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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 Aleksander Podsiadło, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LKR/121/2018 z 8 czerwca 2018 r. oraz LKR/188/2018 z 1 października 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. J. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec (dalej Urząd 
lub Urząd Gminy) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Babicz, Wójt Gminy Czarny Dunajec (dalej Wójt lub Wójt Gminy) 
(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zakresie gospodarowania 
zasobami wodnymi, jak również sposób sprawowania nadzoru nad indywidualną 
gospodarką ściekową. Realizowane przez Urząd działania w tym zakresie były 
nieadekwatne do skali problemów występujących w Gminie i niewystarczające dla 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 

W dokumentach planistycznych Gminy co prawda określono kierunki rozwoju sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, jednak większości z zaplanowanych inwestycji nie 
zrealizowano. W latach 2010-2017 długość sieci wodociągowej na terenie Gminy nie 
zmieniła się, a długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 3,1 km. Według stanu na koniec 
2016 r. zaledwie 10,2% budynków mieszkalnych było podłączonych do sieci wodociągowej, 
a do sieci kanalizacyjnej tylko 16,5%3.  

Funkcję przedsiębiorstwa wodociągowego w latach 2010-2017 pełnił Urząd Gminy, który 
tym samym był zobowiązany do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń 
wodociągowych oraz należytej jakości dostarczanej wody. Jednakże w okresie objętym 
kontrolą nie opracowano i nie uchwalono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
w zakresie urządzeń wodociągowych, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków4, 
jak również regulaminu dostarczania wody, wymaganego art. 19 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę.  

W latach 2010-2015 nie prowadzono ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekle oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, pomimo takiego obowiązku wynikającego 
z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach5. Utworzona w 2016 r. ewidencja tych urządzeń była prowadzona w sposób 

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

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
3  W GUS brak jest danych w tym zakresie za lata 2010-2014. Na koniec 2015 r. 10,3% z ogółu 

budynków mieszkalnych było podłączonych do sieci wodociągowej oraz 16,2% do sieci 
kanalizacyjnej.  

4  Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, zwana dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 

5  Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, zwana dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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nierzetelny i zawierała niepełne dane, co utrudniało prawidłową realizację czynności 
kontrolnych.  

W latach 2010-2011 nie prowadzono kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe na terenie Gminy, a w latach 2010-2015 kontroli przydomowych oczyszczalni 
ścieków, co było niezgodne z art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.  

W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu 
(dalej PPIS) prowadził liczne postępowania administracyjne w związku z pogorszeniem 
jakości wody w wodociągu publicznym w Gminie, a w latach 2014-2017 aż 16 razy przesyłał 
do Urzędu Gminy decyzje stwierdzające nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi lub 
warunkową przydatność do spożycia przez ludzi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowywanie dokumentów planistycznych 

W okresie objętym kontrolą zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy realizowane było przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy. W latach 2010-2016 
był to Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, a od 2017 r. 
zadanie to realizowane było przez Referat Ochrony Środowiska.  

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w tym okresie realizowało na 
terenie Gminy Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej PPK).  

 (dowód: akta kontroli str. 8) 

W latach 2010-2017 długość sieci wodociągowej na terenie Gminy nie uległa zmianie 
i wynosiła 11,1 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2017 r. wynosiła 48,6 
km i wzrosła w stosunku do 2010 r. o 3,1 km6, tj. 6,8%.  

(dowód: akta kontroli str.9) 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego7 (dalej GUS) na koniec 2016 r. z ogółu 
budynków mieszkalnych 10,2% było podłączonych do sieci wodociągowej, natomiast do 
sieci kanalizacyjnej 16,5%8. 

(dowód: akta kontroli str. 311) 

W okresie objętym kontrolą do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy nie były 
podłączone dwa obiekty turystyczne posiadające co najmniej 50 miejsc noclegowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 10) 

W okresie objętym kontrolą liczba obiektów turystycznych9 zwiększyła się z 49 w 2010 r. do 
80 obiektów w 2017 r. Według stanu na koniec 2017 r. spośród 80 obiektów turystycznych 
12 obiektów było przyłączonych do sieci wodociągowej, a 68 posiadało własne ujęcie wody, 
natomiast do sieci kanalizacyjnej przyłączone było 31 obiektów, a 49 dysponowało 
bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 314) 

Wójt poinformował, iż w celu zapewnienia w sezonie turystycznym zarówno niezbędnej 
ilości wody o właściwej jakości, jak i odbioru zwiększonej ilości ścieków m.in.: 

 w latach 2010-2017 m.in. rozbudowana została o 3,1 km istniejącą sieć kanalizacyjna, 
a gminna sieć wodociągowa została zmodernizowana i przebudowana, 

 w latach 2017-2018 zmodernizowano ujęcie wody poprzez stworzenie nowych studni na 
istniejącym ujęciu w Podczerwonem,  

                                                      
6  Długość sieci kanalizacyjnej na przestrzeni lat objętych kontrolą wynosiła: w latach 2010-2011: 

45,5 km; 2012-2013: 46,4 km; 2014 r.: 48,5 km; 2015-2017: 48,6 km. 
7  Bank Danych Lokalnych GUS (dalej: BDL) 
8  W BDL brak jest danych w tym zakresie za lata 2010-2014. Na koniec 2015 r. 10,3% z ogółu 

budynków mieszkalnych było podłączonych do sieci wodociągowej oraz 16,2% do sieci 
kanalizacyjnej.  

