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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/107 Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Cezary Paciura – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/80/2017 z dnia 23 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, z siedzibą w Czarnej Górnej, zwany dalej 
Zakładem  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kierownikiem Zakładu od dnia 5 czerwca 2017 r. jest Grzegorz Morag. Poprzednio    
p. o. kierownika od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 4 czerwca 2017 r. był Leszek Skitał, 
a od 1 lipca 2003 r. do 2 kwietnia 2017 r. p.o. oraz kierownikiem Zakładu był 
Aleksander Hermanowicz. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 9) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
realizację przez Zakład zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców Gminy Czarna (Gminy) w latach 2015 – 2017 (kwartał). 

Zakład dostarczał wodę około 46% mieszkańcom Gminy. W okresie 2015 - I kwartał 
2017 nie było przypadków długotrwałych przerw w dostawie wody spowodowanych 
awarią sieci wodociągowej. Na miarę swoich możliwości organizacyjnych 
i finansowych Zakład podejmował działania w celu poprawy jakości wody 
i zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej. NIK pozytywnie ocenia działania 
windykacyjne podejmowane wobec odbiorców zalegających z opłatami za wodę. 
Zakład nie przeprowadzał ocen przydatności wody po wystąpieniu okoliczności 
mogących spowodować zmianę jej jakości lub pogorszenie oraz nie przekazywał 
powiatowemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w ustalonych terminach 
sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych w ramach wewnętrznej kontroli. 
Wystąpił jeden przypadek braku przydatności wody do spożycia, a w komunikacie 
informującym o tym fakcie Zakład nie podał jakie przekroczono dopuszczalne 
wartości parametrów wody. 
W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie określono 
warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe, a także części praw 
i obowiązków stron w zakresie dostarczania wody. Niektóre postanowienia umów 

                                                      
1 kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie  
  zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania oceny 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 - stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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o dostawę wody mogły naruszać zbiorowe prawa i interesy konsumentów oraz 
zawierały odmienne zapisy niż określono w Regulaminie. 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób sporządzania wniosków 
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, treść wzorców umów na 
dostawę wody oraz brak wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody oraz 
rzetelność zawierania z mieszkańcami umów na dostawę wody 

1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

1.1.1. Zakład powstał 1 lipca 2003 r. jako jednostka organizacyjna Gminy. Utworzyła 
go Rada Gminy w Czarnej w formie zakładu budżetowego. 

Przedmiotem działalności Zakładu jest zapewnienie mieszkańcom stałej dostawy 
wody, nadzorowanie, kontrolowanie jej ilości i jakości oraz utrzymywanie 
i eksploatowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy. 
Do zadań Zakładu należy również odbiór ścieków, nadzór i kontrola nad ich ilością 
i jakością, eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, odbieranie 
i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, nadzór nad zaopatrzeniem 
w ciepło, utrzymywanie cmentarzy komunalnych i grzebowiska dla zwierząt, a także 
utrzymywanie czystości i porządku na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 10 - 38) 

1.1.2. Na koniec grudnia 2014 r. i 2015 r. w Zakładzie zatrudnionych było 
odpowiednio 6 i 7 pracowników na 5 i 6 etatach, a na 31 grudnia 2016 r. i 2017 r. –
7 osób na 7 etatach. Pracownicy dysponowali aktualnymi zakresami czynności. 
Zakres czynności dla kierownika ustalił wójt Gminy (wójt), zaś dla pozostałych 
pracowników – kierownik Zakładu. 
Od 1 kwietnia br. w Zakładzie zatrudnionych jest 8 pracowników na pełnych 
etatach3. 

Struktura organizacyjna Zakładu i podział czynności umożliwiały wykonywanie 
zadań będących przedmiotem kontroli, chociaż – jak wyjaśnił kierownik Grzegorz 
Morąg – ,,niskie zatrudnienie” może skutkować brakiem obsady kadrowej 
w sytuacjach ,,nawarstwienia się” pozostałych różnorodnych zadań wykonywanych 
przez Zakład. 

(dowód: akta kontroli str. 39 - 73) 

1.1.3. Na obszarze Gminy znajduje się siedem ujęć wody będących w zarządzie 
Zakładu4 oraz jedno w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (Nadleśnictwa). Na 
koniec marca 2017 r. Zakład pobierał wodę z 15 studni głębinowych i jednego ujęcia 
powierzchniowego (wcześniej z 14 studni i ujęcia powierzchniowego). 
Spośród 13 miejscowości5 wchodzących w skład Gminy, mieszkańcy 6 z nich, 
tj. Czarnej Dolnej, Czarnej Górnej, Lipia, Michniowca, Olchowca i Polany korzystali 

                                                      
3 od 1 kwietnia 2017 r. na pełny etat zatrudniono robotnika wykwalifikowanego do obowiązków,  
którego należy m.in. wykonywanie prac pomocniczych przy konserwacji i naprawie urządzeń  
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz okresowe odczytywanie wodomierzy 
4 Czarna Dolna, Czarna Górna, Czarna Górna Kopalnia, Lipie, Michniowiec, Olchowiec i Polana 
5 Bystre, Chrewt, Czarna Dolna, Czarna Górna, Lipie, Michniowiec, Olchowiec, Paniszczów, Polana, 
Rabe, Serednie Małe, Wydrne i Żłobek 

Opis stanu  
faktycznego 
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ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną przez Zakład zaś mieszkańcy 
miejscowości Żłobek wodę pobierali z sieci wodociągowej Nadleśnictwa. 

Na koniec grudnia 2014 r., 2015 r. i 2016 r. z gminnej sieci wodociągowej korzystało 
odpowiednio 47,5%, 47,7% i 45,0%, a na  dzień 31 marca 2017 r. – 45,6% 
mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały. Z sieci wodociągowej 
Nadleśnictwa korzystało 36 osób, co stanowiło 24,3% mieszkańców miejscowości 
Żłobek oraz 1,6% osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie na koniec 
I kwartału 2017 r. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. do sieci zarządzanej przez Zakład przyłączono 379 
nieruchomości (64,9%), a na koniec grudnia 2016 r. i I kwartału 2017 r. po 382, co 
stanowiło odpowiednio 64,3% nieruchomości z terenu Gminy. 
Do sieci zarządzanej przez Nadleśnictwo przyłączono 6 spośród 26 nieruchomości6. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 75) 

Kierownik Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do sieci 
wodociągowej, korzystają z indywidualnych ujęć wody. Rozproszona zabudowa, 
górski teren i niskie zaludnienie (13 mieszkańców na 1 km2) powoduje, iż budowa 
sieci wiąże się z bardzo dużymi nakładami finansowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 618 - 619) 

W latach 2014 – 2017 (do 31 marca) Zakład zarządzał 27 km sieci wodociągowej, 
z tego 22 km sieci magistralnych i 5 km sieci rozdzielczej. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 77 - 88, 622) 

1.2. Opracowanie regulaminu dostarczania wody 

1.2.1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej 
Regulaminem, Zakład opracował we wrześniu 2003 r., zaś Rada Gminy w Czarnej 
(Rada) zatwierdziła go 29 września 2003 r.7 Do zakończenia kontroli Regulamin nie 
był zmieniany. 
Nie określono w nim warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe, 
a także nie podano części praw i obowiązków Zakładu oraz odbiorców usług (art. 19 
ust. 2 pkt 1 – 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). 

