kontrolach 
(w 2012 r. i w 2013 r.) dot. tej samej nieruchomości (pensjonatu). 
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o konieczności takiego podłączenie. Głównym powodem niepodpięcia się mieszkańców są 
względy finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 442-451, 519-522) 

W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obowiązywały: 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miasta 
Szczawnica w dniu 17 czerwca 2002 r. uchwałą nr 238/XLI/02 oraz Regulamin 
Odprowadzania Ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Szczawnicy w dniu 11 września 
2009 r. uchwałą nr XLI/315/09. 

 (dowód: akta kontroli str. 32-53) 

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości, Rada Miejska 
w Szczawnicy przyjęła uchwałą nr XXVII/200/2016 z 5 grudnia 2016 r. Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. W uchwale 
zapisano m.in., że: 

 właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia, gwarantując zapewnienie czystości i porządku 
na nieruchomości. 

 częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do 
ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do 
gromadzenia nieczystości ciekłych. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, w przypadku gdy nieruchomość posiadała przyłącz 
do sieci wodociągowej miejskiej, ilość wywiezionych nieczystości ciekłych porównywano 
z ilością zużytej wody. W sytuacji braku możliwości takiego porównania, Urząd dokonywał 
weryfikacji prawidłowej ilości wywożonych ścieków na podstawie tzw. zgłoszenia właścicieli 
lub użytkowników nieruchomości do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W zgłoszeniu tym właściciel lub użytkownik 
nieruchomości podaje m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, dane techniczne 
zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni m.in. pojemność, technologię wykonania, 
nazwę i adres firmy świadczącej usługę wywozu, częstotliwość opróżniania zbiornika, datę 
ostatniego wywozu nieczystości. Ponadto tut. Urząd od przedsiębiorców świadczących 
usługi wywozu nieczystości otrzymuje wykazy nieruchomości, gdzie dokonano wywozu, 
w jakim okresie oraz ilość wywiezionych nieczystości ciekłych. 

(dowód: akta kontroli str. 718-723) 

W latach 2016-2017 rzeczywista roczna ilość wody podanej do sieci przez MZGK wynosiła 
odpowiednio 273,1 tys. m3 i 256,3 m3, podczas gdy ilość pobranej wody wynosiła 
odpowiednio 250,6 tys. m3 oraz 233,0 tys. m3. W 2016 r. największy pobór wody 
odnotowano w miesiącu sierpniu (29,6 tys. m3), zaś najmniejszy w kwietniu (15,2 tys. m3). 
W 2017 r. największy pobór wody odnotowano w miesiącu sierpniu (29,4 tys. m3), zaś 
najmniejszy w grudniu (11,4 tys. m3). 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami43 od Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w latach 2016-2017 ilość ścieków zafakturowanych przez PPK Sp. z o.o. dla 
odbiorców odprowadzających ścieki siecią kanalizacyjną z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica wyniosła odpowiednio: 292,8 tys. m3 oraz 287,6 tys. m3. W analizowanym 
okresie największy dopływ ścieków odnotowano w miesiącu sierpniu (w 2016 r. – 
35,0 tys. m3, w 2017 r. – 35,5 tys. m3), zaś najmniejszy w miesiącu grudniu (w 2016 r. – 
17,3 tys. m3, w 2017 r. – 17,6 tys. m3) 

 (dowód: akta kontroli str. 545-549, 558-561) 

W toku kontroli NIK prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu ustalono, że 
8 z 10 projektów budowlanych obiektów turystycznych objętych próbą, przewidywały 
przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej, jeden projekt przewidywał pobór wody 
ze studni, w jednym przypadku z istniejącego ujęcia wody na potoku. W kwestii sposobu 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków, w dziewięciu przypadkach projekty budowlane 

                                                      
43  NIK skierowała do jednostek niekontrolowanych (Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy oraz 

Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.) prośbę o przekazanie ewentualnych informacji dotyczących 
ujmowanej i pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 
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przewidywały przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zaś w jednym 
przypadku wyposażenie w oczyszczalnię ścieków. W przypadku przyłączenia zamierzonych 
inwestycji do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, projekty budowlane 
zawierały warunki techniczne takiego podłączenia wydane przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy i Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