9  Dotyczy wszystkich obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie gminy Czarny Dunajec. 
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 w 2016 r. wykonana została przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie „Analiza 
hydrogeologiczna Gminy”, w której wskazano m.in. miejsca perspektywiczne do 
wykonania przyszłościowych ujęć wody i rozbudowy sieci wodociągowej,  

 w 2016 r. wybudowano studnię głębinową w Czarnym Dunajcu, służącą do pobierania 
wody w sytuacjach kryzysowych – podczas awarii lub planowanych zamknięć 
związanych z remontem i modernizacją wodociągu publicznego, 

 zaprojektowano sieć kanalizacyjną wraz z budową oczyszczalni ścieków w Piekielniku,  

 w 2015 r. Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy 
istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec.  

(dowód: akta kontroli str. 52-53, 182-185) 

Wójt wyjaśnił, iż Gmina od lat podejmuje liczne działania zmierzające do rozbudowy 
systemów kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach. Mając na uwadze 
uwarunkowania terenowe oraz rozproszoną zabudowę z licznymi przysiółkami, rozbudowa 
ta jest jednak utrudniona. Wskazał, że koszty samodzielnej budowy kanalizacji przekraczają 
możliwości finansowe Gminy, dlatego dalsza rozbudowa sieci uzależniona jest od 
możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych pochodzących z funduszy 
krajowych i unijnych10. 

Wójt poinformował również, że większość wodociągów lokalnych należy do prywatnych 
podmiotów – osób fizycznych, wobec których Gmina nie posiada możliwości dotowania 
w zakresie modernizacji sieci.  

(dowód: akta kontroli str. 159, 183) 

W sprawie problemów z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie Gminy 
i ewentualnych podjętych działań w tym zakresie, Wójt poinformował, że kwestia ta stanowi 
incydentalny problem (występujący raz na kilka lat), głównie dotyczy konfliktów sąsiedzkich. 
Sprawy tego typu w Urzędzie Gminy prowadzone są zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne11 i dotyczą tzw. naruszenia stosunków wodnych na gruncie. 
Częstotliwość występowania tego typu problemów jest niezwykle rzadka (raz na kilka lat). 
Ewentualne zgłoszenia przekazywane są zgodnie z kompetencją do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 157) 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy obowiązywały: studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, przyjęte uchwałą 
Rady Gminy Czarny Dunajec nr XXV/155/2000 z 14 czerwca 2000 r.12, oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec 
przyjęte uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec nr XLVII/434/2014 z 10 listopada 2014 r., 
jak również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec 
przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec nr VII/59/2003 z 30 maja 2003 r.13 

(dowód: akta kontroli str.11, 16-34, 197-198) 

W dokumentach planistycznych Gminy określone zostały kierunki rozwoju sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. W studium z 2000 r. przewidziano m.in. utworzenie na terenie 
Gminy ośmiu nowych układów sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym 
zakończonych oczyszczalniami ścieków. Wydajność istniejących ujęć wody i sieci 
wodociągowej uznano za wystarczającą dla mieszkańców Gminy, wskazując na możliwość 
stopniowego narastania deficytu wody oraz pogarszania jej jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 195) 

                                                      
10  Przykładowo: W marcu 2018 r. skierowano pismo do Ministra Środowiska z prośbą o udzielenie 

informacji dotyczących możliwości dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w niewielkich 
miejscowościach niespełniających przesłanej do utworzenia aglomeracji powyżej 2000 RLM. 
Podobne pismo zostało skierowane w kwietniu 2018 r. do Ministra Rolnictwa.  

11  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm., tj. ustawy obowiązującej do 31 grudnia 2017 r. 
12  Zmienione uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec nr IX/75/2003 z 10 lipca 2003 r., uchwałą Rady 

Gminy Czarny Dunajec nr XXIV/215/2012 z 9 listopada 2012 r.  
13  Do dnia 16 października 2018 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był zmieniany 

11 uchwałami Rady Gminy Czarny Dunajec.  
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W studium z 2014 r. określono m.in. potrzebę utrzymania i rozbudowy wodociągu 
zbiorczego w miejscowości Czarny Dunajec oraz istniejących wodociągów grupowych. 
W zakresie gospodarki ściekowej przewidziano powstanie dwóch nowych oczyszczalni 
ścieków na terenach gminnych aglomeracji, tj. Czarny Dunajec – Piekielnik i Czarny 
Dunajec – Stare Bystre. W studium przewidziano ponadto możliwość rozbudowy systemów 
kanalizacji w miejscowościach znajdujących się poza wyznaczonymi aglomeracjami, 
tj. Wróblówce, Pieniążkowicach, Odrowążu, Załucznem, Podszkle i Dziale, oraz wskazano 
możliwość powstania oczyszczalni ścieków dla tych systemów.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono m.in., że tereny 
przeznaczone pod zabudowę winny być docelowo wyposażone w komunalne systemy 
wodociągowe. Dopuszczono jednocześnie, do czasu realizacji zbiorczych systemów 
zaopatrzenia w wodę, utrzymanie zaopatrzenia z istniejących ujęć, w tym ujęć 
indywidualnych i grupowych. Wskazano, iż nadające się do wykorzystania elementy 
istniejących urządzeń i sieci mogą być włączone do systemu zbiorczego. W zakresie 
gospodarki ściekowej ustalono powstanie dziewięciu nowych oczyszczalni ścieków, które 
wraz z istniejącą oczyszczalnią w Czarnym Dunajcu tworzyłyby system kanalizacji 
sanitarnej.  

