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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: PGW WP lub Wody 
Polskie) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: RZGW) w Lublinie, 
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin 

Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(dalej: Prezes, Prezes PGW WP Lub Prezes Wód Polskich) od 17.01.2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił też Mariusz Gajda, 
Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, od 1.01.2018 r. do 16.01.2018 r.  

1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody 
w rolnictwie. 

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi. 

Od 1.01.2018 r. do 30.06.2020 r., z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed 
tym okresem, mających istotny wpływ na działalność objętą kontrolą, a także 
zdarzeń występujących do zakończenia czynności kontrolnych. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Lublinie, zwana dalej: NIK 
 
1. Ewa Antoniak, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/76/2020 

z dnia 2.06.2020 r. 
2. Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LLU/82/2020 z dnia 1.07.2020 r.  
(akta kontroli tom I str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Lublinie prawidłowo realizował zadania mające na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie na obszarze objętym właściwością tej jednostki. 
Po dokonaniu rzetelnej diagnozy w zakresie potrzeb planował i realizował 
przedsięwzięcia, których efektem ma być zwiększenie dyspozycyjnych zasobów 
wody na potrzeby rolnictwa. Wydatki ponoszone na realizację tych celów były 
dokonywane gospodarnie i zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące opóźnień w poddawaniu kontroli urządzeń 
wodnych, uchybienia terminom w prowadzonych postępowaniach administracyjnych 
oraz przypadek nieegzekwowania od skontrolowanego podmiotu realizacji 
wydanych zaleceń pokontrolnych nie miały bezpośredniego wpływu na skuteczność 
działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. 
 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 (dalej: ustawa o NIK). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie 

1.1. RZGW jest jednostką organizacyjną PGW WP, utworzoną z dniem 1.01.2018 r. 
w celu wykonywania zadań Wód Polskich, określonych w przepisach ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne4. Zgodnie ze statutem PGW WP, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie5, 
obszarem działania RZGW w Lublinie (§ 17 pkt 6) jest region wodny Bugu. Dyrektor 
RZGW w Lublinie koordynuje, w imieniu Prezesa PGW WP (§ 6 ust. 2), działalność 
trzech Zarządów Zlewni (dalej: ZZ): w Białej Podlaskiej (zlewnia Środkowego Bugu), 
w Sokołowie Podlaskim (zlewnia Dolnego Bugu) i w Zamościu (zlewnia Wieprza)6.  
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i zakres działania RZGW 
w okresie objętym kontrolą określał Regulamin organizacyjny PGW WP (dalej: 
Regulamin organizacyjny), nadany przez Prezesa PGW WP7. 

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem RZGW była Agnieszka Szymula (od dnia 
2.01.2018 r.).  

(akta kontroli tom I str. 5-32) 

a) Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego RZGW współpracował 
z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW) m.in. przy przygotowaniu 
planu przeciwdziałania skutkom suszy (dalej: PPSS). Od 2018 r. dwoje pracowników 
Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą w RZGW było członkami 
Grupy Roboczej ds. opracowania programu PPSS8 (dalej: Grupa9). Przedstawiciele 
RZGW współpracowali z pozostałymi członkami Grupy, Wykonawcą PPSS i KZGW; 
brali udział w spotkaniach zarówno w siedzibie KZGW, jak też poprzez 
wideokonferencje, w naradach w ramach konsultacji społecznych PPSS, a także 
zgłaszali merytoryczne uwagi do poszczególnych dokumentów PPSS.  
Na początku 2019 r., w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ankiety10 na 
potrzeby PPSS, RZGW zgłosił propozycje (13) zadań inwestycyjnych, których 
realizacja wpisuje się w przeciwdziałanie skutkom suszy. Były one weryfikowane 
przez Wykonawcę projektu PPSS, we współpracy z KZGW, i w efekcie, wg stanu na 
koniec I półrocza 2020 r., w projekcie PPSS założono realizację przez RZGW 
następujących zadań: 

 wg załącznika 1A11 do PPSS - 11 zadań (w nawiasach – wielkość szacowanej 
retencji), tj.: Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego (6,2 mln m3); 
Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami … 

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm. (dalej: ustawa Prawo wodne z 2017 r.). 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2506. 
6 Załącznik do Statutu PGW WP. Wykaz siedzib zarządów zlewni oraz nadzorów wodnych. 
7 Zarządzenia: Nr 1/2018 z dnia 2.01.2018 r., Nr 5/2019 z dnia 26.03.2019 r., Nr 80/2019 z dnia 31.12.2019 r., Nr 5/2020 
z dnia 31.01. 2020 r.  
8 Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”, współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowany w KZGW. Na podstawie umowy nr KZGW/3/2018 
z 9 listopada 2018 r. PGW WP zleciło wykonanie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu - konsorcjum firm 
(dalej: Wykonawca).  
9 Grupa miała charakter opiniodawczo-doradczy i w jej skład wchodzili przedstawiciele poszczególnych regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
10 Pismo z dnia 7 grudnia 2018 r. (KPP.640.13.2018.1.RJ) Zastępcy Prezesa Wód Polskich. 
11 Tabela zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększenia m.in. retencji i wspierające 
przeciwdziałanie skutkom suszy – zadania wytypowane z Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027 
z perspektywą do 2030 r. 
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(116 mln m3); Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty – II etap (6,9 mln m3); 
Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie kanału Wieprz-Krzna, obiekt 
2 (4,7 mln m3); Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie kanału Wieprz-
Krzna, obiekt 3 (4,7 mln m3); Rozbudowa istniejącego zbiornika 
w m. Ciechanowiec rz. Nurzec (0,14 mln m3); Odbudowa grobli i czaszy zbiornika 
Opole gm. Podedwórze, Jabłoń i gm. Wisznice (4,8 mln m3); Odbudowa 
i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna, gm. Drelów i Komarówka 
(6,9 mln m3); Szaniawy – melioracje użytków rolnych, gm. Trzebieszów; 
Przebudowa grobli i budowa zbiornika Mosty – II etap, ob. 1 (6,9 mln m3); 
Przebudowa grobli i budowa zbiornika Mosty – II etap, ob. 2 (6,9 mln m3);  

 wg załącznika 1B12 do PPSS: zadania inwestycyjne na rzekach: Mogielnica 
(budowa 10 obiektów, w szczególności czterech jazów kozłowych, dwóch 
przepustów z piętrzeniem i czterech stopni z piętrzeniem) i na rzece Liwiec 
(odbudowa pięciu jazów). Zadania te są już trakcie realizacji w ramach Programu 
kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (szerzej opisano te 
zagadnienia w ppkt 1h niniejszego wystąpienia); 

 wg załącznika 1C do PPSS13 - 23 zadania inwestycyjne na obszarze działania 
RZGW, które zostały zgłoszone przez podmioty zewnętrzne14.  

Jedno ze zgłoszonych przez RZGW zadań - Budowa zbiornika Oleśniki, które nie 
zostało uwzględnione w projekcie PPSS, z uwagi na jego istotność (jest częścią 
planowanego zadania Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna), 
pozostaje w wieloletnim planie inwestycyjnym w RZGW.  

(akta kontroli tom I str. 33-110) 

W kwestii możliwości wykorzystania do celów zapobiegania deficytom wody, w tym 
np. nawadniania okolicznych upraw i użytków zielonych istniejącego na rzece 
Wieprz zbiornika „Nielisz”, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Powodzi i Suszy RZGW 
wyjaśnił, że obowiązująca instrukcja gospodarowania wodą na tym zbiorniku nie 
przewiduje poborów wody do celów komunalnych i gospodarczych, dlatego też 
zbiornik ten nie był wykorzystywany do zapobiegania deficytom wody, w tym 
nawadniania okolicznych upraw i użytków zielonych. Do podstawowych zadań 
zbiornika należy: wyrównywanie przepływów niskich poniżej przekroju piętrzenia 
wraz z zapewnieniem przepływu nienaruszalnego; ochrona przed powodzią poprzez 
retencjonowanie szczytów fal powodziowych; ograniczenie wahań zwierciadła wody 
w okresie lęgu ptaków związane z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000; wykorzystanie energetyczne warstwy użytkowej zbiornika pomiędzy 
normalnym poziomem piętrzenia i minimalnym poziom energetycznym; 
wykorzystanie rekreacyjne zbiornika i jego brzegów. Na zbiorniku wodnym Nielisz 
powinien być utrzymywany stały poziom piętrzenia, tzw. normalny, za wyjątkiem 
okresów: niżówkowych.  

(akta kontroli tom II str. 136) 

RZGW w Lublinie w okresie objętym kontrolą nie zlecał wykonania analiz możliwości 
zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych. Kierownik 
Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą RZGW podał, że zadania 
w ww. zakresie stanowiły część działań nietechnicznych, przewidzianych 
w przyjętym przez Radę Ministrów 18.10.2016 r. Planie Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (dalej: PZRP) do realizacji przez 

                                                      
12 Tabela zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększenia m.in. retencji i wspierające 
przeciwdziałanie skutkom suszy – zadania inwestycyjne związane ze zwiększeniem retencji zlewni na obszarach wiejskich 
zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). 
13 Tabela zadań w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększenia m.in. retencji i wspierające 
przeciwdziałanie skutkom suszy – zadania inwestycyjne zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez podmioty 
zewnętrzne (spoza PGW WP). 
14 W 20 przypadkach zgłaszającymi były gminy, w jednym – sołectwo, w jednym – fundacja i w jednym Izba Rolnicza.  
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ówczesną RZGW w Warszawie. Dotyczyło to wykonania ww. analiz dla rzek: Wisły, 
Pilicy, Bzury, Wkry, Kamiennej, Narwi, Wieprz i Bugu, jednak wykonana została 
tylko analiza rzek Pilicy i Wkry. 

(akta kontroli tom I str. 111-112) 

Na podstawie analizy dokumentacji strategicznej sprzed 2018 r, w szczególności 
Programu Ochrony Przed Suszą w Województwie Lubelskim15 i Planu 
Przeciwdziałania Skutkom Suszy w Regionie Wodnym Środkowej Wisły16), a także 
opracowanych w ramach PPSS map klas zagrożenia suszą17 stwierdzono, że na 
prawie całym obszarze działania obecnego RZGW występuje zagrożenie w zakresie 
wszystkich typów suszy18 i tylko ok. 0,21% powierzchni stanowi obszar 
niezagrożony suszami 3 i 4 klasy19. Ok. 17,45% powierzchni zajmuje obszar 
zagrożony suszą atmosferyczną w 3 lub 4 klasie, na 46,11% powierzchni występuje 
zagrożenie suszą atmosferyczną i rolniczą w 3 lub 4 klasie, 34,25% powierzchni jest 
narażone na aż trzy typy suszy w 3 lub 4 klasie, a 1,98% - na wystąpienie 
wszystkich czterech typów suszy w stopniu: bardzo i ekstremalnie (3 i 4 klasa). 
Prawie połowa obszaru województwa lubelskiego, tj. cała północna i wschodnia jego 
część (powyżej linii: Hrubieszów – Lublin – Puławy) znajduje się w strefie 
najpilniejszych potrzeb retencjonowania wody (tzw. strefa I). Niewielka część 
województwa w środkowozachodniej jego części (ok. 1,5% powierzchni) jest 
w strefie o dużym zagrożeniu suszą (strefa II), a pozostała część (zachodnia 
i południowa) – w strefie o umiarkowanym zagrożeniu suszą (strefa III).  

(akta kontroli tom I str. 112-121) 

W latach 2018-2020 (do 30.06.) na obszarze działania RZGW nie odnotowano 
zjawiska suszy lub powodzi, jedynie na obszarze Zlewni Zamość w 2019 r. lokalnie 
rolnicy zgłaszali problem do urzędów gmin (w celu szacowania strat suszowych). 
Wystąpiły natomiast podtopienia spowodowane podniesieniem poziomu stanu wód 
w wyniku ulewnych deszczy (m.in. na rzekach Liwiec, Nurzec, Krzna, Muława, 
Tyśmienica, Bystrzyca Duża i Mała). ZZ w Zamościu zgłosił potrzeby robót 
utrzymaniowych w celu zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki Mogielnica i Minima 
(remont budowli piętrzących) oraz robót inwestycyjnych poprzez odbudowę 10 
budowli piętrzących na rzece Mogielnica. Z kolei ZZ w Sokołowie Podlaskim 
wytypował do programu zwiększenia retencji korytowej pięć budowli do odbudowy 
i jedną do remontu na rzece Liwiec, pięć budowli do remontu na rzece Bronka. 
ZZ w Białej Podlaskiej zgłosił w ramach programu przeciwdziałania skutkom suszy 
potrzeby w zakresie: odbudowy i uszczelnienia koryta KWK, przebudowy grobli 
i budowy zbiornika Mosty, odbudowy czaszy i grobli zbiornika Opole oraz potrzeby 
w zakresie melioracji użytków rolnych miejscowości Szaniawy. 
Sygnalizowane potrzeby dotyczące robót inwestycyjnych zostały przez RZGW 
uwzględnione w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, a także 
zgłoszone do projektu PPSS, a zadania dotyczące robót inwestycyjnych na rzekach: 
Nurzec, Liwiec i Mogielnica i utrzymaniowych na rzekach Minina i Bronka 
zaplanowano do realizacji w ramach Programu kształtowania zasobów wodnych na 
terenach rolniczych (co opisano w ppkt 1h niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli tom I str. 122-124, 207, 209) 