MZGK poinformował, że zlecenia na wydanie warunków technicznych są weryfikowane 
w terenie na etapie wydania warunków technicznych i przy odbiorze wykonania przyłącza 
wodociągowego. PPK Sp. z o.o. wskazał natomiast, że inwestor występujący z wnioskiem 
o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości 
zobowiązany jest do określenia rodzaju obiektu budowlanego jaki ma być podłączony do 
kanalizacji oraz podania planowanej liczby osób korzystających z obiektu budowlanego. 
Na podstawie podanych przez inwestora danych oraz w oparciu o rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody, Spółka dokonuje weryfikacji zadeklarowanej przez inwestora ilości odprowadzanych 
ścieków. Wielkość te są również ponownie weryfikowane na etapie zawierania umowy 
o odprowadzanie ścieków. 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami44 od Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nowym Targu z 10 obiektów turystycznych objętych badaniem w trzech 
przypadkach złożono zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do użytkowania. 
We wszystkich trzech sprawach wydano decyzję bez uwag. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Targu wskazała, że z 10 wytypowanych obiektów turystycznych 
w trzech przypadkach PINB wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (stan na 
21.08.2018 r.). Z przedstawionych 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. 730-754) 

Według informacji przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy budowa ośmiu 
z 1045 obiektów turystycznych nie została zakończona. 

(dowód: akta kontroli str. 528, 545-547, 555-561, 709) 

W Urzędzie nie przekazywano mieszkańcom informacji o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 381) 

Na pytanie dotyczące występowania w okresie objętym kontrolą na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica okresowego pogorszenia jakości wody lub zmniejszenia dostawy, Burmistrz 
wyjaśnił, że przed rokiem 2012 zdarzały się zgłoszenia telefoniczne od odbiorców związane 
z niskim ciśnieniem wody (zazwyczaj w czasie sezonu turystycznego), pogotowie 
wodociągowe reagowało na bieżąco na w/w zgłoszenia. Po zakończeniu rehabilitacji sieci 
wodociągowej w 2012 takie zgłoszenia się nie zdarzają. Wskazał ponadto, że w okresie 
2010-2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla wodociągu dla miejscowości 
Szczawnica nie stwierdził żadnych nieprawidłowości dotyczących jakości wody. Jedyny 
przypadek stwierdzenia nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi miał miejsce 
w 2016 r. i dotyczył wodociągu dla miejscowości Jaworki (ujęcie Czarna Woda)46. 

                                                      
44  W toku kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, NIK skierował do jednostek 

niekontrolowanych (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Targu) prośbę o przekazanie ewentualnych informacji dotyczących użytkowania obiektów 
budowlanych, objętych szczegółowym badaniem. 

45  Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PINB oprócz wskazanych dwóch obiektów, jeszcze jeden obiekt uzyskał 
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. (obowiązkowa kontrola PINB została przeprowadzona 03.07.2018 r.). Urząd Miejski 
w Szczawnicy nie posiadał informacji o rozpoczęciu działalności w przedmiotowym obiekcie. 

46  Decyzja znak: PSSE-NHK-431-235-2/16 z 30.06.2016 r. stwierdzająca nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi 
z wodociągu publicznego w Jaworkach. Badania laboratoryjne próbki wody pobranej 28.06.2016 r. wykazały 
zanieczyszczenie bakteriologiczne (bakterie grupy coli i Escherichia coli). Decyzja została uchylona decyzją znak PSSE-
NHK-431-235-4/16 z 04.07.2016 r. 
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Z analizy danych zawartych na stronie internetowej47 Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu wynika, że w okresie od 01.09.2014 r.48 do 
31.12.2017 r. stwierdzono jeden przypadek przekroczenia parametrów jakości wody na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Komunikat z 30.06.2016 r. o nieprzydatności wody do 
spożycia dotyczył wodociągu publicznego Jaworki. 

(dowód: akta kontroli str. 617-621, 727) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące jakości i ciśnienia 
wody. W 2010 r. wpłynęła jedna skarga do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Szczawnicy związana z występowaniem okresowych braków wody lub dostarczenia jej 
pod bardzo małym ciśnieniem. W odpowiedzi MZGK poinformował skarżącego się, 
że w chwili obecnej trwają prace modernizacyjne sieci wodociągowej, wiąże się to 
z częstym wyłączeniem wody, w celu przepinania nowych linii. Prace te będą trwały jeszcze 
około roku i w tym czasie będą występowały okresowe wyłączenia wody. W kwestii niskiego 
ciśnienia Zakład wyjaśnił, że ciśnienie w sieci wodociągowej mieści się w granicach, jakie 
przewiduje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz że 
odbiorca wody, chcąc uzyskać ciśnienie wyższego stopnia, może we własnym zakresie 
zamontować hydrofor na wewnętrznej sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 23-26) 

Według informacji uzyskanych od Kierownika Delegatury w Nowym Sączy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2010-2017 przeprowadzono dwie 
kontrole terenowe w oczyszczalni ścieków komunalnych, zlokalizowanej na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica (w 2012 r. i 2017 r.). Na terenie Gminy nie znajdowały się przemysłowe 
oczyszczalnie ścieków. 
WIOŚ poinformował, że prowadzone w latach 2010-2017 badania monitoringu wód 
powierzchniowych nie wskazywały na ponadnormatywne podnoszenie się temperatury wód 
płynących na terenie gminy Szczawnica. 