(dowód: akta kontroli str. 195) 

Na terenie gminy Czarny Dunajec zlokalizowane są dwa gminne ujęcia wód 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tj.: ujęcie wody w miejscowości Podczerwone oraz 
ujęcie wody (wraz ze stacją uzdatnia wody) w Czarnym Dunajcu. Dla obydwu ujęć uzyskano 
pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostę Nowotarskiego. Dla ujęć wody 
wyznaczono strefę bezpośredniej ochrony.  
Powyższe ujęcia wraz ze strefami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oznaczone były symbolem „WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę”. Ujęcia wody 
zostały również uwzględnione w obowiązujących studiach.  

(dowód: akta kontroli str.11, 182-183, 186-191) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywał sporządzony przez Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 dla gminy Czarny Dunajec, 
przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec nr XXVII/276/2009 z 21 września 2009 r.14 

 (dowód: akta kontroli str.197) 

Urząd nie przyjął w udokumentowanej formie procedury weryfikacji przedkładanych 
wieloletnich planów rozwoju.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta, przedłożone plany przed przekazaniem ich przez Wójta do 
Przewodniczącego Rady Gminy były weryfikowane pod kątem prawidłowości ich zapisów 
przez pracownika merytorycznego Urzędy Gminy. W trakcie kontroli nie przedstawiono 
dokumentacji potwierdzającej fakt weryfikacji przedkładanych planów przez pracowników 
Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

Uchwalone przez Radę Gminy Czarny Dunajec wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urządzeń kanalizacyjnych były zgodne z kierunkami rozwoju sieci kanalizacyjnej 
określonymi w studiach uwarunkowań i miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

                                                      
14  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 dla gminy 

Czarny Dunajec, podlegał zmianom następującymi uchwałami Rady Gminy Czarny Dunajec: 

 uchwała nr XXVII/276/2009 z 21 września 2009 r., 

 uchwała nr XXV/350/2010 z 28 kwietnia 2010 r.,  

 uchwała nr XII/114/2011 z 28 listopada 2011 r., 

 uchwała nr XXXIV/311/2013 z 27 września 2013 r., 

 uchwała nr XX/203/2016 z 29 listopada 2016 r. 
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W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazano 
turystykę jako jeden czynników warunkujących rozwój Gminy.  

Studium z 2000 r. przewiduje, iż tereny możliwe do udostępnienia inwestorom pod 
inwestycje turystyczne powinny być wystarczająco przygotowane m.in. pod względem 
podstawowego uzbrojenia. Ponadto zaznaczono, iż bogactwa naturalne, w tym wody 
cieplicowe, powinny być brane pod uwagę przy możliwych inwestycjach w zakresie 
turystyki.  

Studium z 2014 r. określa, iż turystyka, z uwagi na ogromny potencjał zasobów Gminy, 
będzie stanowiła jedną z podstawowych funkcji gospodarczych. Dokument ten wskazuje 
również na konieczność zrównoważonego rozwoju Gminy, uwzględniającego zachowanie 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz poprawę jakości życia poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 196) 

Zarówno projekt studium, jak i projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego były objęte strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko, w ramach 
których m.in. sporządzono dla nich prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględniające 
wpływ turystyki na środowisko. Do potencjalnych zagrożeń dla środowiska wskazano 
zniszczenia spowodowane koncentracją ruchu turystycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 

Przyjęte w Wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zadania 
w zakresie gospodarki ściekowej dotyczyły m.in. budowy:  
1) kanalizacji sanitarnej w Czarnym Dunajcu, Koniówce i Wróblówce, 
2) kanalizacji w Chochołowie (faza II), 
3) kanalizacji i oczyszczalnia ścieków w Piekielniku, 
4) kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Załucznem, 
5) kanalizacji w Starem Bystrem, Cichem, Ratułowie, Czerwiennem.  

Z zaplanowanych inwestycji w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej 
w pełni wykonana została kanalizacja w Koniówce i Podczerwonem oraz częściowo 
kanalizacja w Czarnym Dunajcu i Chochołowie. 

Nie wykonano zaplanowanej budowy: 

1) kanalizacji we Wróblówce, 

Wójt oświadczył, iż dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a Gmina w chwili obecnej oczekuje 
na uruchomienie kolejnego naboru. 

2) kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Załucznem, 

Wójt poinformował, iż zlecona i opracowana została koncepcja budowy kanalizacji. Jako 
główny cel powstania opracowania Wójt wskazał określenie optymalnych tras kanalizacji, 
kanałów głównych i bocznych, jak i wskazanie lokalizacyjne niezbędnych do realizacji 
obiektów kanalizacyjnych, określenie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń dla 
jakich należy wymiarować oczyszczalnię ścieków. Ponadto Gmina zakupiła teren pod 
budowę oczyszczalni.  

3) kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Piekielniku,  

Wójt wyjaśnił, iż decyzję o projektowaniu kanalizacji podjęto w 2011 r., licząc, że ze względu 
na istotny wpływ inwestycji na stan ochrony Obszaru Natura 2000 (cała zabudowa wsi 
znajduje się w bezpośredniej zlewni potoku Piekielnik stanowiącego fragment Obszaru Sieci 
Natura 2000 Czarna Orawa PLH120002), będzie ona mogła liczyć na priorytetowe 
potraktowanie i specjalne środki finansowe. Niestety Piekielnik nie spełnia wymogów 
dotyczących wskaźnika liczby mieszkańców na 1 km sieci, wymaganych dla aglomeracji. 
Ponadto bodźcem dla rozpoczęcia projektowania była również możliwość pozyskania w tym 
okresie dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- 
Republika Słowacka 2007-2013. W toku procesu projektowania kanalizacji okazało się, że 
brak jest możliwości pozyskania jakichkolwiek środków bezzwrotnych na budowę kanalizacji 
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w tego typu miejscowościach. Obecnie Piekielnik posiada projekt dla I etapu kanalizacji 
(1/3 zadania), prace nad II etapem zostały wstrzymane.  