                                                      
15 Program Ochrony Przed Suszą w Województwie Lubelskim powstał w 2008 r. na zlecenie ówczesnego Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. 
16 Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy w Regionie Wodnym Środkowej Wisły powstał w 2016 r. w ówczesnej RZGW 
w Warszawie.  
17 Projekt Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, Warszawa, maj 2020 r. 
18 Typy suszy: 1 – atmosferyczna, 2 – rolnicza, 3 – hydrologiczna, 4 - hydrogeologiczna.  
19 Skala oceny zagrożenia suszą (PPSS): 1 klasa to obszary niezagrożone występowaniem danego typu suszy, 2 klasa – 
obszary zagrożone w stopniu umiarkowanym, 3 klasa – obszary bardzo zagrożone, 4 klasa – ekstremalne zagrożenie.  
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RZGW do planowania działań w gospodarce wodnej korzystał z danych instytutów 
badawczych (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w zakresie stanu wód 
powierzchniowych, opadów, temperatury; Państwowego Instytutu Geologicznego 
(dalej: PIG) - w zakresie monitoringu wód podziemnych; Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - monitoringu suszy rolniczej), 
dokumentów planistycznych powstałych przed 2018 r. (m.in. Program Ochrony 
Przed Suszą w Województwie Lubelskim, Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 
w Regionie Wodnym Środkowej Wisły). W Programie Ochrony Przed Suszą 
wskazano obszary wymagające nawodnień, renaturyzacji, ochrony zachowawczej 
oraz działania, których realizacja przyczyni się do poprawy bilansu wodnego 
regionu, w tym potrzebę nawodnień w strefie największych zagrożeń suszą, 
obejmującej część północną i wschodnią województwa lubelskiego (w tym Polesie 
Lubelskie), tj. w systemie kanału Wieprz-Krzna. Aktualnie, jak wyjaśnił Kierownik 
Wydziału Koordynacji Inwestycji, ze względu na zmianę prawa wodnego trwa proces 
formalno-prawny dot. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odcinek ww. kanału 
w km 11+000 - 76+000, zaktualizowana też została mapa do celów projektowych dla 
zbiornika Dratów, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Trwają 
procedury formalno-prawne dot. uzyskania niezbędnych pozwoleń, natomiast roboty 
inwestycyjne będą uwzględnione po zabezpieczeniu środków finansowych 
w ramach środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

(akta kontroli tom I str. 112, 125-138) 

Stwierdzono, że większość (dziewięciu spośród 13) zaplanowanych i zgłoszonych 
przez RZGW do KZGW, w ramach projektu PPSS zadań, była kontynuacją 
przedsięwzięć zapoczątkowanych przed rokiem 2018 przez ówczesny Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie (dalej: WZMiUW). Wykonano 
wówczas: I etap przebudowy zbiornika Mosty (do PPSS RZGW zgłosił zadania 
w ramach II etapu); wykonano obiekt 1 zbiornika Dratów (do PPSS RZGW zgłosił 
wykonanie obiektu 2 i obiektu 3); opracowano dokumentację projektową dla całej 
długości głównej nitki kanału Wieprz-Krzna w km 11+000 - 139+890 (do PPSS 
zgłoszono odbudowę i uszczelnienie koryta wraz z budowlami piętrzącymi); 
dokumentację projektową dla drugiego etapu przebudowy grobli i budowli zbiornika 
Mosty (obiekt 1, 2 i 3). Była już wykonana: dokumentacja projektowa na remont 
i rozbudowę zbiornika Dratów w systemie kanału Wieprz-Krzna (obiekt 2 i 3); 
dokumentacja geodezyjna do odbudowy grobli i czaszy zbiornika Opole gm. 
Podedwórze (do PPSS zgłoszono odbudowę grobli i czaszy zbiornika); 
dokumentacja projektowa do odbudowy i uszczelnienia grobli i czaszy zbiornika 
Żelizna, gm. Drelów (do PPSS zgłoszono rozbudowę istniejącego zbiornika); 
dokumentacja projektowa dla zadania „Szaniawy – melioracje użytków rolnych, 
gm. Trzebieszów (do PPSS zgłoszono zadanie polegające na odtworzeniu, 
odbudowie i modernizacji istniejącej sieci rowów i głównego odbiornika – Krzna Pd.). 

(akta kontroli tom I str. 103-104, 112) 

b) Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Wydział Koordynacji Inwestycji RZGW 
opracowywał roczne i wieloletnie programy planowanych inwestycji, w oparciu 
o limity środków finansowych przyznanych przez KZGW. Zagadnienia związane 
z lokalizacją zbiorników retencyjnych, inwestycjami w zakresie małej retencji 
i systemów melioracji wodnych RZGW zgłaszał do KZGW wg potrzeb i rozeznania 
terenowego. W kwestii budowy instalacji nawadniających pola uprawne 
z wykorzystaniem wód zgromadzonych w istniejących zbiornikach retencyjnych 
Kierownik ww. Wydziału podał, że nawadnianie ciśnieniowe nie leży w kompetencji 
RZGW, a inwestycje w ramach nawodnień grawitacyjnych na rowach melioracyjnych 
planowane są w następnym etapie inwestycyjnym w ramach Systemu Kanału 
Wieprz-Krzna. 
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Ujęte w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGGW WP 
zadania miały charakter wieloletni i obejmowały przedsięwzięcia mające na celu  
przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. 
było to 31 zadań (dotyczyły np. zwiększenia pojemności retencyjnej zbiorników 
wodnych, przywrócenia funkcji nawadniająco - odwadniających urządzeniom 
wodnym); dwa z nich (odbudowa budowli piętrzących na rzekach: Mogielnica 
i Liwiec w celu zwiększenia retencyjności zlewni tych rzek) zaplanowano do 
wykonania w ramach Programu kształtowania Zasobów Wodnych (szerzej opisano 
w ppkt 1h), a 26 ujęto w projekcie PPSS. W przypadku zadania pn. Budowa 
zbiornika Oleśniki, mimo że nie znalazło się ono w projekcie PPSS, RZGW podjął 
starania w celu pozyskania na jego realizację środków finansowych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program planowanych inwestycji 
w gospodarce wodnej PGGW WP podlegał zmianom w zakresie rzeczowym20 
(w porozumieniu z KZGW, głównie za pośrednictwem platformy internetowej), przy 
zachowaniu limitu przyznanych RZGW środków finansowych. 

(akta kontroli tom I str. 108-110, 152-155, 157-158)  

c) Zadania utrzymaniowe na terenie RZGW były realizowane z uwzględnieniem 
Planu utrzymania wód, zatwierdzonego jeszcze w 2016 r. przez dyrektora RZGW 
w Warszawie21 (teren RZGW w Lublinie obejmuje część dawnego RZGW 
w Warszawie – zlewnia rzeki Wieprz i zlewnia rzeki Bug od km 42+100 do przejścia 
rzeki Bug na Ukrainę). Z uwagi na to, że strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko, określająca oddziaływanie robót utrzymaniowych na wody 
powierzchniowe i podziemne oraz na środowisko przyrodnicze i różnorodność 
biologiczną, była przeprowadzona w ramach ww. Planu, realizacja określonych 
w nim zadań, jak wyjaśnił Kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji 
w RZGW, nie wymagała przeprowadzenia dodatkowych ocen oddziaływania, w tym 
skutkujących przyspieszonym odpływem wód z cieków, zmianą poziomu retencji czy 
zasilania wód podziemnych. Większość tych zadań wiąże się utrzymywaniem wód 
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, gdyż kanały 
i zbiorniki, z racji posiadania podwójnej funkcji (stanowią śródlądowe wody płynące 
oraz urządzenia wodne) często związane są bezpośrednio z obiektami 
melioracyjnymi i stanowią odprowadzalnik nadmiaru wody z użytków rolnych 
w okresach jej nadwyżki, a poprzez budowle piętrzące pozwalają na zasilenie 
obiektów melioracyjnych w okresie niedoboru wody. Z kolei spowalnianiu spływu 
wód, zwiększeniu retencji korytowej cieków i retencji dolinowej służą w całości 
roboty utrzymaniowe przyjęte w Programie kształtowania zasobów wodnych.  

W okresie objętym kontrolą na obszarze działania RZGW (region wodny Bugu) 
zrealizowano prace utrzymaniowe na długości odpowiednio: 1191,155 km; 1741,346 
km; 191,124 km (z 1320,127 km zaplanowanych na 2020 r.).  

 (akta kontroli tom I str. 175-177, 179-180)  

d) W latach 2018-2020 (do 30.06.), poza fazą przygotowawczą nie realizowano 
inwestycji w zakresie przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie (szerzej te 
zagadnienia opisano w obszarze 2 niniejszego wystąpienia).  
e) Program Małej Retencji (PMR), opracowany przed rokiem 2000 na zlecenie 
WZMiUW w Lublinie, był kilkukrotnie aktualizowany i aneksowany22. Jak wyjaśnił 

                                                      
20 Np. na dzień 24.07.2020 r. obejmował on 39 zadań, tj. o pięć więcej niż wg stanu na 30.06.2020 r., w tym m.in. wykonanie 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych użytków rolnych wraz z budowlami regulującymi w dolinie rzeki Piszczanki 
(zadanie pn. Hałasy – melioracje użytków rolnych, gm. Międzyrzec Podlaski, pow. Bialski) - zadanie, które było zgłoszone 
przez RZGW do projektu PPSS, ale nie zostało w nim uwzględnione. 
21 Rozporządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.12.2016 r. 
w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
22 Aktualizacja programu małej retencji dla nowego woj. lubelskiego (2004 r.); Aneks do Aktualizacji programu małej retencji dla 
nowego woj. lubelskiego (2013 r.); Program ochrony przed suszą w woj. lubelskim (2008 r.); Program ochrony środowiska woj. 
lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 (2012 r.). 
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Kierownik Wydziału Koordynacji Inwestycji w RZGW, PMR był dedykowany głównie 
do gmin w celu umożliwienia pozyskania funduszy ze środków np. regionalnych 
programów operacyjnych lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a jednym z warunków uzyskania przez inwestorów środków 
finansowych było utrzymanie tych obiektów w należytym stanie technicznym przez 
co najmniej pięć lat (okres trwałości obiektu). Ówczesny WZMiUW w Lublinie nie był 
głównym inwestorem żadnych obiektów z PMR, a po zmianie przepisów Prawa 
wodnego i reorganizacji struktur odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, PMR stał 
się dokumentem zdezaktualizowanym pod względem obowiązujących aktów 
prawnych, bez możliwości uwzględnienia finansowania poszczególnych obiektów 
hydrotechnicznych. Podał też, że PGW WP jest w trakcie opracowywania programu 
mającego na celu kontynuację założeń wojewódzkich programów małej retencji 
w skali całego kraju. W 2019 r. RZGW, zebrał od gmin znajdujących się w obszarze 
swojej działalności, informacje o istniejących lub planowanych zbiornikach małej 
retencji wprowadzonych do zestawienia na podstawie przesłanych wcześniej „Kart 
obiektów małej retencji”. Zestawienie to planowano wykorzystać do opracowania 
ogólnopolskiego Programu Niedoboru Wody lub włączyć do PPSS. 

Stwierdzono, że w sporządzonym na podstawie ww. informacji Wykazie 
planowanych do budowy, odbudowy, modernizacji obiektów małej retencji na terenie 
działania RZGW w Lublinie, są dane o: nazwie, rodzaju obiektu i jego lokalizacji, 
powierzchni zalewu, objętości (dotyczy zbiorników wodnych), rodzaju robót (nowy 
obiekt, rozbudowa, modernizacja) i ich koszcie, okresie realizacji oraz o funkcji 
obiektu. Aktualnie w zestawieniu figuruje 367 obiektów. 

(akta kontroli tom I str. 125, 129, 139-151, 156) 

f) Zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie właściwości 
RZGW były realizowane przez ZZ i bezpośrednio przez NW. Monitoring realizacji 
zadań utrzymaniowych należał (zgodnie z § 61 ust. 3 pkt 10 Regulaminu 
organizacyjnego) do zadań Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji 
w RZGW. Zasady comiesięcznego monitorowania realizacji tych zadań zostały 
wprowadzone przez KZGW w połowie 2018 r. RZGW otrzymał, drogą mailową, 
„Instrukcję do monitoringu” wraz z wzorem tabel monitoringu. Tabele z monitoringu 
należało przesyłać do KZGW do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca (jeśli 10 dzień 
przypadał w weekend lub święto - następnego dnia roboczego). 

Na podstawie losowo wybranej próby (po dwa miesiące w każdym z kontrolowanych 
lat, tj. za sierpień i listopad 2018 r,; marzec i czerwiec 2019 r.; marzec i maj 2020 r.) 
stwierdzono, że RZGW wywiązywał się z obowiązku monitorowania zgodnie 
z wytycznymi KZGW. 
Kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji podał, że w ramach tzw. 
kontroli biernej prac utrzymaniowych realizowanych w regionie wodnym, w Wydziale 
dokonywano ich sprawdzenia pod kątem zgodności z planami, a także 
weryfikowano 100% kosztorysów inwestorskich w zakresie poprawności ustalenia 
wartości zamówienia i przyjętych rozwiązań technologicznych.  
Zasady dokonywania kontroli na etapie realizacji prac utrzymaniowych regulowało 
Zarządzenie Dyrektora RZGW w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji 
zadań utrzymaniowych” w RZGW w Lublinie23. Wprowadzony został m.in. „Dziennik 
realizacji zadania utrzymaniowego” do dokumentowania przebiegu zadania w ZZ. 
Odnosząc się do kwestii przeprowadzania kontroli prac utrzymaniowych na etapie 
ich realizacji, Kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji podał, że 
w przypadku wystąpienia problemów z realizacją, RZGW ma możliwość bieżącego 
wglądu do kopii ww. dziennika, co pozwala ograniczyć kontrole i wizytacje 

                                                      
23 Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 15.02.2018 r. 
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(m.in. z uwagi na ograniczenia w liczbie samochodów służbowych) do zadań 
remontowych o dużym stopniu skomplikowania - kilkunastu rocznie. 