(dowód: akta kontroli str. 89 - 97) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody 

1.3.1. Dostarczanie wody odbywało się na podstawie pisemnych umów zawartych 
pomiędzy Zakładem, a odbiorcami usług (konsumentami). Zakład zawarł 100 umów 
o dostawę wody (46 w 2015 r., 50 w 2016 r. i 4 w I kwartale 2017 r.), tj. z wszystkimi 
odbiorcami, którzy wystąpili do Zakładu z pisemnym wnioskiem i których 
nieruchomości przyłączono do sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 98 - 112) 

1.3.2. – 1.3.3. Analiza 50 umów o dostawę wody (46 z 2015 r. i 4 z 2016 r.) 
wykazała, że w tym czasie obowiązywały dwa wzorce umów, w których Zakład nie 
powoływał się na Regulamin.  
Stwierdzono także rozbieżności w zapisach pomiędzy umowami i Regulaminem, a 
niektóre zapisy umów zostały wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul 
umownych ponieważ mogły naruszać zbiorowe prawa i interesy konsumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 111 - 143) 

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości dotyczyły zapisów 
Regulaminu i umów o dostawę wody. 

                                                      
6 2 bloki i 4 budynki mieszkalne z miejscowości Żłobek 
7 uchwała Nr VI/64/03 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 września 2003 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W Regulaminie nie określono warunków dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe do czego zobowiązywał art. 19 ust. 2 pkt 9 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, który wszedł w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r.), a także nie 
podano części praw i obowiązków Zakładu oraz odbiorców usług, o których mowa 
w art. 19 ust. 2 pkt 1 – 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Dotyczyło to 
zwłaszcza minimalnego poziomu usług świadczonych przez Zakład, szczegółowych 
warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług, technicznych warunków 
określających możliwości dostępu do usług wodociągowych, sposobu odbioru przez 
Zakład wykonanego przyłącza, postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości 
usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz standardów obsługi 
odbiorców usług, a zwłaszcza sposobu załatwiania reklamacji czy wymiany 
informacji o zakłóceniach w dostawie wody. 

(dowód: akta kontroli str. 89 - 97) 

Były kierownik Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, iż braku zapisu ,,nie ograniczał 
poboru wody na cele p.poż.” Na gaszenie pożarów, usuwanie skutków zdarzeń 
drogowych jak i na cele szkoleniowe straż pobierała wodę bezpłatnie i bez 
ograniczeń. 

Kierownik Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż Regulamin uchwalono w 2003 r., tj. jeszcze 
przed zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Nowy projekt Regulaminu 
zostanie przygotowany po zakończeniu kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627, 714) 

W umowach Zakład podał, iż dostarczy konsumentowi wodę pitną z wodociągu 
gminnego ,,w ilości niezbędnej do celów gospodarczo-bytowych”8, natomiast 
w § 7 ust. 2 Regulaminu zapisano, iż w umowach powinna być określona minimalna 
ilość wody dostarczana odbiorcy. 
W 6 umowach (2 z 2015 r. i 4 z 2016 r.) podano, iż mogą być rozwiązane przez 
każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na koniec 
miesiąca kalendarzowego9. Było to sprzeczne z postanowieniem § 5 ust. 
1 Regulaminu, które stanowi, iż umowa może zostać wypowiedziana przez strony 
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 111 - 143) 

Analiza umów o dostawę wody wykazała iż nie spełniały one wymogu określonego 
w art. 6 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, bowiem niektóre zapisy 
w nich ujęte wpisano do rejestru niedozwolonych klauzul umownych jako mogące 
naruszać zbiorowe prawa i interesy konsumentów. Dotyczyło to m.in.: 

1) ograniczenia odpowiedzialności Zakładu 

- we wszystkich umowach Zakład zobowiązał się dostarczyć odbiorcy wodę pitną 
z wodociągu gminnego w ilości niezbędnej do celów gospodarczo-bytowych 
(§ 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 umów). Zakład nie określił ilości i jakości świadczonych 
usług, w tym parametrów jakościowych wody, do czego zobowiązywały regulacje 
wskazane w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Parametry te wymagają zindywidualizowania przy uwzględnieniu potrzeb 
każdego odbiorcy10. Strony w umowie powinny określić ilość i jakość 
świadczonych usług, a zwłaszcza wymagane ciśnienie wody oraz wymagania, 
jakim winna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Jeżeli 
odbiorca jest zobowiązany do zapłaty za wodę, a dostawca dostarcza mu towar 
niższej jakości niż umówiony, to aby zachować równoważność świadczeń, 

                                                      
8 § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 umów o dostawę wody 
9 § 4 umowy z 2015 r. § 6 umowy z 2016 r.  
10 decyzja Prezesa UOKiK Nr RGD-24/2014 z 30 grudnia 2014  r. 
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przedsiębiorstwo wodociągowe powinno obniżyć cenę proporcjonalnie do 
pogorszenia jakości wody11; 

• w umowach podano, iż Zakład ma prawo zamknięcia lub ograniczenia 
dopływu wody w razie braku wody w ujęciach (§ 1 pkt 6 lit. b i § 2 pkt 6 lit 
b umów). 
Nie można całkowicie ograniczać odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
wodociągowego za przerwy w dostawach z powodu braku wody w ujęciu. 
Ograniczeniem może być jedynie siła wyższa, a na przedsiębiorstwie ciąży 
obowiązek utrzymywania ujęć i sieci w odpowiednim stanie technicznym12; 

2) naruszenia obowiązków informacyjnych  

• w treści umów brak było postanowień określających tryb postępowania 
reklamacyjnego i kontrolnego.  
Odbiorców nie informowano o formach i terminach, w jakich można złożyć 
reklamację oraz kiedy Zakład powinien ją rozpatrzyć. Nie informowano również 
o warunkach kontroli, w tym o częstotliwości i sposobie jej przeprowadzania. 
Stałe i niezawodne dostawy wody są podstawowym prawem odbiorcy, a jednym 
ze sposobów egzekwowania tego prawa jest procedura reklamacyjna. Informacje 
dotyczące postępowania reklamacyjnego mają fundamentalne znaczenie dla 
konsumenta i są konieczne dla uzyskania przez odbiorcę pełnej wiedzy 
o zakresie jego praw i obowiązków13. 
Zaniechanie zamieszczenia w umowach postanowień dotyczących uprawnień 
przedsiębiorstwa wodociągowego w zakresie przeprowadzenia czynności 
kontrolnych, o których mowa w art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
powoduję, że odbiorca usług nie otrzymuje kompletnej informacji o tym kto, na 
jakiej podstawie oraz w jakim celu może żądać wstępu na teren do niego 
należący, a także jakimi dokumentami powinna się legitymować osoba 
przystępująca do tych czynności. Brak tej informacji może narazić konsumentów, 
na kontrolę przez osobę nieupoważnioną do jej przeprowadzenia14; 

3) rozliczenia stron 

• w 6 umowach (2 z 2015 r. i 4 z 2016 r.) podano, że właściciel nieruchomości 
będzie wnosił opłatą za wodę ,,w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury” 
(§ 5 ust. 4 umowy). 
Niedozwolone jest wiązanie początku 14-dniowego terminu zapłaty 
z wystawieniem faktury15. W § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej 
rozporządzeniem w sprawie określania taryf16 mowa jest o terminie określonym 
w fakturze. Nie może być on jednak krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub 
dostarczenia w inny sposób. Konsument nie ma żadnego wpływu na to, kiedy 
przedsiębiorstwo wodociągowe wyśle wystawiony rachunek za wodę, co może 
skutkować tym, iż odbiorca będzie już w zwłoce w momencie odebrania listu 
z fakturą. 

                                                      
11 decyzja Prezesa UOKiK Nr RTK-32/2014 z 14 listopada 2014 r. 
12 decyzja Prezesa UOKiK Nr RGD-33/2014 z 31 grudnia 2014 r. 
13 decyzja Prezesa UOKiK Nr RLO-1/2015 z 2 stycznia 2015 r. 
14 vide poz. 12 
15 decyzja Prezesa UOKiK Nr RGD-30/2014 z 30 grudnia 2014 r. 
16 rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886 ze zm.) 
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Według UOKiK zapisy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności Zakładu, czy 
naruszenia obowiązków informacyjnych i rozliczenia stron są bezprawne i mogą 
naruszać zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów17. 