4) kanalizacji w Starem Bystrem, Cichcem, Ratułowie i Czerwiennem. 

Wójt poinformował, iż miejscowości te posiadają rozproszoną zabudowę, często w trudnym 
górzystym terenie, a dodatkowo zawierają bardzo wiele pustostanów. Mając na uwadze 
zapisy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym konieczność 
osiągnięcia określonego wskaźnika koncentracji na 1 km sieci kanalizacyjnej, władze gminy 
Czarny Dunajec dokonały weryfikacji przyjętych pierwotnie rozwiązań w kontekście 
obowiązujących wytycznych umożliwiających finansowanie zadań w ramach Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków i opracowały projekt likwidacji aglomeracji Czarny 
Dunajec – Stare Bystre. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w tych 
miejscowościach zostało również wykreślone z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń kanalizacyjnych z uwagi na uwarunkowania terenowe i ekonomiczne.  

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

1. W okresie objętym kontrolą nie został opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych, o których mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 49, 197) 

Jak wyjaśnił Wójt, w latach 2010-2017 Gmina zmagała się z poważnymi problemami 
nieszczelności przestarzałej sieci wodociągowej azbestowo-cementowej i związanym z tym 
niedoborem wody w sieci, w związku z czym realizowane były głównie zadania 
o charakterze remontowym, które polegały na wymianie istniejącej sieci wodociągowej oraz 
usuwaniu powstających awarii. Mając na uwadze, iż prowadzone przedsięwzięcia nie miały 
charakteru rozwojowego (długość sieci wodociągowej w kontrolowanym okresie nie uległa 
zmianie) w ocenie Wójta nie zachodziła ustawowa przesłanka do opracowania i uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Powstała w 2016 r. 
studnia będąca własnością Gminy została natomiast zaprojektowana i wykonana na 
wypadek nieplanowanych sytuacji kryzysowych i uwzględniona jest w Planie Zarządzania 
Kryzysowego Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 49, 134) 

W ocenie NIK zwolnienie z obowiązku opracowania wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych nie dotyczyło Gminy. Stosownie do 
art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków w wieloletnim planie należy uwzględniać m.in. przedsięwzięcia 
rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody. Wieloletni plan powinien 
więc obejmować działania dotyczące również istniejących urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Przesłanką zwolnienia z obowiązku opracowania planu, zgodnie 
z art. 21 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, jest wyłącznie sytuacja zaniechania przez przedsiębiorstwo jakichkolwiek 
aktywności inwestycyjnych, a nie tylko rezygnacja z przedsięwzięć rozwojowo-
modernizacyjnych. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy m.in. zmodernizowano 
istniejące ujęcie wody w Podczerwonem, prowadzono wymianę oraz przebudowę sieci 
wodociągowej w Czarnym Dunajcu oraz wykonane zostały studnie przy szkołach 
w Załucznem i Piekielniku.  

(dowód: akta kontroli str. 182-285) 

NIK zwraca uwagę na niską skuteczność realizacji inwestycji wskazanych dokumentach 
planistycznych oraz niski stopień skanalizowania Gminy (na koniec 2016 r. z ogółu 
budynków mieszkalnych zaledwie 10,2% było podłączonych do sieci wodociągowej, a do 
sieci kanalizacyjnej tylko 16,5%). 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla 
dużych obiektów budowlanych 

Wójt w okresie objętym kontrolą nie wydawał decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów 
turystycznych. Prawie cały teren Gminy objęty był miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  

(dowód: akta kontroli str. 193) 

W toku kontroli NIK szczegółową analizą objęto siedem obiektów turystycznych z terenu 
gminy Czarny Dunajec15, dla których pozwolenia na budowę zostały w latach 2010-2017 
wydane przez Starostę Nowotarskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 35-36, 196-197) 

Dla objętych szczegółową analizą obiektów turystycznych Wójt Gminy wydał jedną decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia16 ustalającą środowiskowe 
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miasteczka wodnego – 
kompleksu basenowego „Witowskie Cieplice”. Wójt ustalił, iż planowane zamierzenie 
inwestycyjne należało do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 39, 40, 52, 53, 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko17).  

Na wniosek inwestora decyzja została zmieniona18 w zakresie nazwy przedsięwzięcia oraz 
warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Wójt 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 
wprowadzonych zmian.  

(dowód: akta kontroli str. 197, 202-224) 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
warunki zostały uzgodnione z właściwymi podmiotami.  

(dowód: akta kontroli str. 197) 

Wójt otrzymał od Starosty Nowotarskiego decyzje udzielające pozwoleń na budowę 
kontrolowanych obiektów. Wyjaśnił, iż decyzje te są wykorzystywane do celów 
podatkowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 156, 225-252) 

Do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu nie wpłynęły skargi związane z budową lub 
użytkowaniem wytypowanych do kontroli obiektów turystycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 63, 156) 

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 gminy Czarny Dunajec pobór wody ustalany jest na podstawie wskazań 
wodomierzy głównych, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych dane ustala się na 

                                                      
15  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 2017 r., poz. 1332 ze zm.). Oprócz sześciu 
obiektów z kat. XIV obiektów budowlanych, kontrolą objęto obiekt „Chochołowskie Termy”. 