(akta kontroli tom I str. 182-206) 

g) Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym (§ 61 ust. 10) do zadań Wydziału 
Planowania w Gospodarowaniu Wodami należało m.in. podejmowanie działań 
mających na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych 
i podziemnych; współpraca w podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie 
na potrzeby rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości; realizacja działań 
służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami. Zadania te, jak 
podał Kierownik ww. Wydziału, były realizowane m.in. poprzez: dokonywanie analiz 
operatów wodnoprawnych wykonywanych na potrzeby uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych (w szczególności pod kątem 
poprawności obliczeń dostępnych zasobów wodnych w danym profilu rzecznym) 
oraz wskazanie konieczności uwzględnienia w bilansie zasobów wodnych w miejscu 
poboru wydanych wcześniej pozwoleń (czy wody wystarczy dla wszystkich). 
Pracownicy ww. Wydziału uczestniczyli również w postępowaniach prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących wydawania pozwoleń 
zintegrowanych, opiniowali dokumentacje wykonywane na potrzeby wydania decyzji 
środowiskowych i analizowali kwestie związane z jakością wody (przestrzeganie 
dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń) i ilością zasobów wodnych (w tym 
możliwości retencji korytowej). Na potrzeby bilansowania ilościowego i jakościowego 
wód powierzchniowych w RZGW powstało dla 21 jednolitych części wód 
powierzchniowych opracowanie pn. Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla 
jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno – 
Środowiskowego Kraju na obszarze działania RZGW w Warszawie, a obecnie 
prowadzone są prace nad ekspertyzą Przepustowość koryt rzecznych Czechówki 
oraz Czerniejówki w warunkach antropopresji miejskiej obszaru Lublina przy 
występowaniu deszczów miarodajnych o określonym natężeniu z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod hydrologicznych i nowoczesnych technik geoinformatycznych 
(bilans ilościowy). Przy opiniowaniu dokumentacji dotyczącej możliwości poboru 
wód powierzchniowych i podziemnych Wydział korzystał m.in. z informacji 
gromadzonych w zasobach Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami 
w RZGW, dotyczących wydanych pozwoleń wodnoprawnych.  

Jak wynika z danych z ww. Systemu, w okresie objętym kontrolą na obszarze 
RZGW wydanych zostało 220 decyzji – pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych, w tym 39 (17,7%) na cele rolnicze24 oraz 34 decyzje pozwolenia 
wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych, w tym 23 (67,6%) na cele rolnicze. 

W kwestii określania wielkości poboru wody w wydawanych pozwoleniach 
wodnoprawnych i ustalania limitu (sumarycznego maksymalnego poboru), Kierownik 
Wydziału Zgód Wodnoprawnych w RZGW podał, że wielkość poboru wód określana 
jest na podstawie wniosku i operatu wodnoprawnego - dokumentacji 
hydrogeologicznej w przypadku wód podziemnych, która określa m.in. zasoby 
eksploatacyjne ujęcia i jest w tym zakresie wiążąca dla organu udzielającego 
pozwolenie wodnoprawne. W przypadku poboru wód powierzchniowych w operacie 
wodnoprawnym należy wykazać, że wnioskowany pobór nie spowoduje naruszenia 
wielkości przepływu nienaruszalnego. W żadnym dokumencie nie ma założonego 
górnego limitu dla sumarycznego poboru wód, który mógłby ewentualnie skutkować 
np. czasowym zaprzestaniem udzielania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 
lub zmniejszeniem wielkości wcześniej ustalonego poboru. 

 (akta kontroli tom I str. 160, 174-177, 179-181) 

                                                      
24 Zgodnie z definicją działalności rolniczej, zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 
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Odnosząc się do współpracy w podejmowaniu działań mających na celu 
zapewnienie na potrzeby rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości, Kierownik 
Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami podał, że działania w zakresie 
zapewnienia na potrzeby ludności, przemysłu i rolnictwa wody w odpowiedniej ilości 
i jakości są prowadzone kompleksowo i trudno jest wydzielić część ukierunkowaną 
wyłącznie na rolnictwo. Strategicznymi dokumentami planistycznymi w tym zakresie 
są: Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w tym dorzecza Wisły)25 
oraz Warunki korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły26. Plany 
gospodarowania wodami dostarczają informacji o stanie ilościowym i jakościowym 
wód powierzchniowych i podziemnych i diagnozują stan użytkowania i zagrożenia 
środowiska wodnego, a warunki korzystania z wód regionu wodnego – wskazują 
priorytety w zakresie poboru wód m.in. do nawodnień rolniczych i leśnych, 
w kolejności od największego priorytetu (tj. z zasobu wód powierzchniowych, 
z zasobu wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego i starszych). 
Wydział pozyskuje do analiz informacje dotyczące bilansu wykorzystania zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych dla poszczególnych rejonów wodno-
gospodarczych w regionie wodnym Bugu od Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowej Służby Hydrologicznej (PIG PSH), a źródłem informacji 
o zagrożeniach dotyczących zasobów wód podziemnych jest np. opracowywana 
przez PIG PSH Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru 
wód powierzchniowych. Wydział nie posiada informacji co do skali niedoboru, jak też 
podjętych działaniach i skutków tych działań. 

(akta kontroli tom I str. 160-173) 

h) W ramach przygotowanych przez PGW WP założeń Programu kształtowania 
zasobów wodnych na terenach rolniczych (dalej: PKZW), RZGW zgłosił do realizacji 
w latach 2020-2022 46 zadań, obejmujących zarówno roboty utrzymaniowe, jak też 
inwestycyjne (remont, przebudowa i odbudowa budowli piętrzących i korekcyjnych 
na rzekach: Bronka, Kosówka, Liwiec, Krzna, Minina, Krzewianka, Mogielnica, 
Wełnianka i Huczwa, w celu przywrócenia ich dwufunkcyjności odwodnieniowo-
nawodnieniowych dla zwiększenia retencji zlewni na obszarach wiejskich). 
Przewidywanym efektem jest m.in. zwiększenie poziomu retencji o ok. 715,35 tys. 
m3 i nawodnienie ok. 1 900 ha użytków rolnych. Łączny koszt realizacji został 
oszacowany na poziomie 7 838 tys. zł (w tym 244 tys. zł dotyczyło zadań 
utrzymaniowych).  
Zadania inwestycyjne w PKZW dotyczyły: 

 zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę 
budowli piętrzących do parametrów projektowych w km 1+890; 5+640; 6+510; 
7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240 wraz z ew. niecką 
wypadową i ubezpieczeniem przyczółków. Okres realizacji inwestycji – lata 2020 
-2021; szacunkowy koszt – 1 092 tys. zł, w tym 120 tys. zł w 2020 r. 
(sporządzenie dokumentacji projektowej). Planowane efekty rzeczowe inwestycji 
- uzyskanie zdolności pojemności korytowej do 32 tys. m3 i powierzchni 
oddziaływania 47 ha. Jak wynika z uzasadnienia realizacji zadania zwiększenie 
retencji korytowej ma poprawić znacznie wilgotność profilu glebowego terenów 
przyległych, zwiększyć obszar nawadniany oraz plony na użytkach rolnych, 
a zaniechanie tej inwestycji może spowodować lokalne przesuszenie terenu, 
a tym samym zmniejszyć produkcję rolniczą i negatywnie wpłynąć na strukturę 
użytkowania gruntów; 

                                                      
25 M.P. 2011 nr 49 poz. 549.  
26 Rozporządzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. Dyrektora RZGW w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1284 
z dnia 13 kwietnia 2015 r.).  
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 zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli 
piętrzących w km 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106 wraz z ew. 
niecką wypadową i ubezpieczeniem przyczółków. Okres realizacji – lata 2020- 
2021, szacunkowy koszt całkowity – 3 292 tys. zł, w tym 322 tys. zł w 2020 r. 
Planowane efekty rzeczowe – uzyskanie zdolności pojemności korytowej do 
83 tys. m3 i powierzchni oddziaływania 265 ha. Wg uzasadnienia inwestycji 
zwiększenie retencji korytowej ma poprawić znacznie wilgotność profilu 
glebowego terenów przyległych, zwiększyć obszar nawadniany oraz plony na 
użytkach rolnych, a jej zaniechanie może spowodować lokalne przesuszenie 
terenu, a tym samym zmniejszyć produkcję rolniczą i negatywnie wpłynąć na 
strukturę użytkowania gruntów; 

 przebudowy jazu w km 31+350 rzeki Huczwa w m. Malice, gm. Werbkowice – 
zadanie dopisane do planu w związku z zaangażowaniem miejscowej 
społeczności oraz jednostek samorządu terytorialnego ze względu na niedobór 
wody dla przyległych terenów i pilną potrzebę nawodnień dla profilu glebowego 
dla sfery szczególnie zagrożonej zjawiskiem suszy rolniczej – przesuszeniem 
gleby o dobrej klasie bonitacyjnej narażonej na wymywanie związków 
tworzących strukturę glebową oraz dla użytków zielonych stanowiących 
podstawę dla hodowli zwierzęcej. Przewidywana realizacja – lata 2020-2022. 
Koszt zadania oszacowano na kwotę 3 210 tys. zł, w tym 210 tys. zł w 2020 r. 
Przewidywana retencja korytowa 133,6 tys. m3, obszar oddziaływania 526,5 ha. 

Zadania utrzymaniowe dotyczyły: 
a) zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bronka poprzez odbudowę budowli 
piętrzących w km: 1+235, 2+893, 4+463, 6+017, 8+777. Zadanie do realizacji 
w 2020 r. Planowane koszty (pięć obiektów) - 25 tys. zł, przewidywana retencja 
korytowa - 47,84 tys. m3, powierzchnia oddziaływania - 93 ha; 
b) zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli 
piętrzących w km: 105+384. Zadanie do realizacji w 2020 r. Planowane koszty 
(jeden obiekt) - 15 tys. zł, przewidywana retencja korytowa - 12,3 tys. m3, 
powierzchnia oddziaływania - 30 ha; 
c) zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kosówka poprzez odbudowę 
budowli piętrzących w km: 2+703, 4+730 5+369. Zadanie do realizacji w 2020 r. 
Planowane koszty (trzy obiekty) - 6 tys. zł, przewidywana retencja korytowa - 
1,54 tys. m3, powierzchnia oddziaływania - 199 ha; 
d) zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Minina poprzez remont budowli 
piętrzących w km: 3+410, 18+480, 20+240. Zadanie do realizacji w 2020 r. 
Planowane koszty (trzy obiekty) - 60 tys. zł, przewidywana retencja korytowa - 
171,54 tys. m3, powierzchnia oddziaływania - 45 ha; 
e) zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez remont 
budowli piętrzących w km: 25+490, 26+260, 26+915. Zadanie do realizacji w 2020 r. 
Planowane koszty (trzy obiekty) - 30 tys. zł, przewidywana retencja korytowa - 
8,1 tys. m3, powierzchnia oddziaływania - 47 ha; 
f) zwiększenia zdolności retencyjnej Mogielnica na budowlach piętrzących w km: 
13+923, 18+185, 19+929, 21+815 – opracowanie operatów wodnoprawnych wraz 
z instrukcjami gospodarowania wodą. Zadanie do realizacji w 2020 r. Planowane 
koszty (dotyczy czterech obiektów) - 108 tys. zł, przewidywana retencja korytowa - 
21 tys. m3, powierzchnia oddziaływania - 57 ha;. 
g) bezinwestycyjnego wykonania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej rzeki 
Wełnianka do zwiększenia retencji korytowej - pięć obiektów (jazy, zasuwy). 
Zadanie do realizacji w 2020 r. Przewidywana retencja korytowa – 80,6 tys. m3, 
powierzchnia oddziaływania - 73 ha; 
h) bezinwestycyjnego wykonania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej rzeki 
Krzewianka do zwiększenia retencji korytowej - pięć obiektów (jazy, zasuwy). 
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Zadanie do realizacji w 2020 r. Przewidywana retencja korytowa – 78,93 tys. m3, 
powierzchnia oddziaływania - 478 ha; 
i) bezinwestycyjnego wykonania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej rzeki 
Krzna do zwiększenia retencji korytowej – jeden obiekt (jaz i zasuwy). Zadanie do 
realizacji w 2020 r. Przewidywana retencja korytowa – 45 tys. m3, powierzchnia 
oddziaływania - 37 ha. 

Stan realizacji na dzień 30.06.2020 r. był następujący:  
ad.  a) Procedura wyłonienia wykonawcy - w toku. W wyniku postępowania 
przetargowego została wskazana najkorzystniejsza oferta. Kwota oferty – 116 850 zł 
brutto, tj. o 3 150 zł niższa od wartości szacunkowej zamówienia. 
ad.  b) Procedura wyłonienia wykonawcy - w toku. W wyniku postępowania 
przetargowego27 najtańszą była oferta na kwotę 446 490 zł, tj. o 124 490 zł wyższą 
od szacunkowej wartości zamówienia. 
ad.  c) Zadanie zostało wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych 
współfinansowanych ze środków przekazanych przez urząd Dozoru Technicznego - 
w fazie przygotowywania procedury przetargowej. 
ad.  d - f) Na zadania utrzymaniowe zawarto z wykonawcami umowy na łączną 
kwotę (po przetargach) 115 024,84 zł (o 20 975,16 zł niższą od planowanej). 
Zadanie dotyczące opracowania operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 
gospodarowania wodą dla zadania na rz. Mogielnica – w przygotowaniu. 
ad.  g - i) Zaplanowane zadania utrzymaniowe bezinwestycyjne (wykonywane 
własnymi siłami) realizował ZZ w Białej Podlaskiej. Na wszystkich obiektach 
wykonano konserwacje, a na obiektach na rzece Wełnianka zaplanowano dalsze 
prace utrzymaniowe. 