(dowód: akta kontroli str.111 - 143) 

B. kierownik Zakładu Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, że po utworzeniu Zakładu 
na stanowiskach administracyjnych zatrudniono 2 osoby, a ,,ilość zadań nałożonych 
na Zakład, niewielkie zatrudnienie, rozległy teren działania, brak jakichkolwiek 
środków transportu oraz opór społeczny przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian 
przyczyniły się do wystąpienia niedociągnięć, sukcesywnie eliminowanych w miarę 
ich ujawniania”. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wzorce umów opracowane przez Zakład 
o dostawę wody, a także brak w Regulaminie warunków dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe oraz części praw i obowiązków w zakresie dostarczania wody. 
Jako nieprawidłowe uznaje rozbieżności w umowach i Regulaminie oraz niektóre 
postanowienia umów mogące naruszać zbiorowe prawa i interesy konsumentów. 

2. Prawidłowość opracowania taryfy w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

2.1. Wymagania formalne 

2.1.1. Przychody i koszty Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
koniec 2014, 2015 i 2016 r. wyniosły 195.565,51 zł i 154.207,75 zł, 206.840,24 zł 
i 180.058,40 zł oraz 215.869,78 zł i 220.796.67 zł.  
W 2014 r. Zakład sprzedał – 32.865 m3 wody, w 2015 r. – 35.748 m3, w 2016 – 
39.283 m3, a w I kw. 2017 r. – 7.938 m3. 
Zysk Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę w 2014 
i 2015 roku wyniósł odpowiednio 41.357,76 zł i 26.781,84 zł. W 2016 r. Zakład 
poniósł z tego tytułu stratę w wysokości 4.926,89 zł. 
Na koniec marca 2017 r. przychody i koszty zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę wyniosły 53.235,71 zł i 51.219,91 zł, zaś zysk wyniósł 2.015,80 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 144 - 193) 

Kierownik Zakładu Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż na stratę w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w 2016 r., wpłynął brak terminowych wpłat od odbiorców oraz 
awarie pomp głębinowych na ujęciu wody w Polanie i Lipiu, a także awaria 
wodomierza głównego na Stacji Uzdatnia Wody w Czarnej Górnej. Usuwanie awarii 
sfinansowano z nadwyżki środków obrotowych, a nie z innych rodzajów działalności. 

(dowód akta kontroli str. 632, 714) 

W kontroli ustalono, iż kierownik Zakładu informował Gminę o niezbędnych 
przedsięwzięciach w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Wskazywał 
potrzebę remontu kapitalnego Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lipiu, dokończenia 
wymiany wodociągu w Czarnej Górnej Kopalni i połączenia go z wodociągiem 
w Czarnej Górnej, a także konieczność zakupu przewoźnego agregatu 
prądotwórczego dla SUW w Czarnej Górnej. Żadnego z tych przedsięwzięć Gmina 
nie zrealizowała. W grudniu 2016 r. Zakład z własnych środków zakupił agregat 
prądotwórczy za 30.330,89 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 194 - 205) 

                                                      
17 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 229 ze  
zm.)  
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W latach 2014 – 2017 Gmina stosowała dopłatę w wysokości 1,06 zł do 1 m3 wody 
pobranej przez odbiorców. Wysokość dopłat w 2014 r. wyniosła 30.852,86 zł, 
w 2015 r. – 32.380,05 zł, w 2016 r. – 32.592,05 zł, a w I kw. 2017 r. – 606,56 zł. 

Za dostarczaną wodę Zakład obciążał Gminę i jej jednostki organizacyjne. 
Obciążenie z tego tytułu wyniosło 12.432,84 zł, z tego 5.253,78 zł w 2015 r., 
5.009,69 zł w 2016 r. oraz 2.169,37 zł w I kw. 2017 r. Zakład obciążył Gminę kwotą 
2.019,22 zł, a Zespół Szkół Samorządowych i Gminny Dom Kultury w Czarnej 
Górnej odpowiednio w wysokości 6.424,99 zł i 3.988,63 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 206 - 224, 411 - 419) 

2.1.2. Zakład posiada zatwierdzone przez kierownika, zasady (politykę) 
rachunkowości, o których mowa w art. 10 o rachunkowości18. 
System finansowo-księgowy Zakładu umożliwia wydzielenie kosztów stałych 
i zmiennych, przychodów w odniesieniu do poszczególnych taryf oraz dokonanie 
alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, 
stosownie do art. 20 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i § 12 rozporządzenia w sprawie określania taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 225 - 240) 

2.1.3. Zakład użytkował sieć wodociągową na podstawie umów użyczenia 
zawartych z Gminą. W latach 2004 – 2016 Gmina przekazała Zakładowi 
w bezpłatne użytkowanie i na czas nieokreślony działki wraz z ujęciami wody, 
obiektami i urządzeniami. Do obowiązków Zakładu należało używanie ich zgodnie 
z umową, utrzymywanie w należytym stanie technicznym oraz wykonywanie 
wszelkich napraw na koszt własny. Wraz z umowami użyczenia Gmina przekazała 
inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej w Chrewcie i studni głębinowej 
w Olchowcu.  
Wartość przekazanego majątku służącemu zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 
wyniosła w 2015 r. – 3.185.172,83 zł. Na koniec 2016 r. i I kwartału 2017 r. wartość 
tego majątku wzrosła o 91.383,53 zł19, a na koniec marca 2017 r. wynosiła 
3.246.225,77 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 241 - 261) 

Gmina przejęła od Nadleśnictwa w Lutowiskach we wrześniu 2004 r. studnię 
głębinową i zbiornik wyrównawczy w Polanie. W kontroli ustalono, iż Zakład 
zarządzał nimi, chociaż Gmina formalnie ich nie przekazała. Uczyniła to dopiero w 
toku kontroli, tj. 27 lipca 2017 r.  

Protokołem zdawczo-odbiorczym 1 września 2004 r. Gmina otrzymała od 
Nadleśnictwa w Lutowiskach zbiornik wyrównawczy PE o pojemności 15 m3, 
natomiast w książce obiektu budowlanego podano, iż zbiornik ma pojemność 12 m3. 

(dowód: akta kontroli str. 246, 549 - 556, 595 - 597) 

Kierownik Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż Zakład administrował urządzeniami 
i obiektami w Polanie na podstawie ,,ustnych ustaleń” z Gminą. Rozbieżność 
w pojemności zbiornika wynika z ,,różnicy przyjętej pojemności” (całkowitej 
i użytkowej). 

(dowód: akta kontroli str. 628, 714) 

2.1.4. – 2.1.6. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy z 2000 r. zaplanowano kontynuację zwodociągowania części 
Czarnej Górnej i Czarnej Dolnej, budowę nowej oczyszczalni ścieków w Czarnej 

                                                      
18 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) 
19 61.052,64 zł wartość nowo wybudowanej studni w Olchowcu zaś 30.330,89 zł wydano na zakup  
agregatu prądotwórczego 
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Górnej, Lipiu i Chrewcie. Rozważano też rozbudowę istniejącego wodociągu 
w Chrewcie (Olchowiec) i Lipiu, zwodociągowanie miejscowości Rabe oraz 
realizację przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę, w tym rezerwuarów wody p.poż. 

W Strategii rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025 podano, iż kluczowym kierunkiem 
rozwoju w obszarze ochrony środowiska jest budowa, rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja infrastruktury sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody wraz 
nowymi ujęciami wody i przepompowniami, które miały być realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. 

W Programie strategicznym ,,Błękitny San20, tj. propozycji przedsięwzięć 
priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego 
w perspektywie 2014 – 2020 podano, iż Gmina planuje m.in. modernizację ujęć 
wody w miejscowości Olchowiec, odwiert nowej studni i pogłębienie 2 istniejących 
studni głębinowych oraz modernizację ujęć wody i sieci wodociągowej w Czarnej 
Górnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 262 - 319) 

W toku kontroli Gmina określiła potrzeby inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne 
na najbliższe 5 lat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. 
Wynika z nich, iż od 2017 r. planuje przeznaczyć na te cele 5 mln zł, z tego 4,5 mln 
zł na opracowanie dokumentacji, wykup terenu, budowę ujęcia wody, stacji 
uzdatniania i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Polana, Rabe 
i Michniowiec oraz 0,5 mln. zł na przebudowę sieci i modernizację ujęcia wody 
w miejscowości Żłobek. 