16  Decyzja Wójta Gminy Czarny Dunajec znak: GK.7624-1/09 z 23 czerwca 2016 r. 
17  Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 ze zm.  
18  Decyzja Wójta Gminy Czarny Dunajec znak: OŚ.6220.14.2014 z 12 stycznia 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Powyższe skutkuje przydzieleniem do 
odpowiedniej podgrupy taryfowej, tj.: 
– odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz stałej opłaty 

abonamentowej, 
– odbiorców rozliczanych ryczałtowo z wliczeniem stałej opłaty abonamentowej. 
Z wytypowanych do kontroli siedmiu obiektów turystycznych żaden nie korzystał 
z wodociągu gminnego.  

 (dowód: akta kontroli str.62) 

Z informacji przekazanych przez PPK wynika, że z wytypowanych do kontroli siedmiu 
obiektów turystycznych, tylko jeden podłączony jest do sieci kanalizacyjnej. Ilość 
odprowadzonych nieczystości ciekłych przez ten obiekt turystyczny ustalana jest na 
podstawie urządzenia pomiarowego19. Ze względu na liczne awarie i nieprawidłowości 
w działaniu urządzenia (stanowiącego własność klienta) ilość odprowadzonych ścieków była 
ustalana na podstawie ryczałtu zgodnie z zawartą umową.  

 (dowód: akta kontroli str. 73) 

Kontrole zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe były prowadzone przez 
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy począwszy od roku 2012, natomiast kontrole 
przydomowych oczyszczalni ścieków od 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 56, 200) 

W latach 2012-2017 przeprowadzono ogółem 178 kontroli zbiorników bezodpływowych20, 
z czego w 91 stwierdzono nieprawidłowości. Przeaprowadzone w latach 2016-2017 ogółem 
cztery kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków nie wykazały żadnych 
nieprawidłowości21.  

(dowód: akta kontroli str. 56, 200) 

W trakcie kontroli weryfikowano m.in. techniczną możliwość podłączenia nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej, analizowano umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunki 
potwierdzające wywóz nieczystości.  

(dowód: akta kontroli str. 55) 

Wójt wyjaśnił, iż z uwagi na brak straży gminnej, nie może on nakładać mandatów. 
W przypadku dalszego stwierdzenia nieprawidłowości i niewykonania zaleceń 
pokontrolnych przez mieszkańców, sprawa przekazywana jest na policję, celem 
sprawdzenia zasadności zgłoszenia i ewentualnego nałożenia mandatu. W trakcie kontroli 
nie korzystano z usług rzeczoznawców. W niektórych przypadkach korzystano natomiast 
z asysty funkcjonariuszy policji.  

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 

Żadna z przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy kontroli nie dotyczyła obiektu 
turystycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 201) 

Wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości Wójt wskazał na brak zawarcia przez 
właściciela nieruchomości umowy z przedsiębiorcą wywożącym nieczystości ciekłe oraz 
brak rachunków lub faktur potwierdzających wywóz szamba. 

 (dowód: akta kontroli str. 56) 

Wójt poinformował, że podmioty do kontroli typowane są z reguły na podstawie pisemnych 
i telefonicznych wniosków lub skarg dotyczących nieszczelności zbiorników na nieczystości 
ciekłe i związanych z tym wylewów ścieków do gruntu lub na działki sąsiednie, 
odprowadzenia ścieków niezgodnie z przepisami prawa lub też niewywożenia prawidłowej 
ilości ścieków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Czarny 
Dunajec. Ponadto z urzędu prowadzono kontrole w zakresie nieruchomości posiadających 

                                                      
19  Z wytypowanych do kontroli siedmiu obiektów turystycznych, PKK zawarło umowę 

o odprowadzenie ścieków jedynie z właścicielem obiektu Chochołowskie Termy.  
20  2012r. – 2 kontrole, 2013 r. – 1 kontrola, 2014 r. – 4 kontrole, 2015 r. – 6 kontroli, 2016 r. – 94 

kontrole, 2017 r. – 71 kontroli.  
21 2016 r. – 3 kontrole, 2017 r. – 1 kontrola 
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techniczną możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a nie posiadających 
przykanalika lub przyłącza do budynku.  

(dowód: akta kontroli str. 54) 

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację dotyczącą ośmiu kontroli22. 
Przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy czynności kontrolnych było 
dokumentowane w formie pisemnej. Opisana dokumentacja zawierała zweryfikowane 
dowody (m.in. umowy z przedsiębiorcą na wywóz nieczystości ciekłych, rachunków 
potwierdzających wywóz nieczystości, dokumentacji w zakresie budowy przydomowej 
oczyszczalni) oraz wydane, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecenia 
pokontrolne w formie pouczenia o obowiązkach nałożonych przez obowiązujące przepisy 
prawa na właściciela nieruchomości. Kopie weryfikowanych przez pracowników 
dokumentów przedstawianych przez właścicieli nieruchomości były załączone każdorazowo 
do dokumentacji poszczególnych spraw.  

 (dowód: akta kontroli str. 200-201) 

W kontrolowanym okresie na terenie gminy Czarny Dunajec opróżnianiem zbiorników 
bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych zajmowało się 14 przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 37-41) 

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Czarny Dunajec obowiązywał regulamin 
odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwałą 
nr XXVIII/2772009 z 21 września 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 253-266, 310) 

W latach 2016-2017 rzeczywista roczna ilość wody podanej do sieci wynosiła odpowiednio 
175,8 tys. m3 i 210,2 tys. m3, podczas gdy ilość pobranej wody dla odbiorców posiadających 
wodomierze wynosiła odpowiednio 7,6 tys. m3 oraz 15,6 tys. m3 23, natomiast ilość pobranej 
wody dla odbiorców ryczałtowych wynosiła odpowiednio 11,6 tys. m3 oraz 12 tys. m3. 