(akta kontroli tom I str. 125, 207-214) 

1.2. Koordynacja prowadzenia ewidencji wód i urządzeń wodnych znajdujących się 
na terenie właściwości działania RZGW należała do zadań Wydziału Planowania 
i Koordynacji Eksploatacji RZGW (dalej: WPiKE). Do 31.03.2019 r. Wydział ten 
prowadził również ewidencję wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie 
działania RZGW, natomiast od 1.04.2019 r. prowadzenie tej ewidencji należy do 
obowiązków zarządów zlewni (ZZ) zlokalizowanych na obszarze działania RZGW. 
Do zadań ZZ należało również prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych 
oraz dokonywanie m.in. okresowych przeglądów urządzeń wodnych i wykonywanie 
kontroli ich stanu technicznego, a także sprawowanie wraz z nadzorami wodnymi 
(dalej: NW) zlokalizowanymi na obszarze działania ZZ, nadzoru nad utrzymaniem 
wód oraz urządzeń wodnych znajdujących się na danym terenie. 

WPiKE RZGW dysponował natomiast zbiorczymi bazami danych (elektronicznymi 
i papierowymi) dotyczącymi urządzeń melioracji wodnych, w tym urządzeń wodnych 
znajdujących się na terenie właściwości działania RZGW, które otrzymał od 
likwidatorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych (dalej: 
WZMiUW) w Lublinie, Białymstoku i Warszawie oraz od dawnych regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, w tym m.in.: wykazem wód powierzchniowych 
rzecznych, wykazem wód powierzchniowych jeziornych, wykazem budowli 
regulacyjnych, wykazem przejętych urządzeń wodnych, wykazem przejętych rzek 
i kanałów, wykazem zbiorników wodnych i jezior, wykazem wałów 
przeciwpowodziowych i przepompowni. 

Dyrektor RZGW wyjaśniła, że zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy Prawo wodne 
z 2017 r. prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych należy do 
obowiązków ZZ, które przejęły tę ewidencję (sporządzoną w formie papierowej) 
bezpośrednio od likwidowanych WZMiUW. Wydział Systemu Informacyjnego 

                                                      
27 LU.ROZ.2810.18.2020 z dnia 3.06.2020 r. 
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Gospodarowania Wodami RZGW w Lublinie pozyskał natomiast dostępne 
elektroniczne bazy danych dot. tych urządzeń od likwidowanych WZMiUW, 
a następnie przekazał je podległym ZZ. Ww. wyjaśniła, że RZGW nie realizuje 
bezpośrednio zadań w zakresie nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji 
wodnych. Jedynym zadaniem, jakie jest realizowane w odniesieniu do tych urządzeń 
to ustalanie szczegółowych zakresów i terminów wykonania obowiązku ich 
utrzymania w trybie art. 206 ustawy Prawo wodne z 2017 r. 

Według danych pozyskanych przez RZGW od podległych ZZ na dzień 31.05.2020 r. 
na obszarze działania RZGW znajdowała się następująca liczba urządzeń melioracji 
wodnych związanych m.in. z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie: 

 62 062 szt. rowów wraz z budowlami związanymi z nimi o łącznej długości 
26 372 593,5 m (w ewidencji brak było danych identyfikujących rowy 
odwadniające lub nawadniające), 

 6 stacji pomp służących wyłącznie do celów rolniczych, 

 813 szt. ziemnych stawów rybnych, 

 747 330 m grobli na obszarach nawadnianych, 

 223 systemy nawodnień grawitacyjnych o powierzchni obszaru nawadnianego 
20 548,71 ha, 

 dwa systemy nawodnień ciśnieniowych o powierzchni obszaru nawadnianego 
111,33 ha.  

Na dzień 31.05.2020 r. na terenie właściwości działania RZGW znajdowało się 
5 085 obiektów - urządzeń wodnych, będących w ewidencji RZGW, w tym 2 540 
obiektów związanych m.in. z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie, 
z tego: 

 2 458 budowli piętrzących, upustowych i obiektów służących do ujmowania wód, 

 28 stopni i zbiorników wodnych, 

 54 kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie. 
(akta kontroli tom II str. 1-8, 422-428) 

Dyrektor RZGW zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 9 marca 2018 r.28 ustalił regulamin 
wykonywania kontroli okresowych stanu technicznego i kontroli bezpiecznego 
użytkowania urządzeń wodnych – obiektów budowlanych, stanowiących własność 
Skarbu Państwa oraz kontroli okresowych śródlądowych wód płynących, w stosunku 
do których prawa właścicielskie wykonywał RZGW. W regulaminie tym określił m.in. 
terminy, zasady i sposób przeprowadzania oraz dokumentowania tych kontroli. 
Zgodnie z tym regulaminem, a także regulaminem organizacyjnym PGW WP, za 
dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń wodnych stanowiących własność 
Skarbu Państwa znajdujących się na obszarze działania RZGW oraz za 
wykonywanie kontroli ich stanu technicznego były odpowiedzialne podległe ZZ i NW, 
za wyjątkiem urządzeń wodnych zaliczonych do XXVII kategorii obiektu 
budowlanego, których ocenę stanu technicznego i ocenę stanu bezpieczeństwa 
wykonywała państwowa służba do spraw budowli piętrzących (tj. Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór). Protokoły 
z kontroli okresowych urządzeń wodnych (tj. rocznych i pięcioletnich dokonywanych 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane29) oraz oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli 
piętrzących (na podstawie art. 189 ust. 4-5 ustawy Prawo wodne z 2017 r.), a także 

                                                      
28 Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wykonywania kontroli okresowych stanu technicznego i kontroli 
bezpiecznego użytkowania urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz kontroli okresowych 
śródlądowych wód płynących w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
29 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. 
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protokoły z kontroli utrzymania obiektów przeprowadzonych przez organy nadzoru 
budowlanego znajdowały się we właściwych miejscowo ZZ i NW. 

(akta kontroli tom II str. 9-14) 

Według danych RZGW, spośród 5 085 obiektów - urządzeń wodnych stanowiących 
własność Skarbu Państwa znajdujących się na obszarze działania RZGW, kontroli 
okresowej rocznej i pięcioletniej (art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) 
podlegały 1 102 obiekty będące urządzeniami wodnymi. 

W latach 2018-2020 (I półrocze) kontroli okresowej rocznej wynikającej z art. 62 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane poddano: 

 575 obiektów w 2018 r., tj. 52,2% obiektów podlegających takiej kontroli; 

 528 obiektów w 2019 r., tj. 47,9 % obiektów podlegających takiej kontroli; 

 218 obiektów w I półroczu 2020 r., tj. 19,7% obiektów podlegających kontroli. 

Kontroli okresowej pięcioletniej wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane w latach 2018-2020 r. (I półrocze) poddano następującą liczbę obiektów 
– urządzeń wodnych: 8 w 2018 r., 97 w 2019 r. i 22 w I półroczu 2020 r. 
Nie poddano natomiast takiej kontroli, pomimo że od ostatniej upłynęło już 5 lat, 
następującej liczby obiektów – urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu 
Państwa znajdujących się na obszarze działania RZGW: 

 297 spośród 1 102 obiektów podlegających kontroli w 2018 r. (tj. 27%); 

 298 spośród 1 102 obiektów podlegających kontroli w 2019 r. (tj. 27%); 

 287 obiektów – urządzeń melioracji wodnych podlegających kontroli w I półroczu 
2020 r. 

Spośród 2 003 budowli piętrzących o piętrzeniu wody powyżej 0,5 m, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, znajdujących się na obszarze działania RZGW - 
badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę ich 
stanu bezpieczeństwa (art. 189 ust. 4-5 ustawy Prawo wodne z 2017 r.) poddano 53 
budowle, z tego pięć w 2018 r. i 48 w 2019 r. 

(akta kontroli tom II str. 6) 

Dyrektor RZGW wyjaśniła, że „opóźnienia w poddawaniu badaniom i pomiarom 
umożliwiającym ocenę stanu technicznego oraz ocenę stanu bezpieczeństwa 
niektórych budowli piętrzących wynikały z wielkości zasobów finansowych Wód 
Polskich”. Poinformowała, że „oceny takie są opracowaniami specjalistycznymi 
wymagającymi od ich autorów wykonania specjalistycznych badań terenowych, 
nierzadko połączonych z pracami geotechnicznymi i geodezyjnymi oraz prac 
studyjnych opisujących wykonane pomiary i badania. Oceny te nie są, zatem 
wykonywane przez pracowników Wód Polskich, lecz w 100% są zlecane 
zewnętrznym jednostkom specjalistycznym. Koszt takiego opracowania waha się 
w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za jeden obiekt hydrotechniczny”. 
Ww. wyjaśniła, że „dyrektorzy ZZ muszą decydować ile środków finansowych 
w ramach swoich budżetów przeznaczyć na oceny stanu technicznego oraz oceny 
stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, a ile na pozostałe działania statutowe 
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych”. Stwierdziła, że „z uwagi na to, że 
ustawa Prawo wodne z 2017 r. nie określa czasookresu wykonywania tych ocen 
w planach na najbliższe lata jest wykonanie tych ocen dla każdej budowli”. Podała 
też, że w ramach koordynacji w imieniu Prezesa PGW WP działalności podległych 
ZZ podejmowała działania celem wyegzekwowania od tych jednostek obowiązku 
poddawania kontrolom okresowym obiektów budowlanych/urządzeń wodnych oraz 
dokonywania ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących. 
Odbywało się to poprzez: spotkania z dyrektorami ZZ, w trakcie których omawiano 
m.in. sprawy dot. przeprowadzania takich kontroli i ocen, w tym planowania środków 
finansowych na te zadania; delegowanie pracowników Zarządu RZGW w Lublinie do 
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przeprowadzania takich kontroli w szczególności do kontroli obiektów znajdujących 
się na terenie właściwości działania ZZ w Sokołowie Podlaskim, a także kierowanie 
pracowników posiadających stosowne uprawnienia budowlane np. z branży 
elektrycznej czy konstrukcyjno-budowlanej z jednych ZZ i NW do innych, w których 
nie było osób z odpowiednimi uprawnieniami celem przeprowadzenia takich 
kontroli”. 

(akta kontroli tom II str. 422-426) 

Kontrole okresowe urządzeń wodnych (tj. roczne i pięcioletnie, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane) były przeprowadzane przez 
pracowników RZGW, ZZ i NW posiadających uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności, natomiast oceny stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa budowli piętrzących o piętrzeniu wody powyżej 0,5 m (o których 
mowa w art. 189 ust. 4-5 ustawy Prawo wodne z 2017 r.) były dokonywane przez 
podmioty zewnętrzne na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami przez 
Dyrektora RZGW. Wykonawcy w trakcie prowadzenia badań i pomiarów 
umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz ocenę stanu bezpieczeństwa 
budowli piętrzących dokonywali również kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich 
tych budowli wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

(akta kontroli tom II str. 7-8) 

Szczegółowym badaniem objęto sposób dokonywania przez RZGW weryfikacji 
wykonania przez ZZ i NW zaleceń zawartych w protokołach z kontroli stanu 
technicznego urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
znajdujących się na terenie właściwości działania RZGW przeprowadzonych przez 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: WINB) w Lublinie 
(kserokopie tych protokołów, a także kserokopie wydanych przez WINB decyzji 
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i protokołów z kontroli 
sprawdzających przeprowadzonych przez WINB, znajdowały się w posiadaniu 
WPiKE RZGW). 
I tak, w latach 2018-2020 (I półrocze) WINB w Lublinie przeprowadził ogółem osiem 
kontroli obiektów/urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa 
i znajdujących się na obszarze działania RZGW (WINB w Białymstoku oraz 
w Warszawie nie przeprowadził kontroli w tym zakresie). Dotyczyły one: utrzymania 
jazu piętrzącego wodę w km 7+500 rzeki Por (gm. Sułów); utrzymania jazu 
piętrzącego wodę w km 5+275 rzeki Kryniczanki, (gm. Krynice); utrzymania 
zbiornika wodnego „Krynice”, (gm. Krynice); utrzymania zbiornika wodnego 
„Zakrzówek” położonego w km 67+660 rzeki Bystrzyca (gm. Zakrzówek); utrzymania 
zbiornika wodnego „Zagłębocze” (gm. Ludwin); utrzymania jazu piętrzącego wodę 
w km 49+440 rzeki Zielawa (gm. Podedwórze); utrzymania jazu piętrzącego wodę 
w km 38+500 rzeki Tyśmiennica (gm. Siemień); utrzymania jazu w km 0+450 rzeki 
Bystrzyca Duża (gm. Borki).  
W wydanych po przeprowadzonych kontrolach decyzjach30 nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości, WINB każdorazowo stwierdzał, że 
„nieprawidłowości dotyczą stanu technicznego i estetyki obiektu poddanego kontroli 
i są wynikiem postępującego procesu technicznego naturalnego starzenia się 
obiektu oraz powstawania opóźnień w wykonywaniu prac remontowych i bieżących 
napraw i zabiegów konserwacyjnych, lecz nie zagrażają aktualnie jego 
bezpieczeństwu”. 

Na podstawie protokołów z kontroli sprawdzających przeprowadzonych przez WINB 
ustalono, że RZGW i podległe ZZ i NW podjęły skuteczne działania i zostały 

                                                      
30 Decyzje Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: ZBS-XIII.7741.3.2018, ZBS-XIII.7741.2.2018 
i ZBS-XIII.7741.1.2018 z 3 kwietnia 2018 r., ZBS-XIII.7741.4.2018 z 14 czerwca 2018 r., ZBS-XIII.7741.8.2018 z 31 grudnia 
2018 r., ZBS-XIII.7741.2.2019, ZBS-XIII.7741.3.2019 i ZBS-XIII.7741.4.2019 z 7 czerwca 2019 r.  
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usunięte, w terminie wskazanym przez WINB, stwierdzone nieprawidłowości, za 
wyjątkiem rozbiórki pomostu rekreacyjnego na zbiorniku wodnym „Zagłębocze”, 
(termin usunięcia i uporządkowania terenu wyznaczono do 15 listopada 2020 r.). 