(dowód: akta kontroli str. 617) 

Zakład nie opracował wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 262 - 319, 617) 

2.1.7. Wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na lata 
2015 – 2017, zwane dalej wnioskami, Zakład przedstawił wójtowi w terminie 
określonym w art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, tj. 
odpowiednio 77, 73 i 72 dni przed planowanym wejściem w życie. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 409, 618 - 619) 

2.1.8. W latach 2015 – 2017 taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę weszły 
w życie z dniem 1 stycznia. 
W 2015 i 2016 roku weszły w życie po uchwałach Rady21. Wniosek o zatwierdzenie 
taryfy na 2017 r. Rada rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 28 października22 i 28 
listopada 2016 r.23 ale uchwały nie podjęła, gdyż Zakład w projekcie taryfy 
(zweryfikowanej przez wójta) wnioskował o jej podwyższenie. Taryfy na 2017 r. 
weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 347 - 409) 

                                                      
20 załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 201/4059/16 z dnia 2 sierpnia  
2016 r. 
21 uchwała Nr XXXIV/292/14 Rady Gminy Czarna z dnia 31 października 2014 r. i Nr IX/87/15 z dnia  
17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czarna  
22 protokół z XIX Sesji Rady Gminy w Czarnej w dniu 28.10.2016 r. 
23 Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Czarnej w dniu 28.11.2016 r. 
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2.1.9. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ogłoszono zgodnie 
z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 7 i ust. 9 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. 
Taryfy na 2015, 2016 i 2017 rok opublikowano na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej odpowiednio 7 listopada 2014 r., 26 listopada 2015 r. 
i 5 grudnia 2016 r. Informacje o taryfach wywieszono na tablicach ogłoszeń 
w budynku Zakładu, Urzędu i w poszczególnych miejscowościach Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 386, 408 - 413) 

2.1.10. Zakład co roku opracowywał wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę z tym, że w 2015 r. był to wniosek o przedłużenie 
obowiązującej już taryfy (art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 386) 

2.2. Prawidłowość opracowanych taryf 

2.2.1. Zatwierdzone taryfy za wyjątkiem taryf na 2016 r. spełniały wymagania 
określone w § 3 pkt 1 lit. a i lit. c rozporządzenia w sprawie określania taryf, tj. 
zapewniały uzyskanie niezbędnych przychodów ze sprzedaży wody, a także 
eliminowanie subsydiowania skośnego, tj. pokrywania kosztów dotyczących jednego 
rodzaju prowadzonej przez Zakład działalności gospodarczej lub jednej z grup 
taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 148 - 157, 347 - 386)  

Odbiorców wody podzielono na dwie grupy taryfowe. W latach 2014 – 2016 wiejskie 
gospodarstwa domowe, rodzinne gospodarstwa rolne, Gmina i jej jednostki 
organizacyjne za 1 m3 wody dostarczonej przez Zakład płacili 4,34 zł netto (4,69 zł 
brutto). Pozostali odbiorcy (zakłady, podmioty gospodarcze) – 5,40 zł netto (5,83 zł 
brutto). 
Od 1 stycznia 2017 r. cena wody wzrosła o 1,44 zł netto. Pierwsza grupa taryfowa 
za 1 m3 wody płaciła 5,78 zł netto (6,24 zł brutto), zaś druga – 6,84 zł netto (7,39 zł 
brutto). 

Cena wody dla pierwszej i drugiej grupy taryfowej stanowiła odpowiednio 62% 
i 73,7% średniej ceny za 1 m3 wody w województwie podkarpackim (10,03 zł 
brutto)24. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 409) 

B. kierownik Zakładu Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, że środki uzyskane za 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w latach 2012 – 2016 pokrywały ponoszone 
koszty i nie było potrzeby podwyższania stawek. Trudności które wystąpiły w 2016 r. 
wykazały, że bez zmiany taryfy nie jest możliwe zapewnienie mieszkańcom wody 
o odpowiedniej jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627) 

2.2.2. Planowane przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat 
w roku obowiązywania taryf, Zakład ustalił niezgodnie z wymogami 
§ 6 i § 7 rozporządzenia w sprawie określenia taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 409) 

2.2.3. W kontroli ustalono, iż taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie 
uwzględniały obniżek cen wody w sytuacji warunkowej przydatności jej do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 409, 614 - 616, 623 - 627) 

                                                      
24 https.zaradnyfinansowo.pl/ceny-wody/ 
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2.2.4. Zakład nie prowadził opomiarowania zużycia technologicznego wody jak 
również strat wody. 

Taryfowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę nie motywowały 
odbiorców do racjonalnego korzystania z wody (§ 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie określania taryf). 

 (dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 347 - 409, 614 - 616)  

Były kierownik Zakładu Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, że odbiorcami wody 
w zdecydowanej większości są gospodarstwa domowe i rolnicze gospodarstwa 
rodzinne, a w ich przypadku ,,wobec braku normatywnego wzorca racjonalnego 
zużycia wody, obiektywne określenie gdzie kończy się racjonalne, a zaczyna 
rozrzutne zużycie wody nie jest możliwe”. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627) 

2.2.5. Zakład posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wody 
z użytkowanych ujęć. 

(dowód: akta kontroli str. 420 - 527) 

2.2.6. Zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody na koniec 2014 r. wynosiły 
9.746,63 zł,  2015 r. – 7.363,79 zł, 2016 r. – 6.023,60 zł oraz 5.383,05 zł na 31 
marca 2017 r. Z opłatami zalegało odpowiednio 50, 49, 47 i 58 osób. W latach 2015 
– 2017 nie doszło do przedawnienia należności z tytułu opłat za dostawę wody. 
Badanie egzekwowania należności za wodę przeprowadzono na próbie 
5 największych kwotowo dłużników zalegających z zapłatą 6.103,72 zł. 
Przeanalizowano terminowość i prawidłowość postępowań windykacyjnych 
i nieprawidłowości nie stwierdzono, Zakład kontrolował terminowość wpłat oraz 
podejmował skuteczne działania windykacyjne wobec osób zalegających z opłatami. 
W wyniku podjętych działań wyegzekwowano zaległości od trzech dłużników, 
natomiast dwie osoby zalegały z zapłatą 1.291,47 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 528 - 548) 

Nieprawidłowości stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyły braku 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, a także 
sposobu opracowywania wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę.  

Zakład nie opracował wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mimo, iż Gmina planowała budowę urządzeń 
wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli str. 262 - 319, 617) 

B. kierownik Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, że Zakład nie posiada 
upoważnienia do prowadzenia działalności inwestycyjnej, a Gmina ,,nie informowała 
o planowanych inwestycjach i nie zleciła” opracowania planu. O potrzebach 
Zakładu, w tym o konieczności modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej 
informował wójta oraz Radę ale jego wystąpienia w tym zakresie określano jako 
,,pobożne życzenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 61 - 62, 623 - 627) 

Wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie odpowiadały 
wymogom rozporządzenia w sprawie określania taryf. 
Wnioski na lata 2015 – 2016 były niezgodne z wzorem, o którym mowa w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie określania taryf. Nie podano w nich informacji, że 
opracowano je zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz że ceny i stawki opłat zawarte w tych 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy.  
W uzasadnieniu wniosków na lata 2015 – 2017 Zakład nie zamieścił informacji, 
o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie taryf, tj. zakresu 
świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów 
jakościowych usług, w tym informacji dotyczącej wpływu określonej taryfy na ich 
poprawę, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod 
alokacji kosztów oraz zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania 
taryf. 
We wnioskach na lata 2015 – 2017 Zakład nie podał, że taryfy zawierają cenę za 
1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu 
wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia 
wody (§ 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie określania taryf). Nie ujęto też w nich 
stawki opłaty abonamentowej w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, o której 
mowa w § 2 pkt 11 i § 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie określania taryf). 
Wnioski były niekompletne, gdyż nie zawierały wymaganych tabel, o których mowa 
w § 19 ust. 4 rozporządzenia w sprawie określania taryf, tj. tabeli E – współczynniki 
alokacji w roku obowiązywania nowych taryf, F – kalkulacja cen i stawek opłat za 
wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej oraz tabeli H – skutki 
finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków. 
W przychodach na lata 2015 – 2017 nie podano należności nieregularnych, 
o których mowa w § 2 pkt 5 i § 6 pkt 5 rozporządzenia w sprawie określenia taryf 
oraz kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony 
środowiska ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gdyż Zakład takiego planu nie 
opracował (§ 7 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 409) 

Kierownik Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż należności nieregularnych nie ujmowano 
w kalkulacjach taryf ponieważ ,,budziło to duży opór społeczny. Życzono sobie 
kalkulacji zwięzłych i zrozumiałych dla przeciętnego człowieka”. 

(dowód: akta kontroli str. 715) 

B. kierownik Zakładu Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, że ,,radni uprzednich 
kadencji życzyli sobie kalkulacji zwięzłych i dla nich zrozumiałych, alokacja kosztów, 
należności nieregularne i tym podobne terminy tylko zaciemniały obraz sytuacji 
i takie zaczęli otrzymywać. Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej i nie 
może naliczać zysku”. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Zakład nieprawidłowo opracowywał wnioski 
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Stwierdzono brak 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych mimo, iż 
planowano inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy 
w wodę. 

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

3.1. Nadzór nad niezawodnością dostarczania wody w wystarczającej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem 

3.1.1. W latach 2015 – 2017 (I kwartał) Zakład zarządzał 27 km sieci wodociągowej. 
Budowę sieci rozpoczęto w latach 70 ub. wieku, z czego 16 km (59,3%) ma od 41 
do 50 lat, a 11 km (40,7%) do 20 lat. Podstawowym materiałem z którego sieć 
zbudowano to rury PCW – 16,5 km (61,1%), oraz rury PE (polietylenowe) – 5,9 km 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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(21,9%) i rury stalowe – 4,6 km (17,0%). Zakład nie dysponuje pełną dokumentacją 
techniczną i powykonawczą sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73) 

3.1.2. Okresowym kontrolom, o których mowa art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane25, Zakład poddawał studnie głębinowe, zbiorniki wyrównawcze, 
przepompownie i SUW. Nie przeprowadzał kontroli bezpiecznego ich użytkowania, 
gdyż nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ww. ustawy, tj. 
wyładowania atmosferyczne, osuwiska, intensywne opady deszczu, silne wiatry, 
w wyniku którego mogło nastąpić uszkodzenie obiektu. 
Roczne kontrole okresowe przeprowadzono w lipcu 2015 r. i 2016 r., natomiast 
kontrole pięcioletnie w lipcu 2014 r. Sprawdzano m.in. stan techniczny obiektu wraz 
z otoczeniem, a czynności z tym związane dokumentowano w protokołach kontroli. 

Analiza 11 okresowych protokołów kontroli z lipca 2016 r. wykazała, że stan 
techniczny 9 obiektów był dobry lub zadawalający, zaś 2 dostateczny (studni 
głębinowej i SUW w Michniowcu). Zalecenia pokontrolne dotyczyły bieżącej 
konserwacji oraz koszenia traw. Po tych kontrolach przeniesiono sterowanie pomp 
studni głębinowej w Lipiu i Michniowcu, a SUW w Czarnej Górnej oczyszczono 
zbiornik wody przy progu piętrzącym. 

(dowód: akta kontroli str. 549 - 594, 631) 

3.1.3. Zakład nie korzysta z automatycznego monitoringu sieci wodociągowej. 
Z wyjaśnienia kierownika Grzegorza Morąg wynika, że monitoring prowadzono 
,,w sposób częściowy”. Pracownik Zakładu ,,z dużą częstotliwością” kontroluje 
pobór wody wskazywany na wodomierzach głównych. Zwiększony nieuzasadniony 
pobór wody odczytywany jest jako awaria i szuka się jej lokalizacji. W 2016 r. 
przeprowadzono przegląd stanu technicznego i konserwację zewnętrznych 
hydrantów ppoż. 

(dowód: akta kontroli str. 614 - 616) 

3.1.4. W 2016 r. kierownik Zakładu przeprowadził monitoring sieci wodociągowej 
i hydrantów przeciwpożarowych.  
W protokole z 27 maja stwierdzono iż sieć wodociągowa i zbiorniki w Lipiu były 
sprawne, nie zanotowano przecieków i niedoboru wody. W części hydrantów 
stwierdzono natomiast brak zaślepek, a w trzech zauważono popękane głowice. 
W czerwcu 2016 r. wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Ustrzykach Dolnych sprawdzono stan techniczny i wydajności hydrantów 
przeciwpożarowych oraz przeprowadzono pomiar ciśnienia hydrodynamicznego 
sieci wodociągowej w Czarnej Górnej i Czarnej Dolnej. Nieprawidłowości nie 
stwierdzono ale w czterech hydrantach stwierdzono zepsute zawory, a w jednym 
uszkodzoną zasuwę. Powyższe nieprawidłowości usunięto. 

(dowód: akta kontroli str. 599 - 608) 

3.1.5. W okresie objętym kontrolą w Zakładzie nie określono ekonomicznego 
poziomu wycieków z sieci wodociągowej, tj. docelowego minimalnego poziomu, do 
jakiego powinny być ograniczone straty wody przy najniższych kosztach 
eksploatacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 76 - 87, 614 - 616, 623 - 627) 

3.1.6. Podejmowano działania mające na celu zmniejszenie liczby awarii sieci 
wodociągowych, w tym obniżenie strat wody. W 2014 r. na modernizację 420 mb 
sieci wodociągowej Czarna Górna Kopalnia Gmina wydała 44,0 tys. zł. 
Zakład z własnych środków wydał 9.8 tys. zł na wymianę zaworów i naprawę sieci 
w 2014 r., 7,9 tys. zł na wymianę hydrantów w 2015 r. i 0,8 tys. zł na uszczelnienie 
                                                      
25 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) 
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sieci wodociągowej w 2016 r. W I kw. 2017 r. na modernizację 350 mb sieci 
wodociągowej Czarna Górna Kopalnia Zakład wydał 12,0 tys. zł. 
Ilość wody sprzedanej odbiorcom przedstawiono w pkt. 2.1.1. wystąpienia 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str.63 - 74)  

3.1.7. W okresie objętym kontrolą wystąpiło 13 awarii (uszkodzeń) sieci 
wodociągowej, z tego 5 w 2015 r., 6 w 2016 r. oraz 2 w I kwartale 2017 r. Wskaźnik 
intensywności awarii w tych latach26 wyniósł odpowiednio 0,19, 0,22 i 0,07. Zakład 
nie dysponuje danymi o stratach wody w sieci wodociągowej. 
Ze względu na korozję i rozszczelnienie najczęstszym awariom ulegały rury 
wodociągowo-magistralne (po 4 w latach 2015 – 2016 i 2 w I kw. 2017 r.). W latach 
2015 – 2016 dwom awariom (na skutek korozji i zużycia) uległy połączenia 
przewodów wodociągowych, tj. przewodu magistralnego i rozdzielczego oraz 
hydrant na przewodzie magistralnym. We wszystkich przypadkach skutkowało to 
stratą wody.  