(dowód: akta kontroli str. 65-66) 

W zakresie przyczyn występujących znacznych różnić w ilości wody podanej do sieci oraz 
ilości wody pobranej, Wójt poinformował, iż w latach 2016-2017 występowały bardzo liczne 
sytuacje zanieczyszczenia wody i innych problemów z siecią wodociągową, które 
powodowały konieczność dezynfekcji i płukania sieci, czyszczenia zbiornika na ujęciu. 
Wskutek tych działań duże ilości ujmowanej wody nie były dostarczane do odbiorców. 
Ponadto system pomiaru oparty był na zawodnych, przestarzałych urządzeniach 
pomiarowych. Dlatego też wykazane ilości wody podanej do sieci prawdopodobnie 
w pewnym stopniu odbiegają od stanu rzeczywistego. Obecnie, po modernizacji, ujęcie 
wody posiada w pełni sprawny, nowoczesny system pomiaru ilości wody podanej do sieci. 

(dowód: akta kontroli str. 314) 

W 2016 r. wśród odbiorców ryczałtowych największy pobór wody odnotowano w miesiącu 
grudniu (986 m3), zaś najmniejszy w miesiącach styczniu, lutym i marcu (po 948,8 m3), 
podczas gdy w 2017 r. największy pobór odnotowano we wrześniu i październiku (po 
1013,6 m3), zaś najmniejszy w kwietniu, maju i czerwcu (po 981,2 m3). 

                                                      
22  a) Kontrola zbiorników bezodpływowych: 

 2012 – sprawa znak: OŚ.606.25.2012, 

 2013 – sprawa znak: OŚ.606.1.2013, 

 2014 – sprawa znak: OŚ.606.16.2014, 

 2015 – sprawa znak: OŚ.606.27.2015, 

 2016 – sprawa znak: OŚ.606.21.2016, 

 2017 – sprawa znak: OŚ.606.6.2017, 
b) Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków: 

 2016 – sprawa znak: OŚ.606.6.38.2016, 

 2017 – sprawa znak: OŚ.606.21.2017. 
23 Dane za III i IV kwartał roku. 
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W 2016 r. największy pobór wody wśród odbiorców posiadających wodomierze odnotowano 
w IV kwartale roku (3,7 tys. m3), podczas gdy w 2017 r. największy pobór odnotowano 
w II kwartale roku (4,1 tys. m3), zaś najmniejszy w III kwartale roku (3,4 tys. m3).  

(dowód: akta kontroli str. 66) 

Wójt wyjaśnił, iż warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydawane są na pisemny 
wniosek ubiegającego się o przyłączenie. Osoba składająca wniosek może podać 
planowaną wielkością poboru wody, lecz nie jest to pozycja obowiązkowa. Jeżeli spełnione 
są warunki techniczne umożliwiające wykonanie przyłącza, Gmina wydaje w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku warunki techniczne przyłączenia do sieci. Do tej pory nie wystąpił 
przypadek znaczącego (ponad 20%) przekroczenia zapotrzebowania na wodę wskazanego 
w zleceniu na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej. 
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, odbiorca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.  

(dowód: akta kontroli str. 62) 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w latach 2016-2017 ilość ścieków zafakturowanych przez PPK dla odbiorców 
odprowadzających ścieki siecią kanalizacyjną wyniosła odpowiednio: 87,2 tys. m3 oraz 
100,5 tys. m3 24. W analizowanym okresie największą ilość ścieków odprowadzonych siecią 
kanalizacyjną w 2016 r. odnotowano we wrześniu – 8,7 tys. m3, natomiast w 2017 r. 
w marcu – 10,8 tys. m3, zaś najmniejszą zarówno w 2016 r. jak i 2017 r. odnotowano 
w styczniu – wynoszącą odpowiednio 6,2 tys. m3 i 7,3 tys. m3. 

W zakresie ścieków odebranych ze zbiorników bezodpływowych (i przekazanych 
na oczyszczalnie) PPK poinformowało, że ich ilość w latach 2016-2017 wyniosła 
odpowiednio: 1,3 tys. m3 oraz 2,6 tys. m3 25. W analizowanym okresie największą ilość 
ścieków odebranych ze zbiorników bezodpływowych w 2016 r. odnotowano we wrześniu - 
166,8 m3, natomiast w 2017 r. w sierpniu - 309 m3, zaś najmniejszą zarówno w 2016 r. jak 
i 2017 r. odnotowano w styczniu – wynoszącą odpowiednio 71 m3 i 33 m3.  

 (dowód: akta kontroli str. 75-76) 

Prezes Zarządu PPK wyjaśnił, 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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norma zużycia wody, Spółka 
dokonuje weryfikacji zadeklarowanej przez inwestora ilości odprowadzanych ścieków. 
Wielkości te są również ponownie weryfikowane na etapie zawierania umowy 
o odprowadzanie ścieków. Spółka dotychczas nie stwierdziła przekroczeń ilości 
odprowadzanych ścieków przez odbiorców usług, która mogłaby spowodować uszkodzenia 
sieci kanalizacji sanitarnej lub zakłócić prawidłową pracę oczyszczalni ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 73-74) 

Żaden z objętych szczegółową analizą siedmiu obiektów turystycznych z terenu gminy 
Czarny Dunajec nie korzystał z wody dostarczanej przez gminny wodociąg, natomiast jeden 
obiekt odprowadzał ścieki siecią kanalizacyjną zarządzaną przez PPK.  