Ponadto, w latach 2018-2020 (I półrocze) RZGW i podległe ZZ i NW zrealizowały 
również zalecenia pokontrolne WINB31 sformułowane po kontrolach utrzymania 
trzech obiektów budowlanych/urządzeń wodnych, tj. trzech jazów piętrzących wodę 
na rzekach Wieprz (dwóch jazów) i Świnka (jednego jazu), przeprowadzonych przez 
WINB w Lublinie w latach 2016-2017. Dotyczyły one m.in. oczyszczenia 
i zabezpieczenia powłokami reprofilacyjnymi uszkodzonych miejscowo powierzchni 
betonowych jazów, usunięcia roślinności porastającej umocnienia betonowe na 
stanowisku dolnym i górnym jazów, zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń 
wyciągowych, zasuwy i barierki jazów. 

(akta kontroli tom II str. 15-106) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) do RZGW wpłynęły trzy wnioski o wszczęcie 
postępowania na podstawie art. 205 i 206 ustawy Prawo wodne z 2017 r. Wnioski te 
zostały złożone przez zainteresowanych właścicieli gruntów i dotyczyły utrzymania 
urządzeń melioracji wodnych, tj. udrożnień odcinków rowów melioracyjnych. I tak: 

 wniosek w sprawie ustalenia zakresu i terminu wykonania obowiązku utrzymania 
odcinka rowu P-14 od km 1+546 do km 1+930 i rowu LP-20 od km 0+000 do km 
0+240 położonego w obrębie Wiski na terenie gminy Tuczna przez 
zainteresowanych właścicieli gruntów wpłynął do RZGW w dniu 12.07.2019 r. 
Podjęte przez RZGW działania polegały na przeprowadzeniu w dniu 
13.08.2019 r. (tj. po upływie 32 dni od dnia złożenia wniosku) wizji w terenie 
i zawiadomieniu w dniu 18.09.2019 r. stron (tj. po upływie 36 dni od dnia 
przeprowadzenia wizji w terenie) o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w przedmiotowej sprawie. Dyrektor RZGW do dnia 31.07.2020 r. (tj. pomimo 
upływu 316 dni od dnia wszczęcia postępowania) nie wydał decyzji określającej 
zakres i termin wykonania robót utrzymaniowych na ww. urządzeniach melioracji 
wodnych. RZGW nie zawiadamiał stron o przyczynach niezałatwienia sprawy 
w terminie (w RZGW brak było pism w  tej sprawie); 

 wniosek w sprawie ustalenia zakresu i terminu wykonania obowiązku utrzymania 
odcinka rowu R-A położnego na działce nr ewid. 929 na terenie gminy Małkinia 
Górna przez Wójta Gminy wpłynął do RZGW w dniu 16 września 2019 r. Do dnia 
31 lipca 2020 r. (tj. pomimo upływu 318 dni od dnia złożenia wniosku) nie zostało 
wszczęte postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie i nie została 
wydana decyzja określającej zakres i termin wykonania robót utrzymaniowych 
na ww. urządzeniu melioracji wodnych. RZGW nie zawiadamiał stron 
o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie (w RZGW brak było pism w tej 
sprawie); 

 wniosek w sprawie ustalenia zakresu i terminu wykonania obowiązku utrzymania 
(przez Spółkę Wodną Jasienica) odcinka rowu położonego na terenie działki 
o nr ewid. 265 w gminie Ostrów Mazowiecka przez Spółkę Wodną Jasienica 
wpłynął do RZGW w dniu 31.12.2019 r. Dyrektor RZGW po rozpatrzeniu sprawy 
w dniu 27.01.2020 r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził m.in., że 
„postanowił odmówić wszczęcia postępowania w trybie art. 206 ustawy Prawo 
wodne z 2017 r., gdyż wnioskowane urządzenie melioracji wodnych 
zlokalizowane jest na terenie działalności Spółki Wodnej Jasienica, a zgodnie 
z przyjętą linią orzecznictwa uprawnienia Dyrektora RZGW wynikające z ww. 
art. 206 ustawy Prawo wodne z 2017 r. nie mają zastosowania do zaistniałej 

                                                      
31 Decyzje Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: ZBS-XIII.7741.1.1.2016 z 6 lutego 2017 r., 
ZBS-XIII.7741.8.2017 z 21 sierpnia 2017 r. i ZBS-XIII.7741.1.2.2016 z 6 kwietnia 2017 r. 
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sytuacji i Dyrektor RZGW nie może wydać decyzji, w której ustali ww. Spółce 
Wodnej Jasienica szczegółowe zakresy i terminy wykonania robót 
utrzymaniowych na urządzeniach melioracji wodnych objętych działalnością tej 
Spółki”. Jednocześnie Dyrektor RZGW poinformował wnioskodawcę, że 
„zgłaszany przez niego problem może zostać rozwiązany przez niego samego 
w drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. Wnioskodawca 
nie wniósł zażalenia na niniejsze postanowienie Dyrektora RZGW. 

(akta kontroli tom II str. 107-116) 

P.o. zastępcy Dyrektora RZGW ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą wyjaśnił, że 
w niniejszej sprawie Dyrektor RZGW odmówił wszczęcia postępowania w trybie 
art. 206 ustawy Prawo wodne z 2017 r., gdyż wnioskowane urządzenie melioracji 
wodnych zlokalizowane jest na terenie działalności Spółki Wodnej Jasienica. 
Stwierdził, że „spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie 
dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb 
w zakresie gospodarowania wodami”. Poinformował, że „nie ma możliwości 
nałożenia przez PGW WP decyzji w trybie art. 206 na spółkę wodną, gdyż decyzje 
te dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości, odnoszących korzyści z istniejących 
urządzeń melioracji wodnych”. 

(akta kontroli tom II str. 136-140) 

W dniu 28.03.2019 r. do RZGW wpłynęła decyzja Prezesa PGW WP 
Nr 44/2019/KUZ z dnia 27 lutego 2019 r. o uchyleniu decyzji Starosty Siedleckiego 
Nr RŚ.6343.14.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. o nakazaniu zainteresowanemu 
właścicielowi gruntu wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, tj. odmulenia rowu nr R-P na odcinku przebiegającym przez działki 
nr ewid. 237 i 238/2 w miejscowości Łączka na terenie gminy Kotuń i przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W decyzji Prezes PGW 
WP wskazał jako organ I instancji RZGW w Lublinie. Po otrzymaniu przedmiotowej 
decyzji RZGW w okresie od 28.03.2019 r. do 14.07.2020 r., rozpatrując 
przedmiotową sprawę m.in. zwrócił się do Starosty Siedleckiego o przekazanie akt 
sprawy (pismo znak: LU.RPU.532.46.2.2019.HS z dnia 13 maja 2019 r.), 
przeprowadził wizję w terenie ww. urządzenia wodnego (w dniu 17.06.2019 r.) oraz 
zawiadomił strony postępowania o zebranych dowodach i materiałach w sprawie 
oraz poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i możliwości 
złożenia wyjaśnień (pismo z 23.08.2019 r.). 

Ze zgromadzonej przez RZGW dokumentacji wynika, że przedmiotowa sprawa 
dotyczyła utrzymania urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym w celu 
zachowania jego funkcji. Ponieważ wszczęcie postępowania nastąpiło przed dniem 
1 stycznia 2018 r., to do rozstrzygnięcia miały zastosowanie wcześniejsze przepisy, 
tj. dla spraw wszczętych przed dniem 1 stycznia 2018 r., właściwość organu 
pierwszej instancji nie uległa zmianie i mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
wodne z 18 lipca 2001 r.32, a organem właściwym do zakończenia wszczętej sprawy 
jest Starosta Siedlecki. 

(akta kontroli tom II str. 117-133) 

Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. Prezes PGW WP wprowadził 
procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków i petycji 
w PGW WP, zgodnie z którą zadania w tym zakresie na poziomie RZGW  należały 
do Wydziału Organizacji. Stosownie do ww. zarządzenia skargi, wnioski i petycje 
podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze, prowadzonym w postaci elektronicznej, 

                                                      
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm. (dalej: ustawa Prawo wodne z 2001 r.). 
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wg określonego wzoru, w tym również anonimowe33. Załatwienie skargi powinno 
następować niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu, a ich 
treść powinna być wykorzystywana w działalności kontrolnej jako źródło informacji 
o funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Wód Polskich.  

Dyrektor RZGW Poleceniem Nr 22/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. uregulował 
terminy i zasady przyjmowania skarg i wniosków w RZGW. 

 (akta kontroli tom I str. 215-233)  

Do czasu wprowadzenia wzoru rejestru skarg, wniosków i petycji, w RZGW był 
prowadzony rejestr zawierający: krótki opis sprawy, informację o nadawcy skargi, 
dacie jej wpływu do RZGW oraz o sposobie załatwienia. Od września 2019 r. rejestr 
skarg i wniosków oraz sposób ich dokumentowania jest zgodny w zasadami 
ustalonymi w zarządzeniu Nr 35/2019. 
W 2018 r. do RZGW nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek. 

(akta kontroli tom I str. 234-239) 

W 2019 r. wpłynęły cztery skargi, a w 2020 r. (do dnia 30.06.)  – trzy.  
Skargi z 2019 r. dotyczyły:  
1) niewydania przez dyrektora ZZ w Sokołowie Podlaskim postanowienia o odmowie 
wszczęcia postępowania i nieprzekazania wniosku do właściwego w tej sprawie 
organu. Wnioskodawcy udzielona została odpowiedź z zachowaniem 30-dniowego 
terminu i równocześnie RZGW zobowiązał dyrektora ZZ do przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego kwestie podniesione w skardze;  
2) odmowy udzielenia informacji przez pracowników ZZ w Sokołowie Podlaskim;  
3) nieusuwania tam bobrowych na rzece Świdnica przez ZZ w Sokołowie Podlaskim, 
przez co cyklicznie dochodzi do zalewania łąk i dróg dojazdowych do łąk 
(w udzielonej skarżącemu odpowiedzi RZGW poinformował o podjętych już 
działaniach w przedmiotowej sprawie – dokonano rozbiórki przetamowań na rzece 
Świdnica i zawarto umowę na roboty utrzymaniowe. Skarżącego poinformowano 
też, że za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub 
rybackim odpowiada Skarb Państwa, a oględziny i szacowanie szkód są w gestii 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie);  
4) skarga mieszkańców wsi Jakubiki na bezczynność ZZ w Sokołowie Podlaskim. 
Sprawa dotyczyła potrzeby zastawienia jazów na rzece Kosówce w celu spiętrzenia 
wody i napełnienia rowów melioracyjnych znajdujących się wokół wsi Jakubiki. 
Mieszkańcy w skardze podnosili, że rowy te przez większość roku pozostają puste 
i przyspieszają odpływ wody i jej parowanie z łąk i pól, a zastawki na rzece są 
zaniedbane i niewykorzystane, chociaż niewielkim nakładem środków można byłoby 
spowolnić przepływ wody i napełnić rowy, poprawiając nawodnienie pól i łąk. 
Z udzielonej na skargę odpowiedzi wynikało, że ZZ, z uwagi na brak potrzebnych 
materiałów, z których można przygotować szandory do piętrzenia w ciągu 
najbliższych miesięcy nie będzie w stanie zrealizować tego zadania, a ponadto 
przeprowadzony w NW wiosenny przegląd rzeki Kosówka wykazał tak niskie stany 
wód w rzece, że wnioskowane rozwiązania mogą okazać się mało efektywne. 
W maju 2020 r. w RZGW, w trybie zamówienia publicznego, zakupione zostały deski 
i bale drewniane na potrzeby piętrzenia wody w budowlach hydrotechnicznych, 
w tym dla ZZ w Sokołowie Podlaskim i dostarczone do NW w Ciechanowie. RZGW 
przygotował też dokumentację na potrzeby przetargu na zakup szandorów za kwotę 
64 081,02 zł netto z terminem realizacji w IV kwartale 2020 r. Dokumentacja została 
przekazana 17.06.2020 r. do KZGW w celu akceptacji ogłoszenia postępowania.  

Skargi, które wpłynęły w 2020 r. (do dnia 30.06.) dotyczyły: 

                                                      
33 W przypadku skarg i wniosków zgłaszanych telefonicznie należało je traktować jak anonimowe – pracownik powinien 
sporządzić na tę okoliczność notatkę służbową. 
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1) biurokratycznych, zdaniem skarżącego, metod zarządzania przez RZGW. 
Skarżący wnioskował o przeprowadzenie audytu w RZGW. Departament Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego w KZGW stwierdził bezzasadność skargi. 
2)  piętrzenia wody na rzece Liwiec – wg skarżącego dzierżawca jazu na rzece 
Liwiec raptownie rozpoczął piętrzenie na jazie w Kalinowcu wbrew zapisanym 
w instrukcji gospodarowania wodą normom. RZGW, z zachowaniem 
obowiązujących terminów, poinformował skarżącego o wynikach podjętych przez 
RZGW działań i niepotwierdzeniu zarzutów podnoszonych w skardze. 
3) nieodpowiedniej, zdaniem skarżącego, konserwacji rzeki Lutnia przez NW 
w Białej Podlaskiej, przez co dochodzi do zalania obszarów rolnych, a także 
utrudnia skarżącemu prowadzenie robót melioracyjnych (skarga została przekazana 
z KZGW do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi skarżącemu przez RZGW). 
Podjęte przez RZGW działania nie potwierdziły tych zarzutów, o czym 
poinformowano skarżącego w obowiązującym terminie. 