(dowód: akta kontroli str. 755-759) 

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

1. W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta i Gminy Szczawnica obowiązywały dwa 
regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tj. Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków oraz Regulamin Odprowadzania Ścieków. Z brzmienia 
przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków jednoznacznie wynika, że na terenie gminy obowiązuje jeden 
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, bez względu na liczbę 
działających przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Ponadto w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie uwzględniono 
zapisów art. 19 ust. 5 pkt 6 oraz pkt 949 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotyczących konieczności zamieszczenia 
uregulowań w zakresie sposobu dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe wykonanego przyłącza oraz warunków dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe. 

(dowód: akta kontroli str. 32-53) 

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Burmistrz podał, że Regulamin uchwalono 
w 2002 r., tj. przed zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że w 2002 roku na terenie Miasta Szczawnica istniało 
jedno przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne tj. Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej (…). Na jego wniosek została podjęta uchwała nr 238/XLI/02 Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Następnie z dniem 1 stycznia 2005 roku Miasta 
Szczawnica przekazało zadanie odprowadzania ścieków Podhalańskiemu 
Przedsiębiorstwu Kanalizacyjnemu sp. z o.o. (PPK) (…). Stosowne regulaminy 

                                                      
47  https://pssenowytarg.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty. 
48  Najstarszy dostępny komunikat datowany był na 01.09.2014 r. 
49  Ww. przepisy weszły w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Odprowadzania Ścieków na wniosek PPK sp. z o.o. zostały uchwalone przez Radę 
Miejską uchwałami nr XXII/135/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku, nr XXXVII/230/2005 
z dnia 29 grudnia 2009 roku, natomiast obecnie obowiązujący regulamin został przyjęty 
uchwałą nr XLI/315/09 z dnia 11 września 2009 r. 
Obecnie Miasto i Gmina Szczawnica jest w trakcie przygotowywania jednego 
wspólnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnego 
z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowego odprowadzeniu ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 440-441) 

2. W okresie objętym kontrolą Burmistrz wbrew przepisom art. 12 ust. 5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 23 ust. 
1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi50 nie informował mieszkańców 
i konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pomocą 
komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu. 

Burmistrz wyjaśnił, że w sytuacji niespełnienia norm jakości wody, zawiadamia 
mieszkańców poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach informacyjnych 
rozlokowanych w mieście i gminie, na stronach internetowych Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zaznaczył jednocześnie, 
że w latach 2010-2017 nie stwierdzono przypadku, aby woda nie spełniała warunków 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi51. 

Zauważyć jednak należy, że art. 12 ust. 5 ww. ustawy nakłada na wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) ogólny obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy czym obowiązek ten nie jest ograniczony 
jedynie do przypadków niespełnienia warunków jakości wody określonych prawem. 
Niezależnie od powyższego, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie oraz na 
podstawie analizy danych zawartych na stronie internetowej Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, w okresie 2010-2017 miał 
miejsce jeden przypadek stwierdzenia przez PPIS nieprzydatności wody do spożycia 
przez ludzi z wodociągu publicznego w Jaworkach (w 2016 r.). 
Z analizy danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica52 wynika, że w okresie od 30.06.2016 r. do 04.07.2016 r., tj. od dnia 
wydania przez PPIS komunikatu o nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi do 
dnia jego odwołania opublikowano cztery informacje, z których żadna nie dotyczyła ww. 
przekroczenia parametrów jakości wody. 
NIK zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi konsumenci uzyskują informacje o jakości wody 
zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej53 lub z komunikatów 
umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy, jeżeli taka strona jest 
prowadzona. 

 (dowód: akta kontroli str. 30, 381-382, 617-624, 717) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli54, 
wnosi o: 

1. Wyegzekwowanie od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sporządzenia 
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, sprawdzenia, czy 

                                                      
50  Dz. U. z 2015 poz. 1989. W obecnym stanie prawnym § 26 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), które weszło w życie 
11.01.2018 r. 

51  Dz. U. z 2017 r. poz. 2294. 
52  http://www.szczawnica.iaw.pl/pl. 
53  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) 
54  Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 

Wnioski pokontrolne 
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spełnia on niezbędne warunki, oraz przedłożenia go do uchwalenia przez Radę Miejską 
w Szczawnicy. 

2. Opracowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Szczawnicy do zatwierdzenia 
projektu jednego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

3. Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

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 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  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 
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