(dowód: akta kontroli str. 64, 77-78) 

Wójt Gminy informował mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
Ponadto, jak wyjaśnił, informacje te były przekazywane również za pośrednictwem tablic 
ogłoszeniowych na terenie Gminy oraz w trakcie ogłoszeń w kościele w Czarnym Dunajcu.  

(dowód: akta kontroli str.13, 174) 

                                                      
24  Oczyszczalnia ścieków w Czarnym Dunajcu przyjmuje również ścieki dopływające kanalizacją 

z terenu sąsiadującej gminy Kościelisko.  
25  PPK nie jest jedynym podmiotem świadczącym usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych 

na terenie gminy Czarny Dunajec.  
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Z danych PPIS wynika, iż w latach 2010-2018 prowadzono liczne postępowania 
administracyjne w związku z pogorszeniem jakości wody w wodociągu publicznym w gminie 
Czarny Dunajec, w wyniku których wydawano decyzje dotyczące unieruchomienia 
wodociągu oraz decyzje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

Ponadto PPIS prowadził postępowania administracyjne wobec zarządcy wodociągu 
publicznego w Cichem - Spółki Wodno-Wodociągowej, Ciche 36. W wyniku prowadzonych 
przez PPIS działań wydawane były również decyzje dotyczące unieruchomienia wodociągu 
oraz decyzje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

PPIS poinformował, iż każdorazowo podczas przeprowadzania kontroli sanitarnej 
sprawdzana jest legalność obiektu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
informacja taka jest przekazywana do nadzoru budowlanego. PPIS zauważa, iż wiele 
obiektów z terenu powiatu nowotarskiego zasilanych jest w wodę z nielegalnych 
wodociągów, co powoduje problem w prowadzeniu postępowania administracyjnego 
w przypadku stwierdzenia złej jakości wody. Ponadto ze względu na złą gospodarkę 
ściekową (nieszczelna szamba) oraz oparciu wielu ujęć wody o wody powierzchniowe, 
podczas opadów deszczu często pogarsza się jakość ujmowanej wody.  

(dowód: akta kontroli str. 173) 

W latach 2014-2017 do Urzędu Gminy wpłynęło 16 decyzji PPIS stwierdzających 
nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi lub warunkową przydatności do spożycia 
przez ludzi. Przedmiotowe decyzje dotyczyły zarówno gminnego wodociągu publicznego 
w Czarnym Dunajcu, jak i wodociągów lokalnych będących zarządzanych m.in. przez spółki 
wodno-wodociągowe. W siedmiu przypadkach decyzje dotyczyły wodociągów 
dostarczających wodę dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 162-163) 

Wójt wyjaśnił, iż podstawowym działaniem jakie podjęła Gmina w celu poprawy jakości 
wody, była modernizacja ujęcia wody w Podczerwonem (zrealizowana w latach 2017-2018), 
a inwestycja miała istotny wpływ na poprawę sytuacji. Ponadto modernizowana była 
istniejąca sieć wodociągowa oraz wykonane zostały studnie przy szkołach w Załucznem 
i Piekielniku.  

(dowód: akta kontroli str. 182-183) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęła jedna skarga mieszkańców 
dotycząca jakości i ciśnienia wody wodociągowej, na którą Wójt udzielił pisemnej 
odpowiedzi.  

 (dowód: akta kontroli str.13-14, 42-47) 

Według informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu (dalej WIOŚ), w ramach prowadzonego 
monitoringu wód powierzchniowych, organ ten w latach 2010-2017 nie stwierdził 
ponadnormatywnego podnoszenia się temperatury wód powierzchniowych płynących na 
terenie gminy Czarny Dunajec.  

(dowód: akta kontroli str.176) 

Przeprowadzona przez WIOŚ analiza nie wykazała, aby jakość ścieków oczyszczonych 
ulegała pogorszeniu w sezonie turystycznym. 

W zakresie prowadzonych przez WIOŚ kontroli poinformowano, że w przypadku kontroli 
planowanych czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin 
przeprowadzane są po upływie terminu 7 dni od dnia doręczenia do podmiotu 
zawiadomienia o kontroli. Jeżeli natomiast przeprowadzenie czynności kontrolnych 
uzasadnione jest bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego lub 
jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, w takim 
przypadku kontrola prowadzona jest pozaplanowo, a czynności kontrolne, jak i pobieranie 
próbek odbywa się bez uprzedniego zawiadomienia podmiotu kontrolowanego.  

(dowód: akta kontroli str. 176-177) 
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W latach 2010-2017 WIOŚ przeprowadził na terenie gminy Czarny Dunajec dwie kontrole 
oczyszczalni ścieków komunalnych (w 2012 r. i 2013 r.). Łączna kwota wymierzonych kar 
administracyjnych wyniosła 18,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 178) 

 

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

1. W latach 2010-2015 nie prowadzono ewidencji zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest wymagana na 
podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Od 2016 r. ewidencja ta prowadzona była w sposób nierzetelny, gdyż dane zawarte 
w ewidencji przekazywane do GUS oraz przedłożone do kontroli były rozbieżne 

(dowód: akta kontroli str. 9, 144) 

Wójt wyjaśnił, iż brak ewidencji w latach 2010-2015 był wynikiem specyfiki pracy referatu 
środowiska, tj. dużej ilości zadań oraz fluktuacji pracowników w latach 2009-2016. 
Możliwość sporządzenia ewidencji pojawiła się dopiero po ustabilizowaniu pracy referatu 
i odpowiednim przygotowaniu kadry pracowniczej.  