(akta kontroli tom I str. 240-242) 

1.3. Zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 14 ustawy Prawo wodne z 2017 r. i Regulaminem 
organizacyjnym PGW WP, prowadzenie kontroli gospodarowania wodami, 
przygotowywanie planów kontroli gospodarowania wodami, przygotowywanie 
zarządzeń pokontrolnych oraz podejmowanie innych działań związanych z kontrolą 
należało do Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami.  
Na 2018 r. nie został sporządzony plan kontroli34. Plan kontroli na 2019 r. został 
sporządzony zgodnie z wytycznymi z KZGW (w grudniu 2018 r. KZGW skierował do 
wszystkich RZGW pismo polecające przystąpienie do sporządzania planów kontroli 
gospodarowania wodami na 2019 r.) i przesłany do KZGW. Plan ten został włączony 
do „Planu kontroli gospodarowania wodami na rok 2019, wykonywanej przez PGW 
WP”, zatwierdzonego dnia 25.01.2019 r. przez Ministra Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej. W lipcu 2019 r., w związku z potrzebą dokonania zmian 
w planie, RZGW przesłał do KZGW projekt zmiany planu kontroli (zmiany nie 
dotyczyły liczby kontroli, tylko zmiany podmiotów kontrolowanych). 

(akta kontroli tom I str. 243-256) 

Projekt planu kontroli gospodarowania wodami na 2020 r. RZGW sporządził 
i przesłał do KZGW (za pośrednictwem platformy ePUAP) z zachowaniem terminu 
ustalonego przez KZGW. Plan ten został następnie włączony do planu kontroli PGW 
WP, zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej dnia 
5.03.2020 r.35 Przy typowaniu podmiotów do kontroli w RZGW brano pod uwagę 
następujące kryteria: legalność wykonania urządzeń wodnych i legalność 
korzystania z nich; przestrzeganie przepisów prawa i warunków pozwoleń 
wodnoprawnych posiadanych przez podmioty korzystające z wód w zakresie 
ochrony wód i zasobów wodnych; ocenę stanu utrzymania urządzeń wodnych; 
ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne i kontrolę wywiązywania się podmiotów 
z tego obowiązku. Uwzględniono też wnioski osób fizycznych, organów publicznych 
i jednostek organizacyjnych PGW WP dotyczące nieprawidłowości w wykonaniu 
urządzeń wodnych i gospodarowaniu wodami w regionie wodnym. 

(akta kontroli tom I str. 257-267)  

Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 22.01.2020 r. Prezes PGW WP ustanowił, 
obowiązujące od tego dnia „Zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami 
obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie”.  

(akta kontroli tom I str. 268) 

                                                      
34 RZGW w Lublinie funkcjonuje od 2018 r. 
35 Pismem z dnia 6.09.2019 r. do Prezesa PGW WP Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej poinformowała m.in. o dopuszczeniu odstępstw od zatwierdzonego planu m.in. w związku z wykonywaniem 
dodatkowych kontroli doraźnych.  
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W 2018 r. RZGW przeprowadził 15 kontroli (doraźnych), w 2019 r. – 20 kontroli 
planowych (100%) i 27 doraźnych, a na 2020 r. zaplanowano 22 kontrole.  
Spośród ww. kontroli 12 (wg stanu na dzień 5.08.2020 r.) dotyczyło podmiotów 
prowadzących działalność związaną z rolnictwem (cztery w 2018 r., sześć w 2019 r. 
i dwie w 2020 r.). W dziewięciu przypadkach kontrole zakończyły się wydaniem 
zarządzeń pokontrolnych, zawierających zalecenia pokontrolne, w dwóch 
przypadkach, wobec niestwierdzenia nieprawidłowości nie wydawano zarządzenia 
pokontrolnego, a w jednym przypadku sprawa jest w toku. 

(akta kontroli tom I str. 260-264, 270-295) 

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację trzech kontroli, które dotyczyły 
nawodnień w rolnictwie36. Stwierdzono, że każdorazowo przeprowadzenie kontroli 
zostało poprzedzone wysłaniem zawiadomienia do kontrolowanego podmiotu. 
Kontrole były przeprowadzane przez pracowników Wydziału Kontroli 
Gospodarowania Wodami na podstawie wydanych przez Dyrektora RZGW 
upoważnień. Z kontroli sporządzano protokoły kontroli, zawierające m.in. podstawę 
prawną i zakres przedmiotowy kontroli, opis dokonanych ustaleń, stwierdzone 
nieprawidłowości, uwagi i wyjaśnienia kontrolowanego, pouczenia o prawach 
kontrolowanego, podpisy osób uczestniczących w kontroli. W oparciu o wyniki 
kontroli Dyrektor RZGW zarządzeniami pokontrolnymi nałożył na kontrolowane 
podmioty, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, obowiązek podjęcia 
adekwatnych działań i poinformowania Dyrektora RZGW we wskazanych terminach, 
o realizacji wydanych zaleceń. 
W jednym z przypadku (dotyczyło to kontroli warunków korzystania z wody rowu 
melioracyjnego „E” dla potrzeb stawów rybnych położonych w m. Łapiguz) 
kontrolowany podmiot nie wywiązał się z obowiązku poinformowania Dyrektora 
RZGW o realizacji jednego z zaleceń, zawartych w zarządzeniu pokontrolnym 
Nr 13.2019 z dnia 23.08.2019 r. Zalecenie to dotyczyło uregulowania stanu 
prawnego wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej, szczególnego 
korzystania z wód – korzystania z wód dla potrzeb działalności gospodarczej, 
korzystania z usług wodnych – poboru wód podziemnych – w terminie do dnia 
31.12.2019 r. i pisemnego powiadomienia Dyrektora RZGW do dnia 6.01.2020 r. 
o realizacji tego zalecenia. Do dnia kontroli NIK (15.06.2020) w RZGW nie podjęto 
żadnych działań w tej sprawie.  

 (akta kontroli tom I str. 293-364) 

1.4. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego zadania z zakresu 
przygotowania i realizacji kampanii edukacyjnych i informacyjnych należały 
w RZGW do Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej. W okresie objętym 
kontrolą działania w zakresie propagowania oszczędnego i solidarnego korzystania 
z zasobów wodnych były prowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii PGW WP 
pn. Stop suszy, a informacja na ich temat była publikowana na stronie internetowej 
RZGW w Lublinie i Facebooku PGW WP.  
W ramach konsultacji społecznych projektu PPSS RZGW przedstawiał inwestycję 
„Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie” (m.in. podczas 
konsultacji zorganizowanych przy udziale ekspertów z Wydziału Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej UMCS dla radnych Miasta Lublin i przewodniczących 
Rad Dzielnic oraz konsultacji dla mieszkańców Lublina, zorganizowanych przy 
współudziale pracowników Zarządów Zlewni).  

                                                      
36 Kontrola gospodarowania wodami stawów rybnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, dotycząca szczególnego 
korzystania z wód rowu „T” dla potrzeb stawów rybnych w m. Gałki (2018 r.); kontrola warunków korzystania z wody rowu 
melioracyjnego „E” dla potrzeb stawów rybnych położonych w m. Łapiguz (2019 r.) i kontrola gospodarowania wodami 
zbiornika retencyjnego „Niewiadoma” na rzece Cetynia (2019 r.).  
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Pracownicy RZGW uczestniczyli w EKO FORUM w ramach Panelu Dyskusyjnego: 
Czyste środowisko i czyste powietrze (18.11.2019 r.); zorganizowanym przez NOT 
spotkaniu informacyjnym na temat rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego 
z przedstawicielami lubelskich stowarzyszeń naukowo-technicznych.  
RZGW był też organizatorem sześciu wydarzeń, dotyczących: 

 przeciwdziałania skutkom suszy (współorganizator - Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie);  

 retencji korytowej na terenach rolniczych i poprawy bilansu wodnego (spotkanie 
w Gminie Drelów);  

 przeglądu urządzeń hydrotechnicznych w ramach realizacji kształtowania 
zasobów wodnych i retencji korytowej na terenach rolniczych (spotkanie 
w Gminie Urzędów);  

 akcji „Czysta rzeka Nurzec” - edukacja i promocja racjonalnego gospodarowania 
wodami płynącymi oraz dbanie o czystość rzek (przy współpracy z Burmistrzem 
Miasta Ciechanowiec);  

 ekopikniku nad Zalewem Zemborzyckim (edukacja i promocja postaw 
proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi);  

 promocyjno-edukacyjnego wydarzenia plenerowego w Rozbitym Kamieniu 
(promocja życia z poszanowaniem wody; pogadanki m.in. na temat konieczności 
i sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu, rola wody w przyrodzie, 
gospodarowanie wodami pod kątem rolnictwa; plansze edukacyjne, książeczki, 
ulotki, quizy „wodne” dla dzieci i młodzieży).  

Poza pracownikami RZGW w wydarzeniach tych brali też udział pracownicy ZZ.  
Przeprowadzono też zajęcia edukacyjne (cztery) w przedszkolach i szkołach 
podstawowych na temat wody i potrzeby racjonalnego nią gospodarowania) oraz 
otwarte zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży przy zbiorniku wodnym: „Nielisz” 
(prezentacja „Rola wody w przyrodzie i życiu człowieka”, quiz, zajęcia plastyczne). 
W ramach kampanii Stop suszy RZGW rozpoczął też, w partnerstwie z Miastem 
Lublin, realizację pilotażowego projektu w zakresie małej retencji - „Łąki kwietne”. 
Pierwsze eksperymentalne poletka (sześć) powstały wzdłuż środkowego brzegu 
rzeki Bystrzycy (poniżej zapory zbiornika Zemborzyckiego). Pracownicy RZGW 
(przy współudziale ZZ) organizowali spotkania dotyczące m.in. kształtowania 
zasobów wodnych, w których brali udział: samorządowcy, przedstawiciele spółek 
wodnych; przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lubelskiej Izby Rolniczej, nadleśnictw, 
Wojewody Lubelskiego. Łącznie odbyło się 16 takich spotkań. Inne zaplanowane do 
realizacji na 2020 r. działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne (zajęcia 
w szkołach i przedszkolach, imprezy plenerowe), z uwagi na epidemię koronawirusa 
zostały anulowane. 
W okresie od września 2019 r. do maja 2020 r. RZGW przeprowadził sześć szkoleń 
w tym dla rolników m.in.:   

 prezentacja Zgody wodnoprawne w kontekście nawadniania gruntów lub upraw 
w ramach szkolenia „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze 
nawadniania w gospodarstwie”, zorganizowanego przez Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego (uczestniczyło ok. 40 osób, m.in. rolnicy); 

 prezentacja: jw. dla Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej (LIR) w Rykach 
(uczestniczyło ok. 20 osób) oraz dla Rady Powiatowej LIR w Zamościu (ok. 30 
uczestników); 

 prezentacja jw. w ramach konferencji zorganizowanej przez Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli „Innowacyjne rozwiązania w nawadnianiu 
warzyw gruntowych” (ok. 50 uczestników, w tym rolnicy);  
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 wideokonferencja w siedzibie RZGW dotycząca zgód wodnoprawnych 
w kontekście nawadniania gruntów lub upraw (pracownicy LIR). 

(akta kontroli tom I str. 365-372) 

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

1. W 2018 i w 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r. dyrektorzy ZZ i kierownicy NW nie 
poddali okresowej kontroli rocznej odpowiednio 527, 574 i 884 obiektów 
budowlanych - urządzeń wodnych znajdujących się na obszarze działania 
RZGW, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń 
służących ochronie środowiska, co naruszało art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane. 

(akta kontroli tom II str. 6) 

2. W 2018 i w 2019 r. oraz w I półroczu 2020 dyrektorzy ZZ i kierownicy NW nie 
poddali okresowej kontroli pięcioletniej odpowiednio 298, 297 i 287 obiektów 
budowlanych - urządzeń wodnych znajdujących się na obszarze działania 
RZGW, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia, pomimo upływu 
ponad 5 lat od ostatniej takiej kontroli, co naruszało art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowalne. 

(akta kontroli tom II str. 6) 

Dyrektor RZGW wyjaśniła, że „opóźnienia w poddawaniu kontroli okresowej, tzw. 
rocznej i pięcioletniej niektórych obiektów budowlanych – urządzeń wodnych były 
spowodowane w głównej mierze niewystarczającym do tego zasobem 
pracowników posiadających stosowne uprawnienia budowlane do dokonywania 
kontroli obiektów hydrotechnicznych”. Poinformowała, że „aby zminimalizować 
ten problem do dokonywania tych kontroli oddelegowani byli również pracownicy 
Zarządu RZGW w Lublinie, a w przypadku jednostek, gdzie sytuacja w tym 
zakresie była najtrudniejsza, delegowano również pracowników posiadających 
stosowne uprawnienia z innych jednostek organizacyjnych PGW WP 
działających na terenie właściwości działania RZGW”. Dodała, że „RZGW 
rozważa również zlecanie takich kontroli osobom /podmiotom zewnętrznym”. 

(akta kontroli tom II str. 422-426) 

3. Dyrektor RZGW nie podejmował niezwłocznie działań zmierzających do wydania 
decyzji określających zakres i termin wykonania robót utrzymaniowych na 
urządzeniach melioracji wodnych oraz nie zawiadamiał stron o przyczynach 
zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy, co naruszało art. 35 i 36 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego37. 

(akta kontroli tom II str. 107-111) 

P.o. Zastępca Dyrektora RZGW ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą wyjaśnił, 
że przyczyną zwłoki w wydaniu decyzji o ustaleniu obowiązku utrzymania 
urządzeń melioracji wodnych było to, że przepisy wykonawcze stanowiące 
podstawę do wydania decyzji w trybie art. 206 Prawa wodnego z 2017 r. straciły 
moc z dniem 30 czerwca 2019 r., a nowy akt wykonawczy  stanowiący podstawę 
ustalenia obszaru oddziaływania urządzeń melioracji wodnych, a zatem 
i odnoszonych korzyści ukazał się dopiero w dniu 1 lipca 2020 r. Poinformował, 
że „w czasie, kiedy nie obowiązywał akt wykonawczy nie było możliwe wydanie 
wiążącej decyzji w sprawie” oraz, że „ze względu na brak wiedzy o terminie 

                                                      
37 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. (dalej: Kpa). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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ogłoszenia i wejścia w życie nowego rozporządzenia nie było możliwości 
poinformowania wnioskodawców o wydłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy”. 