 (dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 609 - 613) 

3.1.8. Łączny czas trwania 13 awarii sieci wodociągowej wyniósł 59 godzin. 
W 2015 r. czas 5 awarii wyniósł ogółem 22 godziny, w 2016 r. – 27 godzin (6 awarii), 
a w I kw. 2017 r. czas 2 awarii wyniósł łącznie 10 godzin.  
Maksymalny i minimalny czas awarii (liczony od momentu zgłoszenia do 
uruchomienia naprawionego odcinka) wynosił w 2015 r. odpowiednio 6 i 2 godziny, 
w 2016 r. – 5 i 3, a w I kwartale po 5 godzin. 
Średni czas awarii sieci 27 wynosił 4 godziny 53 minuty, z tego w 2015 r. – 4 godziny 
40 minut, w 2016 r. – 4 godziny i 50 godziny , a w I kwartale 2017 r. – 5 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 609 - 613) 

3.1.9. W latach 2015 – 2017 (I kwartał) nie wystąpiły przypadki długotrwałej przerwy 
w dostawie wody spowodowanej awarią sieci wodociągowej (trwającej ponad dobę). 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 609 - 613) 

3.1.10. Zgłaszane awarie sieci wodociągowej, Zakład usuwał swoimi pracownikami. 
(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 609 - 613, 620 - 621) 

3.1.11. Zakład nie stosował się do postanowień § 4 pkt 1 lit c oraz pkt 6, a następnie 
§ 5 pkt 1 lit. c oraz pkt 7 rozporządzenia w sprawie jakości wody, tj. nie 
przeprowadzał każdorazowo oceny przydatności wody w ramach wewnętrznej 
kontroli jakości po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości 
wody i szczególne jej pogorszenie, w szczególności awarii instalacji wodociągowej, 
awarii uzdatniania wody, wymiany instalacji wodociągowej i powodzi. 

(dowód: akta kontroli str. 637 - 712) 

3.1.12. W latach 2015 – 2017 sporadycznie występowały przypadki spadku ciśnienia 
w sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do kilku najwyżej położonych 
budynków w Czarnej Dolnej. Spowodowane to było nieplanowanymi i krótkotrwałymi 
zanikami energii elektrycznej w SUW w Czarnej Dolnej. 

Kierownik Zakładu Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż po otrzymaniu informacji o braku 
prądu, niezwłocznie uruchomiono agregat prądotwórczy, a niskie ciśnienie wody 
w sieci, trwało nie dłużej niż ,,pół godziny”. 

(dowód: akta kontroli str. 620 - 621)  

                                                      
26 wskaźnik intensywności awarii wyliczony przez podzielenie liczby awarii w danym roku przez 
długość sieci wodociągowej eksploatowanej w roku 
27 wyliczony z sumy wszystkich czasów trwania awarii sieci wodociągowej podzielonej przez ich 
liczbę 
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3.1.13. W celu zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej, wymieniono część 
sieci wodociągowej Czarna Górna Kopalnia i zakupiono agregat prądotwórczy. 
W 2016 r. Gmina wybudowała studnię głębinową wraz ze zbiornikiem 
w miejscowości Olchowiec za 61,0 tys. zł. 
Wydatki z tym związane omówiono w pkt 3.1.6. wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 836) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

3.2.1. W Zakładzie nie opracowano wewnętrznych wytycznych/zaleceń dotyczących 
monitorowania jakości wody. Zakład dysponował procedurą postępowania na 
wypadek braku wody w ujęciach lub pogorszeniu jakości wody w zakresie 
parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. 
B. kierownik Zakładu Aleksander Hermanowicz wyjaśnił, że monitorowanie jakości 
wody prowadzono ,,w oparciu o przepisy prawa i ustalenia z PPIS w Ustrzykach 
Dolnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627, 865) 

3.2.2. Stałe punkty czerpalne służące do pobierania próbek wody w ramach 
wewnętrznej kontroli oraz częstotliwość ich pobierania Zakład corocznie uzgadniał 
z Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego 
w Ustrzykach Dolnych, zwanym dalej PPIS. 

(dowód: akta kontroli str. 633 - 636) 

3.2.3. Wyznaczono 9 stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek 
wody do badań z sieci wodociągowej, z tego po 2 w sieci Czarna Górna (SUW, 
budynek Urzędu), Czarna Dolna (SUW, budynek szkoły) i Lipie (budynki prywatne). 
Po 1 punkcie wyznaczono w sieci Czarna Górna Kopalnia (budynek zajazdu), 
Olchowiec (budynek prywatny) i w Polanie (budynek prywatny). Częstotliwość 
pobierania próbek z punktu czerpalnego wody ustalono na 1 – 2 w roku. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 633 - 636) 

3.2.4. – 3.2.5. Zakład prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody, o której mowa 
w art. 5 ust. 1a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Monitoringiem 
kontrolnym w 2015 r. objęto sieć wodociągową w Czarnej Górnej, Czarnej Dolnej, 
Lipiu, Olchowcu i Polanie. Zakres badań wody obejmował PEW, pH, liczbę bakterii 
grupy coli, liczbę Escherichia coli, Enterokoki kałowe, zapach, barwę, mętność i jon 
amonowy. Monitoring przeglądowy prowadzono w sieci w Czarnej Górnej i Czarnej 
Górnej Kopalnia. Zakres tych badań rozszerzono o badania niezbędne dla 
monitoringu przeglądowego. 

W 2016 r. Zakład przeprowadził monitoring kontrolny sieci wodociągowej. 
W porównaniu do 2015 r. badanie rozszerzono o obecność w wodzie manganu 
i żelaza. 

W 2017 r. zaplanowano monitoring kontrolny i przeglądowy sieci wodociągowej. 
W I kwartale br. przeprowadzono monitoring kontrolny sieci w Czarnej Górnej 
i Czarnej Górnej Kopalnia. Badaniem objęto obecność w wodzie PEW, pH, liczbę 
bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, Enterokoki kałowe, zapach, barwę, 
mętność, jon amonowy i mangan. Zakres ww. badań uzgodniono pisemnie z PPIS. 

(dowód: akta kontroli str. 639 - 712) 

3.2.6. Na zlecenie Zakładu, SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie (SGS) w 2017 r. 
przeprowadziło monitoring zawartości substancji promieniotwórczych w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przed jej uzdatnianiem. 
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Próbki z 7 ujęć wody28 SGS pobrało 17 marca, a wyniki badań przekazało – 22 maja 
2017 r. Badanie wody pod względem stężeniu radonu, trytu i izotopów radu Ra-226 
i Ra-228 nieprawidłowości nie wykazało. Zawartość substancji promieniotwórczych 
w wodzie nie przekraczała wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi29. 

(dowód: akta kontroli str. 620 - 621) 
3.2.7. Badania próbek wody pobranych ze stałych punktów czerpalnych 
przeprowadzało SGS Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, zwane dalej 
Laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 639 - 712) 

3.2.8. Laboratorium dysponowało certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego 
wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do 8 listopada 
2018 r. pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytacyjnej 
określonych w kontrakcie. 

(dowód: akta kontroli str. 713)  

3.2.9. – 3.2.13. Na zlecenie Zakładu30, Laboratorium przeprowadziło 18 badań 
jakości wody, z tego 8 w 2015 r., 8 w 2016 r. oraz 2 w I kwartale 2017 r. 
Analiza sprawozdań z tych badań wykazała, iż Laboratorium sprawdzało parametry 
jakościowe wody określone w rozporządzeniu w sprawie jakości wody. 

Sprawozdania Zakład otrzymał w 2015 r. po upływie 4 do 7 dni, w 2016 r. po 2 do 
6 dniach, a w I kwartale 2017 r. po 2 dniach od sporządzenia badań. Po otrzymaniu 
sprawozdań, PPIS nie wydawał ocen o jakości wody przebadanej przez 
Laboratorium. Otrzymane sprawozdania Zakład przekazywał do PPIS 
z przekroczeniem terminów określonych w § 5 pkt 9 rozporządzenia w sprawie 
jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 639 - 712, 865 - 866)  

3.2.14. – 3.2.15. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki warunkowej 
przydatności wody do spożycia. 