(dowód: akta kontroli str.144) 

Z informacji przekazanych przez Wójta wynika, iż ewidencja zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
została sporządzona w 2016 r. na podstawie ankiet przekazanych przez mieszkańców. 
Zgodnie z ewidencją na terenie Gminy znajduje się 1694 zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe oraz 37 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt jednocześnie 
zaznaczył, iż nie są to dane szczegółowe, ponieważ nie jest w stanie zweryfikować ilu 
mieszkańców wypełniło ankiety.  

(dowód: akta kontroli str. 9) 

Przeprowadzona analiza dokumentacji źródłowej wykazała, że ewidencja prowadzona 
była w formie papierowej w segregatorach, w podziale na poszczególne sołectwa. 
W każdym segregatorze znajduje się wykaz ankiet dla poszczególnego sołectwa, 
zawierający m.in. adres posesji oraz formę odprowadzenia ścieków (sieć kanalizacyjna, 
zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków). Sporządzony był ponadto 
wykaz podsumowujący wszystkie zgromadzone ankiety, zgodnie z którym na terenie 
wszystkich 15 sołectw wchodzących w skład gminy Czarny Dunajec znajduje się 1604 
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz 35 przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 146-147) 

Jednocześnie w okresie objętym kontrolą, w danych przekazywanych do GUS w ramach 
załącznika do sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy – gospodarka mieszkaniowa 
i komunalna”, wykazano inne dane liczbowe (np. w sprawozdaniu za rok 2015 wykazano 
na terenie Gminy 3406 zbiorników bezodpływowych oraz cztery oczyszczalnie ścieków, 
natomiast w sprawozdaniu za rok 2016 wykazano cztery zbiorniki oraz pięć 
oczyszczalni).  

(dowód: akta kontroli str. 142) 

W zakresie rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi w toku kontroli NIK a danymi 
wykazanymi do GUS, Wójt wyjaśnił, iż dane do sprawozdania SG-01 wskazano 
w oparciu o wykaz gospodarstw domowych sporządzanego na podstawie deklaracji za 
odpady komunalne obowiązkowe dla każdego gospodarstwa domowego. Na tej 
podstawie zakładano, w oparciu o złożone ankiety, że każdego gospodarstwo, które nie 
jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, ani nie posiada przydomowej oczyszczalni 
ścieków – posiada zbiornik na nieczystości ciekłe. W ten sposób oszacowano liczbę 
zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni, tak aby dane statystyczne odzwierciedlały 
stan rzeczywisty.  

(dowód: akta kontroli str. 145) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wójt wyjaśnił, iż w celu ustalenia pełnych danych będących podstawią do rzetelnego 
sporządzenia ewidencji, na lata 2018-2019 planowana jest aktualizacja ewidencji wraz 
z uzupełnieniem brakujących ankiet.  

(dowód: akta kontroli str. 144) 

2. W latach 2010-2011 na terenie Gminy nie prowadzono kontroli zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, natomiast w latach 2010-2015 nie prowadzono 
kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków, co było niezgodne z art. 9u ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że wójt sprawuje kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 

(dowód: akta kontroli str. 56, 200) 

Wójt wyjaśnił, iż kontrole te nie były prowadzone z uwagi na posiadane zasoby kadrowe 
oraz zakres prowadzonych zadań przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa. Kontrole gospodarki ściekowej realizowane były w oparciu 
o otrzymane skargi mieszkańców, natomiast w podanych okresach nie wpłynęły żadne 
skargi dotyczące zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 182) 

3. W latach 2010-2017 nie został opracowany oraz przekazany do uchwalenia Radzie 
Gminy, a w rezultacie nie obowiązywał na terenie Gminy regulamin w zakresie 
dostarczania wody, pomimo że obowiązek taki wynika z art. 19 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4 rada gminy, na podstawie projektów regulaminów 
opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin ten jest aktem prawa 
miejscowego.  

(dowód: akta kontroli str. 310) 

Kwestie te uregulowano dopiero w 2018 r., tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych 
NIK. 

Projekt regulaminu obejmującego zarówno dostarczania wody, jak i odprowadzenia 
ścieków został uchwalony przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwałą  
nr XXXIV/359/2018 z 11 czerwca 2018 r. 12 czerwca 2018 r. projekt został przekazany 
do zaopiniowania do organu regulacyjnego, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie.  

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pozytywnie 
zaopiniował projekt regulaminu, pod warunkiem wykreślenia zapisu dotyczącego 
naliczania kar.  

Po dokonaniu wskazanych przez Wody Polskie zmian uchwałą nr XXXV/374/2018 Rady 
Gminy Czarny Dunajec z 25 lipca 2018 r. został uchwalony nowy, obowiązujący obecnie 
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 253-310) 

Jak wyjaśnił Wójt, błędnie przyjęto, że do Urzędu Gminy, który prowadzi sieć 
wodociągową, nie mają w pełni zastosowania przepisy odnoszące się do 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ocenie Wójta przemawiał za tym 
chociażby fakt, iż liczne kompetencje Wójta wobec przedsiębiorstwa wodociągowo- 
kanalizacyjnego (przykładowo kontrolne, zatwierdzające) nie mają sensu w stosunku do 
Urzędu Gminy (czy nawet Referatu), którego Wójt jest szefem.  

(dowód: akta kontroli str. 314) 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli26, wnosi o: 

1. Sporządzenie wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. 

2. Rzetelne prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków i wykazywanie tych danych w sprawozdaniach statystycznych. 

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

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

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

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontroler 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
p.o. Wicedyrektor 

Aleksander Podsiadło 
Specjalista kontroli państwowej 

 

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

Wnioski pokontrolne 
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