(akta kontroli tom II str. 136-140) 

4. RZGW uznał się za organ właściwy i rozpatrywał sprawę dotyczącą uchylenia 
decyzji Starosty Siedleckiego z 15 grudnia 2017 r. nakazującej właścicielowi 
gruntu wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
przekazaną przez organ II instancji, tj. Prezesa PGW WP, pomimo, że zgodnie 
z art. 545 ust. 4 Prawa wodnego z 2017 r. do spraw wszczętych 
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych 
w ust. 1-3 ww. przepisu, stosuje się przepisy dotychczasowe, i organem 
właściwym do zakończenia wszczętej sprawy był Starosta Siedlecki. Powyższe 
działanie RZGW naruszało przepisy art. 19 Kpa oraz ww. art. 545 ust. 4 ustawy 
Prawo wodne z 2017 r.  

P.o. Zastępca Dyrektora RZGW ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą wyjaśnił, 
że RZGW rozpatruje przedmiotową sprawę przekazaną przez organ II instancji, 
tj. Prezesa PGW WP uznając się za organ właściwy do jej rozpatrzenia. 
Stwierdził, że „w sytuacji zmiany przepisów dotyczących właściwości organów 
administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia sprawy powinien być organ, 
który jest uprawniony do załatwiania danego rodzaju spraw według 
obowiązujących aktualnie przepisów o zakresie jego działania (chyba, że przepis 
szczególny stanowi inaczej). Przyjęcie koncepcji sukcesji uprawnień 
z dotychczasowych – aktualnie istniejących organów, lecz już rzeczowo lub 
miejscowo niewłaściwych – na nowy organ gwarantuje „podążanie” kompetencji 
w ślad za nową strukturą organów i ich aktualnymi zadaniami. Akceptacja tej 
koncepcji ma zalety praktyczne, wyznacza, bowiem organ właściwy również 
w sytuacji likwidacji organu dotychczas właściwego w sprawie. Biorąc pod uwagę 
powyższe stanowisko nie podejmowano działań zmierzających do ustalenia 
organu właściwego, uznając Dyrektora RZGW za organ właściwy 
w przedmiotowej sprawie”.  

W dniu 16.07.2020 r. Dyrektor RZGW wystąpił do Prezesa PGW WP o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie. Do dnia zakończenia kontroli NIK, RZGW nie otrzymał 
odpowiedzi. 

(akta kontroli tom II str. 136-140) 

5. Do dnia kontroli NIK RZGW nie podjął żadnych działań wobec skontrolowanego 
w 2019 r. podmiotu, który nie przedłożył w wyznaczonym terminie (do dnia 
6.01.2020 r.) informacji o realizacji obowiązku nałożonego przez Dyrektora 
RZGW zarządzeniem pokontrolnym Nr 13/2019 z dnia 23.08.2019 r., 
dotyczącego uregulowania stanu prawnego wykonania urządzenia wodnego, 
szczególnego korzystania z wód i korzystania z usług wodnych.  

W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor RZGW podała m.in., że kontrolowany podmiot 
nie poinformował Dyrektora RZGW w Lublinie o realizacji ww. obowiązku i jak 
wynika z informacji uzyskanych od organu właściwego do wydania decyzji na 
legalizację urządzenia wodnego jakim jest studnia, tj. Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Zamościu, kontrolowany nie wystąpił do organu z wnioskiem o legalizację 
studni wykonanej bez pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym na 
podstawie art. 341 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor RZGW w Lublinie 
niezwłocznie wystąpi do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody 
Polskie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie likwidacji wykonanej 
bez pozwolenia wodnoprawnego studni. 

(akta kontroli tom I str. 363-364) 
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RZGW rzetelnie angażował się w prace nad projektem PPSS, podejmując działania 
w celu uwzględnienia w nim zadań związanych z zapobieganiem niedoborom wody 
w rolnictwie na obszarze swojego działania. W projektach planowanych inwestycji 
i programach zadań związanych z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu 
Państwa uwzględniał zagadnienia służące temu celowi, korzystając w tym zakresie 
z doświadczeń z lat wcześniejszych i dokumentów planistycznych sprzed 2018 r. 
Zadania ujęte w Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych 
są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. RZGW aktywnie włączył się 
również, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Stop suszy”, w propagowanie na 
obszarze swojego działania wiedzy na temat potrzeby oszczędnego i solidarnego 
korzystania z zasobów wodnych.  
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały bezpośredniego wpływu na skuteczność 
realizacji zadań zmierzających do przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. 

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na 
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

2.1. W latach 2018-2020 (I półrocze) na terenie właściwości działania RZGW nie 
były realizowane inwestycje, w tym z zakresu ograniczania skutków suszy. 
Planowano natomiast i realizowano zadania związane z opracowaniem 
dokumentacji dotyczącej przyszłych inwestycji, w tym mających na celu 
przeciwdziałanie skutkom suszy oraz w ramach Programu kształtowania zasobów 
wodnych. Na opracowanie dokumentacji dotyczącej przyszłych inwestycji z zakresu 
przeciwdziałania skutkom suszy oraz w ramach Programu kształtowania zasobów 
wodnych, RZGW wydatkował (do 30.06.2020 r.) ogółem 411,9 tys. zł, z tego 
30 tys. zł w 2018 r. i 381,9 tys. zł w 2019 r. Źródłami finansowania tych zadań była 
dotacja celowa z budżetu państwa. I tak: 

 w 2018 r. zaplanowano i zrealizowano jedno zadanie, które dotyczyło 
opracowania wstępnej koncepcji dla zadania pn. „Rewitalizacja i przebudowa 
Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie” (planowane i wykonane wydatki na 
opracowanie tej dokumentacji wynosiły 30 tys. zł); 

 w 2019 r. zaplanowano i zrealizowano 11 zadań, polegających na opracowaniu 
dokumentacji przyszłych inwestycji z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy 
(planowane i wykonane wydatki na opracowanie tej dokumentacji wynosiły 
ogółem 381,9 tys. zł), w tym: 
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania: „Rewitalizacja 

i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie” (planowane i wykonane 
wydatki wynosiły 264,4 tys. zł); 

- sporządzenie ewidencji gruntów dla zadania pn. „Szaniawy-melioracje użytków 
rolnych”, na terenie gminy Trzebieszów - etap I (planowane i wykonane wydatki 
wynosiły 543 zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
wraz z budowlami od km 11+000 do km 40+570, część I od km 11+000 do km 
21+150”, na terenie gmin: Trawniki, Siedliszcze i Milejów (planowane 
i wykonane wydatki wynosiły 14,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
wraz z budowlami od km 11+000 do km 40+570, część II od km 21+150 do km 
30+530” na terenie gmin: Milejów i Puchaczów (planowane i wykonane wydatki 
wynosiły 14,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
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wraz z budowlami od km 11+000 do km 40+570, część III od km 30+530 do km 
40+750” na terenie gmin: Ludwin i Puchaczów (planowane i wykonane wydatki 
wynosiły 14,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
wraz z budowlami od km 40+570 do km 71+000, część I od km 40+570 do km 
49+730” na terenie gmin: Ludwin i Uścimów (planowane i wykonane wydatki 
wynosiły 14,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
wraz z budowlami od km 40+570 do km 71+000, część II od km 49+730 do km 
59+710” na terenie gmin: Uścimów i Sosnowica Parczew (planowane 
i wykonane wydatki wynosiły 14,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
wraz z budowlami od km 40+570 do km 71+000, część III od km 59+710 do km 
71+000” na terenie gminy Sosnowica (planowane i wykonane wydatki wynosiły 
14,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania 
wodą dla zadania pn. „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna 
wraz z budowlami od km 71+000 do km 76+000” na terenie gmin: Sosnowica 
i Dębowa Kłoda (planowane i wykonane wydatki wynosiły 9,8 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji map do celów projektowych wraz z profilem 
i przekrojami geodezyjnymi dla zadania pn. „Remont i rozbudowa zbiornika 
Dratów w systemie kanału Wieprz-Krzna, obiekt 2 – grobla zbiornika Dratów od 
km 0+000 do km 2+137” na terenie gminy Łęczna (planowane i wykonane 
wydatki wynosiły 9,2 tys. zł); 

- wykonanie aktualizacji map do celów projektowych wraz z profilem 
i przekrojami geodezyjnymi dla zadania pn. „Remont i rozbudowa zbiornika 
Dratów w systemie kanału Wieprz-Krzna, obiekt 3 – grobla zbiornika Dratów od 
km 2+137 do km 3+340” na terenie gminy Łęczna (planowane i wykonane 
wydatki wynosiły 9,2 tys. zł); 

 w 2020 r. zaplanowano następujące zadania dotyczące opracowania 
dokumentacji przyszłych inwestycji, w tym z zakresu przeciwdziałania skutkom 
suszy. Zaplanowane wydatki na opracowanie tej dokumentacji na dzień 
30.06.2020 r. wynosiły ogółem 4 338,2 tys. zł, z tego: 
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie” - Obiekt 
I „Przebudowa zapory czołowej na długości 573 m wraz z jazem w km 32+900 
rzeki Bystrzycy oraz budowa spustu dennego i przepławki dla ryb”, Obiekt IV 
„Odbudowa przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, 
zlokalizowanym przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego” 
i Obiekt V „Odbudowa ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,9 km 
wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca 
(zaplanowane wydatki wynosiły 1 196,5 tys. zł). Do dnia 30.06.2020 r. RZGW 
nie poniósł wydatków na realizację tego zadania. Zgodnie z zawartą w dniu 
27.04.2020 r. umową z wykonawcą, termin wykonania przedmiotowej 
dokumentacji ustalono do dnia 15.12.2021 r.; 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie” - Obiekt III 
„Budowa zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem 
i przepławką dla ryb” (zaplanowane wydatki wynosiły 848,7 tys. zł). Do dnia 
30.06.2020 r. RZGW nie poniósł wydatków na realizację tego zadania. Zgodnie 
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z zawartą w dniu 27.04.2020 r. umową z wykonawcą zamówienia, termin 
wykonania przedmiotowej dokumentacji ustalono do dnia 15.12.2021 r.; 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie – Obiekt VI „Pogłębienie 
czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha”. 
Zaplanowane wydatki wynosiły 1 046,7 tys. zł. Do dnia 30.06.2020 r. RZGW nie 
poniósł wydatków na realizację tego zadania i nie wybrał wykonawcy 
zamówienia; 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie – Obiekt II „Budowa Centrum 
Edukacyjno-Operacyjnego Wód Polskich „Lublin-Zemborzyce” (zaplanowane 
wydatki wynosiły 473 tys. zł). Do dnia 30.06.2020 r. RZGW nie poniósł 
wydatków na realizację tego zadania i nie wybrał wykonawcy zamówienia; 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez 
odbudowę budowli piętrzących w km: 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096, 
23+556, 23+729, 24+107, 29+150 i 29+240” (zaplanowane wydatki wynosiły 
116,8 tys. zł). Do dnia 30.06.2020 r. RZGW nie poniósł wydatków na realizację 
tego zadania. Zgodnie z zawartą w dniu 30.06.2020 r. umową, termin 
wykonania przedmiotowej dokumentacji ustalono do dnia 15.12.2020 r.; 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę 
budowli piętrzących w km: 92+295, 99+730, 129+093, 131+730 i 132+106” 
(zaplanowane wydatki wynosiły 446,5 tys. zł). Do dnia 30.06.2020 r. RZGW nie 
poniósł wydatków na realizację tego zadania i nie wybrał wykonawcy 
zamówienia; 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa jazu w km 31+350 rzeki Huczwa” na terenie gminy 
Werbkowice (zaplanowane wydatki wynosiły 210 tys. zł). Do dnia 30.06.2020 r. 
RZGW nie poniósł wydatków na realizację tego zadania i nie wybrał 
wykonawcy zamówienia. 

(akta kontroli tom II str. 141-145) 

Ww. dokumentacje projektowo-techniczne dotyczyły inwestycji, które będą 
realizowane przez RZGW w latach 2022-2028. I tak, według opracowanego przez 
RZGW planu inwestycji wieloletnich w gospodarce wodnej, w tym inwestycji 
z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy, w ww. latach na obszarze działania 
RZGW zaplanowano ogółem 34 przedsięwzięcia inwestycyjne, a koszt ich realizacji 
oszacowano na kwotę 1 544 153,4 tys. zł, w tym 31 przedsięwzięć, których koszt 
realizacji oszacowano na kwotę ogółem 1 465 513,4 tys. zł z zakresu 
przeciwdziałania skutkom suszy. Największymi z zaplanowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy były m.in.: 

 „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami od km 
11+000 do km 139+890” (16 zadań inwestycyjnych, których koszt  oszacowano 
na łączną kwotę 845 339 tys. zł); 

 „Budowa zbiornika Oleśniki” (350 000 tys. zł); 

 „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie” 
(202 894,5 tys. zł); 

 „Przebudowa grobli i budowa zbiornika Mosty na terenie gminy Podedwórze” 
(trzy zadania inwestycyjne, których szacunkowy koszt wynosił 37 295 tys. zł); 

 „Odbudowa i uszczelnienie grobli czaszy zbiornika Żelizna na terenie gminy 
Drelów” (35 803 tys. zł); 



 

27 

 „Odbudowa czaszy zbiornika Opole na terenie gminy Podedwórze” 
(22 454 tys. zł). 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Wydział Koordynacji Inwestycji RZGW nie zwracał 
się do ZZ i NW na obszarze działania RZGW o przedstawienie propozycji zadań 
inwestycyjnych z zakresu przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. Zwracał 
się natomiast (w jednym przypadku w dniu 14.08.2018 r.) do Dyrektorów ZZ 
o przedstawienie propozycji zadań inwestycyjnych, lecz w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej dla terenów miejskich. 