 (dowód: akta kontroli str. 637 - 638) 

3.2.16. – 3.2.17. Zakład nie występował do Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (za pośrednictwem PPIS) z wnioskiem 
o którym mowa w § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody, tj. o zgodę na 
odstępstwo od wymagań chemicznych jakim powinna odpowiadać woda, 
określonych w ww. rozporządzeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 623 - 627) 

3.2.18. Kierownik Zakładu Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż w latach 2015 – 2017 
(I kwartał) nie wystąpiły przypadki (awarii, uszkodzeń sieci i systemu uzdatniania 
wody czy wymiany przewodu na sieci) mogące spowodować zmianę jakości wody 
wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 637 - 638) 

3.2.19. – 3.2.20. W okresie objętym kontrolą PPIS zaplanował przeprowadzenie 16 
badań wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, z tego po 
6 w latach 2015 – 2016 i 4 badania w I kwartale 2017 r. 

                                                      
28 Czarna Dolna, Czarna Górna, Czarna Górna Kopalnia, Lipie, Michniowiec, Olchowiec i Polana 
29 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2006 r., poz. 886 ze zm.) oraz z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 
poz. 1989), dalej: rozporządzenie w sprawie jakości wody 
30 Zakład nie zawarł z Laboratorium stałej umowy w sprawie badań jakości wody 
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Faktycznie PPIS przeprowadził 14 badań wody, z tego 7 w 2015 r. (marzec - 2), 
czerwiec, wrzesień - 2, październik i grudzień), 5 w 2016 r. (marzec - 2, wrzesień 
i grudzień - 2) oraz 2 badania w marcu 2017 r. W 13 przypadkach stwierdzono 
przydatność wody do spożycia, zaś w jednym przypadku brak przydatności wody do 
spożycia przez ludzi. 

W dniu 8 marca 2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego PPIS pobrał próbki wody 
przeznaczonej do spożycia z wodociągu Czarna Dolna w punkcie stałego punktu 
czerpalnego umiejscowionego w Zespole Szkół Samorządowych w Czarnej Dolnej. 
Przeprowadzone badanie wykazało, że próbka wody nie odpowiada warunkom 
określonym w rozporządzeniu w sprawie jakości wody ponieważ stwierdzono 
zanieczyszczenie wskaźnika mikrobiologicznego bakterią z grupy coli. 
Decyzją z 10 marca 2017 r. PPIS nakazał Zakładowi podjąć skuteczne działania 
naprawcze polegające na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia 
wody tak aby była bezpieczna dla zdrowia, skuteczne poinformowanie odbiorców 
o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnienie użytkownikom wodociągu 
wody zdatnej do spożycia. 
Zakład podjął działania naprawcze, w tym. m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz 
urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka 
dezynfekcyjnego. Powtórne badanie próbek wody przeprowadzone 12 marca br. 
wykazało, iż woda spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody i jest 
przydatna do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 642, 716 - 784) 

3.2.21. Działania podejmowane przez Zakład i Gminę w celu poprawy jakości wody 
omówiono w pkt 3.1.6. i 3.1.13. wystąpienia pokontrolnego. Ze środków Zakładu 
wydano na ten cel 30,5 tys. zł, z tego 9,8 tys. zł w 2014 r., 7,9 tys. zł w 2015 r., 0,8 
tys. zł w 2016 r. oraz 12,0 tys. zł w I kw. 2017 r. Z własnych środków Zakład zakupił 
agregat prądotwórczy dla SUW w Czarnej Górnej. 
Gmina wydała 105,0 tys. zł, z tego 44,0 tys. zł w 2014 r. na modernizacje wodociągu 
w Czarnej Górnej Kopalnia oraz 61,0 tys. zł w 2016 r. na budowę studni głębinowej 
i zbiornika w miejscowości Olchowiec. 

(dowód: akta kontroli str. 63 - 73, 836) 

3.2.22. – 3.2.23. W okresie objętym kontrolą Zakład nie wprowadzał zmian 
w technologii uzdatniania wody. Do uzdatniania wody stosowano związek 
chemiczny podchloryn sodu, który służył do aktywacji złoża i dezynfekcji wody 
w celu zabezpieczenia przed rozwojem bakterii.  
W SUW w Czarnej Górnej wodę poddawano filtrowaniu i chlorowaniu. Filtracja 
odbywa się w czterech filtrach połączonych szeregowo i wypełnionych warstwą 
żwirku kwarcowego. Do wody czystej miedzy filtrami, a zbiornikiem wody 
uzdatnionej wtłaczano roztwór podchlorynu sodu za pomocą chloratora C52. 
Chlorator sterowany jest automatycznie. Ścieki technologiczne (wody popłuczne) 
z płukania filtrów (2 – 3 razy w m-cu) przetrzymywane są w odstojniku wód 
popłucznych i odprowadzane do potoku Żłobek. 
W SUW w Czarnej Dolnej woda jest uzdatniana i filtrowana. Podchloryn sodu 
dozowany jest ręcznie, a filtry wypełnione wkładem filtracyjnym są rozbierane 
i płukane 2 – 3 razy na tydzień. 
Również ręcznie dozowano podchloryn sodu do zbiorników wody w SUW 
w Olchowcu i Lipiu oraz do zbiorników wyrównawczych w Michniowcu i Polanie. 

(dowód: akta kontroli str. 785 - 835) 

3.2.24. Materiały i wyroby używane przez Zakład do uzdatniania wody nie posiadały 
pozytywnej oceny higienicznej PPIS, o której mowa w art. 12 pkt 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
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(dowód: akta kontroli str. 785 - 828, 836) 

3.2.25. W okresie objętym kontrolą Zakład (za wyjątkiem braku przydatności wody 
do spożycia), nie informował mieszkańców o jakości dostarczanej wody (§ 23 ust. 
1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody). 

(dowód: akta kontroli str. 839 - 842) 

3.2.26. W dniu 10 marca 2017 r. Zakład poinformował odbiorców o braku 
przydatności wody do spożycia ponieważ próbka wody pobrana z wodociągu 
Czarna Dolna nie odpowiadała warunkom określonym w rozporządzeniu w sprawie 
jakości wody. Kolejną informacją z 12 marca br. Zakład poinformował odbiorców, iż 
woda z wodociągu spełnia wymagania ww. rozporządzenia i jest przydatna do 
spożycia przez ludzi. Informacje te przekazano mieszkańcom poprzez stronię 
internetową Urzędu oraz tablice ogłoszeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 839 - 842) 

3.2.27. W komunikacie Zakładu z 10 marca 2017 r. o braku przydatności wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie podano danych o przekroczeniu 
dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody do czego zobowiązywał zapis 
§ 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 840 - 842) 

3.2.28. Według p. o. kierownika Leszka Skitał problemem w dostarczaniu 
mieszkańcom wody o wymaganej jakości są bobry, które osiedlają się w potoku 
Żłobek i z którego wodę pobierają mieszkańcy Czarnej Górnej. Budują żeremie 
w różnych miejscach w potoku, ,,mącąc bardzo silnie wodę”, co utrudnia jej 
oczyszczanie, a zgłoszenia kierowane do Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie oraz ich interwencje nie przynoszą konkretnego rezultatu gdyż 
zwierzęta te są pod ochroną. 

B. kierownik Zakładu Aleksander Hermanowicz stwierdził, iż dużym utrudnieniem 
w działalności Zakładu jest rozległy teren działania, niewielkie lokalne ujęcia, mała 
sprzedaż wody, wysokie koszty działania w stosunku do przychodów, a także stara 
instalacja wodociągowa, której przebieg ,,odwzorowany na oficjalnych mapach 
często odbiega od stanu faktycznego, co utrudnia lokalizację awarii”. Utrudnieniem 
są też znaczne odległości od punktów zaopatrzenia w niezbędne środki i części 
(najbliższy sklep z pompami ok 50 km, a punkt sprzedaży środków uzdatniania 
wody ok. 130 km).  