(akta kontroli tom II str. 146-150) 

W okresie objętym kontrolą RZGW oraz podległe ZZ i NW (które bezpośrednio 
realizowały zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie 
właściwości swojego działania), planowały i realizowały zadania związane 
z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, w tym z zakresu przeciwdziałania skutkom 
suszy w rolnictwie. I tak: 

 w 2018 r. w opracowanym przez RZGW planie rzeczowo-finansowym wydatków 
związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie właściwości 
działania RZGW zaplanowano do realizacji ogółem 368 zadań na łączną kwotę 
34 437,7 tys. zł, w tym 89 zadań na kwotę 1 912,9 tys. zł w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Po otrzymaniu z KZGW informacji 
o przyznanym na 2018 r. limicie środków finansowych na realizację zadań 
utrzymaniowych (7 430,2 tys. zł) dostosowano plan rzeczowo-finansowy 
wydatków do otrzymanej kwoty, tj. zaplanowano do realizacji ogółem 219 zadań 
na kwotę 7 430,2 tys. zł, w tym 147 zadań na kwotę 1 569,3 tys. zł w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Faktycznie w 2018 r. podległe ZZ 
i NW zrealizowały ogółem 137 zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń 
wodnych na kwotę 6 119,1 tys. zł, w tym 18 zadań na kwotę 1 190,1 tys. zł 
w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Wszystkie zrealizowane 
w 2018 r. zadania utrzymaniowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (18) 
były zadaniami pilnymi, koniecznymi do wykonania, a źródłami ich finansowania 
były: dotacja celowa z budżetu państwa (1 024,2 tys. zł) oraz dofinansowanie 
otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie (165,9 tys. zł). Największymi ze zrealizowanych w 2018 r. 
prac utrzymaniowych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy były m.in.: 
„Remont stopnia wodnego w km 20+420 rzeki Minina wraz z zabudową wyrwy od 
km 20+395 do km 20+445 oraz konserwacja koryta rzeki od km 20+240 do km 
20+395 i od km 20+445 do km 20+600 na terenie gminy Kamionka” 
(165,8 tys. zł); „Konserwacja kanału KW-K od km 73+020 do km 120+000 wraz 
z doprowadzalnikiem kanału K-Z od km 0+000 do km 10+400 na terenie NW 
Biała Podlaska” (126,3 tys. zł) oraz „Wykonanie robót remontowo-
eksploatacyjnych zaleconych w protokole z przeglądu okresowego rocznego 
zbiornika wodnego „Nielisz” na rzece Wieprz” (93,9 tys. zł); 

 w 2019 r. w opracowanym przez RZGW planie rzeczowo-finansowym wydatków 
związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie właściwości 
działania RZGW zaplanowano do realizacji ogółem 488 zadań na łączną kwotę 
30 819,1 tys. zł, w tym 76 zadań na kwotę 6 938,1 tys. zł w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Po otrzymaniu z KZGW informacji 
o przyznanym na 2019 r. limicie środków finansowych na realizację zadań 
utrzymaniowych (12 900 tys. zł) dostosowano plan rzeczowo-finansowy 
wydatków do otrzymanej kwoty, tj. zaplanowano do realizacji ogółem 179 zadań 
na kwotę 12 900 tys. zł, w tym 41 zadań na kwotę 4 597,8 tys. zł w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Faktycznie w 2019 r. podległe ZZ 
i NW zrealizowały ogółem 282 zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń 
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wodnych na kwotę 11 796 tys. zł, w tym 77 zadań na kwotę 3 581,8 tys. zł 
w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Wszystkie zrealizowane 
w 2019 r. zadania utrzymaniowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (77) 
były zadaniami pilnymi, koniecznymi do wykonania, a źródłami ich finansowania 
były środki własne PGW WP (1 931,1 tys. zł) oraz dotacja celowa z budżetu 
państwa (1 650,7 tys. zł). Największymi ze zrealizowanych w 2019 r. prac 
utrzymaniowych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy były m.in.: „Bieżąca 
eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna od km 0+000 do km 
139+088” (365,3 tys. zł); „Remont stopnia z bystrotokiem na rzece Żółkiewka 
w km 22+625 w m. Olchowiec na terenie gminy Żółkiewka” (319,4 tys. zł) oraz 
„Remont stopnia wodnego na rzece Giełczew w km 25+490 w m. Stryjno 
Pierwsze na terenie gminy Rybczewice” (243,5 tys. zł); 

 w 2020 r. w opracowanym przez RZGW planie rzeczowo-finansowym wydatków 
związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie właściwości 
działania RZGW zaplanowano do realizacji ogółem 424 zadań na łączną kwotę 
28 278,8 tys. zł, w tym 88 zadań na kwotę 7 860,6 tys. zł w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Po otrzymaniu z KZGW informacji 
o przyznanym na 2020 r. limicie środków finansowych na realizację zadań 
utrzymaniowych (13 580 tys. zł) dostosowano plan rzeczowo-finansowy 
wydatków do otrzymanej kwoty, tj. zaplanowano do realizacji ogółem 210 zadań 
na kwotę 13 580 tys. zł, w tym 53 zadania na kwotę 5 621,8 tys. zł w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie. Na dzień 30.06.2020 r. podległe ZZ 
i NW wykorzystały ogółem 1 057,3 tys. zł z przyznanego dla RZGW na 2020 r. 
limitu środków finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód 
i urządzeń wodnych, z tego 689,7 tys. zł wykorzystały na realizację zadań 
związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy w rolnictwie. Zrealizowane lub 
będące w trakcie realizacji w I półroczu 2020 r. zadania utrzymaniowe w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy były zadaniami pilnymi, koniecznymi do 
wykonania w 2020 r., a źródłami ich finansowania były środki własne PGW WP. 
Największymi ze zrealizowanych w I półroczu 2020 r. prac utrzymaniowych 
z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy były m.in.: „Remont młyńskiego 
zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowa rzeki Nitka na 
terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” (348,8 tys. zł); „Naprawa uszkodzeń 
w grobli lewej i prawej kanału Wieprz-Krzna w rejonie ujęcia wody w km 37+285, 
w m. Turowola na terenie gminy Puchaczów oraz w m. Dratów na terenie gminy 
Ludwin, spowodowanych szkodliwą działalnością bobrów” (9,6 tys. zł) oraz 
„Wykonanie robót utrzymaniowych zbiornika Mosty w km grobli 0+850 wraz 
z rowami opaskowymi na terenie gminy Podedwórze” (7,5 tys. zł). 

(akta kontroli tom II str. 151-310, 312, 427-428) 

Dyrektor RZGW wyjaśniła, że wykonanie w 2018 r. niższej liczby zadań od liczby 
zadań zaplanowanych (po uwzględnieniu przyznanego limitu środków finansowych 
na 2018 r.) wynikało z faktu, że środki te były przyznawane transzami i ostateczna 
ich wysokość (otrzymana przez RZGW) była niższa od przyznanego przez KZGW 
limitu na 2019 r. o 1 311,1 tys. zł (przyznany limit wynosił 7 430,2 tys. zł, natomiast 
faktycznie RZGW otrzymał 6 119,1 tys. zł). Ww. wyjaśniła, że zmiany w ilości 
planowanych i faktycznie zrealizowanych zadań wynikały z częstych zmian zarówno 
rzeczowych, jak i finansowych dokonywanych w trakcie roku przez dyrektorów ZZ, 
które były spowodowane m.in. oszczędnościami w trakcie rozstrzygnięć postępowań 
przetargowych, a także koniecznością realizacji zadań nieprzewidzianych (np. awarii 
urządzeń wodnych). 

(akta kontroli tom II str. 422-426) 
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W 2020 r. ZZ w Zamościu i ZZ w Sokołowie Podlaskim realizowały sześć zadań 
o łącznej wartości 224,4 tys. zł, w ramach Programu kształtowania zasobów 
wodnych, które związane były z przeciwdziałaniem niedoborom wody. 

Były to następujące zadania: 

 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bronka poprzez odbudowę pięciu 
budowli piętrzących w km: 1+235, 2+893, 4+463, 6+017 i 8+777” (wg zawartej 
umowy koszt realizacji zadania wynosił 24,8 tys. zł); 

 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę 
budowli piętrzących w km 105+384” (wg zawartej umowy koszt realizacji zadania 
wynosił 14,9 tys. zł); 

 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kosówka poprzez odbudowę 
trzech budowli piętrzących w km: 2+703, 4+730 i 5+369” (wg zawartej umowy 
koszt realizacji zadania wynosił 6 tys. zł); 

 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Minina poprzez remont trzech 
budowli piętrzących w km: 3+410, 18+480 i 20+240” (wg zawartej umowy koszt 
realizacji zadania wynosił 45,9 tys. zł); 

 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez remont 
trzech budowli piętrzących w km: 25+490, 26+260 i 26+915” (wg zawartej umowy 
koszt realizacji zadania wynosił 24,8 tys. zł); 

 opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania 
wodami dla zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Mogielnica na 
czterech budowlach piętrzących w km: 13+923, 18+185, 19+929 i 21+815” 
(do 30.06.2020 r. nie wybrano wykonawcy tego zadania, którego koszt 
oszacowano na kwotę 108 tys. zł). 

Do dnia 30.06.2020 r. RZGW nie ponosił wydatków na realizację ww. zadań ujętych 
w PKZW, które były zaplanowane do wykonania w 2020 r. 

(akta kontroli tom II str. 311-312) 

2.2. Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość wydatkowania przez RZGW 
środków finansowych na opracowanie dokumentacji dotyczącej przyszłych 
inwestycji, w tym z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy, ze względu na fakt, że 
zadania te były bezpośrednio realizowane przez RZGW, natomiast zadania 
z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie właściwości działania 
RZGW były bezpośrednio realizowane przez podległe ZZ i NW. I tak, wykonawcy: 

 koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. „Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego (wartość umowy 215 tys. zł netto); 

 dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie – obiekty I, IV i V (wartość 
umowy 972,7 tys. zł netto); 

 dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie – obiekt III (wartość umowy 
690 tys. zł netto); 

zostali wybrani w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych38; natomiast wykonawcy: 

 wstępnej koncepcji dla zadania pn. „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu 
Zemborzyckiego w Lublinie (wartość umowy 24,4 tys. zł netto); 

 uaktualnienia ewidencji gruntów dla zadania pn. „Szaniawy-melioracje użytków 
rolnych” (wartość umowy 441 zł netto); 

 aktualizacji operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla 
zadania „Odbudowa i uszczelnienie koryta kanału Wieprz-Krzna wraz 
z budowlami (wartość umowy 80 tys. zł netto); 

                                                      
38 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (dalej: Pzp). 



 

30 

 aktualizacji map do celów projektowych wraz z profilem i przekrojami 
geodezyjnymi dla zadania pn. „Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie 
kanału Wieprz-Krzna (wartość umowy 15 tys. zł netto); 

 dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności 
retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących 
(wartość umowy 95 tys. zł netto); 

których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro, zostali wybrani zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania 
zamówień publicznych ustalonym przez Prezesa PGW WP39.  

W każdym przypadku RZGW dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, a zakres 
świadczenia wynikający z zawartej umowy był tożsamy z treścią wybranej oferty. 
W przypadku czterech umów (dotyczących opracowania dokumentacji 10 przyszłych 
inwestycji, w tym z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy), które do 30.06.2020 r. 
zostały zrealizowane przez wykonawców zamówień - kwoty wypłaconego 
wynagrodzenia były zgodne z kwotami wynagrodzenia ustalonymi w zawartych 
umowach a przedmiot umowy został wykonany w terminie określonym w umowie. 

(akta kontroli tom II str. 141, 313-418) 

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

NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie przez RZGW środków finansowych, w ramach 
ustalonego limitu, na zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, 
w szczególności niedoborom wody w rolnictwie. Zaplanowane cele zostały 
zrealizowane, a wydatki były dokonywane z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonymi w ustawie o finansach publicznych40. 
Wykonawcy zewnętrzni zostali wyłonieni zgodnie z przepisami ustawy Pzp, 
natomiast w przypadku zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - zgodnie z regulaminem udzielania 
zamówień publicznych, ustalonym przez Prezesa PGW WP. Kwoty wypłaconych 
wynagrodzeń były zgodne z kwotami ustalonymi w zawartych umowach. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Prowadzenie przez RZGW postępowań administracyjnych w sprawie wydania 
decyzji określającej zakres i termin wykonania robót utrzymaniowych na 
urządzeniach melioracji wodnych z zachowaniem terminów i zasad określonych 
w art. 35 i 36 Kpa. 

2. Przestrzeganie przez RZGW właściwości rzeczowej przy załatwianiu spraw 
z zakresu prawa wodnego. 

3. Podjęcie skutecznych działań w celu wykonania obowiązku poddania obiektów 
budowlanych i urządzeń wodnych, kontrolom okresowym (rocznym 
i pięcioletnim), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

                                                      
39 Zarządzenia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: Nr 7/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. 
(które obowiązywało od 12 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) oraz Nr 9/2019 r. z dnia 1 kwietnia 2019 r. (które 
obowiązywało od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2020 r.). 
40 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). 
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4. Podjęcie działań w stosunku do skontrolowanego podmiotu, który nie wykonał 
zalecenia pokontrolnego nałożonego zarządzeniem pokontrolnym Nr 13/2019 
z dnia 23.08.2019 r.  

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 Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę 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. 

Lublin, dnia     11    września 2020 r. 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Edward Szempruch 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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