(dowód: akta kontroli str. 620 - 621, 623 - 627) 

3.2.29. Kierownik Grzegorza Morąg stwierdził, iż dużym problemem dla Zakładu 
w utrzymaniu dobrej jakości wody wodociągowej są ograniczenia formalno-prawne 
w działalności zakładów budżetowych, a zwłaszcza brak osobowości prawnej 
i możliwości zaciągania kredytów. Zakład może wyłącznie administrować tym co 
wybuduje i przekaże Gmina. 

(dowód: akta kontroli str. 865) 

3.2.30. P.o. kierownika Zakładu Leszek Skitał31 wyjaśnił, iż podjęto działania 
związane z ochroną infrastruktury wodociągowej (jako infrastruktury krytycznej) 
przed nadzwyczajnym zagrożeniem. Wszystkie ujęcia wody zabezpieczono przed 
nieuprawnionym dostępem (są ogrodzone, zamykane i odpowiednio oznakowane), 
a pracownicy Zakładu ,,codziennie” je nadzorują i monitorują. Działań z tym 
związanych nie ujęto jednak ,,w żadnym dokumencie planistycznym”. 

                                                      
31 zatrudniony w Urzędzie Gminy Czarna na stanowisku inspektora ds. obrony cywilnej do obowiązku 
którego, należą m.in. sprawy zarządzania kryzysowego 
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Ww. stwierdził, iż podjęte działania ,,nie wykluczają całkowicie możliwości skażenia 
wody związanego z nadzwyczajnym zagrożeniem”, jednak są ,,adekwatne do 
możliwości finansowych Gminy i ZGK” 

(dowód: akta kontroli str. 629 - 630) 

3.2.31. W okresie objętym kontrolą wójt, Rada, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny (PWIS) i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
(WIOŚ) nie kontrolowali działalności Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę. 
Ostatnią kontrolę w Zakładzie wójt przeprowadził w styczniu 2012 r. w trakcie której 
sprawdził naliczanie opłat za dostawę ciepła z kotłowni oraz rzetelność prowadzonej 
ewidencji księgowej. Kontrola nieprawidłowości nie wykazała. 
WIOŚ w sierpniu 2013 r. sprawdził ochronę wód Zbiornika Solina przed 
zanieczyszczeniami, w tym SUW w Czarnej Górnej. W trakcie kontroli stwierdzono, 
iż wodomierz służący do rejestracji ilości wody tam pobieranej nie wskazywał 
prawidłowych wartości i nie posiadał aktualizacji. Nieprawidłowości te usunięto. 

(dowód: akta kontroli str. 843 - 846)  

W latach 2015 – 2017 (do 31 marca) do Zakładu nie wpłynęły skargi mieszkańców 
Gminy odnośnie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 847 - 857)  

Zakład przeprowadzał kontrole o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. W 2015 r. pracownicy Zakładu przeprowadzili 53, a w I kw. 
2017 r. - 21 kontroli urządzeń pomiarowych. W 2016 r. w trakcie kontroli instalacji 
wodociągowych i wymiany plomb sprawdzono urządzenia pomiarowe we wszystkich 
nieruchomościach podłączonych do gminnej sieci wodociągowej. W trakcie kontroli 
nie stwierdzono przypadków o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 858 - 862) 

Zakład nie informował mieszkańców Gminy o jakości dostarczanej wody, nie 
przeprowadzał oceny przydatności wody po wystąpieniu okoliczności mogących 
spowodować zmianę jakości lub szczególne pogorszenie wody oraz z opóźnieniem 
przesyłał do PPIS sprawozdania z badań jakości wody. Materiały i wyroby używane 
przez Zakład do uzdatniania wody nie posiadały pozytywnej oceny higienicznej 
PPIS.  

Mieszkańcy Gminy nie uzyskiwali informacji o jakości wody dostarczanej przez 
Zakład wymaganych na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
jakości wody.  
Według kierownika Grzegorza Morąg mieszkańcy mogli się o tym dowiedzieć 
w siedzibie Zakładu ,,na każde życzenie”. Od sierpnia br. informacje o jakości wody 
będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy (www.bip.czarna.pl). 

W komunikacie Zakładu z 10 marca 2017 r. o braku przydatności wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie podano danych o przekroczeniu 
dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody do czego zobowiązywał zapis 
§ 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody. Mieszkańców poinformowano, 
że woda z wodociągu ,,nie odpowiada warunkom określonym dla wody pitnej. Nie 
nadaje się do spożycia przez ludzi”. 
Komunikaty w sprawie jakości wody z wodociągu Czarna Dolna wydawał też PPIS. 
W komunikacie z 10 marca o braku przydatności wody do spożycia, PPIS nie podał 
też danych o przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 839 - 842) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Kierownik Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż po otrzymaniu informacji z PPIS o braku 
przydatności wody do spożycia skupiono się ,,wyłącznie na natychmiastowym 
zapewnieniu mieszkańcom wody zdatnej do użytku, dlatego też nie rozpisano 
szczegółowych danych o przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów, 
a jedynie konkretną informację, iż woda nie jest zdatna do użytku i mogących 
wystąpić zagrożeniach zdrowotnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 864) 

Zakład nie stosował się do postanowień § 4 pkt 1 lit c oraz pkt 6, a następnie § 5 pkt 
1 lit. c oraz pkt 7 rozporządzenia w sprawie jakości wody, tj. nie przeprowadzał 
każdorazowo oceny przydatności wody w ramach wewnętrznej kontroli, tj. po 
wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody i szczególne 
jej pogorszenie, w szczególności awarii instalacji wodociągowej, awarii uzdatniania 
wody, wymiany instalacji wodociągowej i powodzi. 

(dowód: akta kontroli str. 637 - 712) 

Kierownik Grzegorz Morąg wyjaśnił, iż w latach 2015 – 2017  wystąpiły ,,drobne” 
awarie i uszkodzenia, co nie pogorszało właściwości wody. W związku z tym nie 
ustalano z PPIS miejsca, częstotliwości i zakresu badania wody. Po usunięciu awarii 
(uszkodzenia) i przed podłączeniem sieci przeprowadzano płukanie i uzdatnianie 
podchlorynem sodu. O awariach i uszkodzeniach wójta informowano ustnie. 

(dowód: akta kontroli str. 637 - 638) 

Sprawozdania z badań jakości wody wykonywane przez Laboratorium, Zakład 
otrzymywał po upływie 2 do 7 dni od ich sporządzenia, a do PPIS przekazywał po 
2 do 6 dniach od otrzymania (po 2 do 13 dniach od sporządzenia sprawozdania). 
Działanie takie naruszało terminy określone w § 5 pkt 9 rozporządzenia w sprawie 
jakości wody i mogło być spowodowane brakiem stosownej umowy na wykonywanie 
badań jakości wody przez Laboratorium. 

(dowód: akta kontroli str. 639 - 712, 865 - 866) 

Materiały i wyroby używane przez Zakład do uzdatniania wody nie posiadały 
pozytywnej oceny higienicznej PPIS, o której mowa w art. 12 pkt 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Zakład dysponował atestem higienicznym podchlorynu sodu, który służył do 
uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Atest dla wytwórcy związku 
chemicznego wydał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 
Higieny. 

(dowód: akta kontroli str. 785 - 828, 836) 

Kierownik Zakładu Grzegorz Morąg wyjaśnił, że Zakład nie posiada pozytywnej 
oceny higienicznej PPIS gdyż stacje uzdatniania wody oddano do użytkowania 
przed wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Z informacji 
uzyskanych w PPIS, wynika, iż Zakład nie jest w staniu otrzymać takiej oceny gdyż 
nie posiada wymaganej dokumentacji technicznej do której należałoby ,,dołączyć 
wszystkie atesty na każdy element SUW, co nie jest możliwe”. 

(dowód: akta kontroli str. 839) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia nie informowanie mieszkańców 
o jakości dostarczanej wody, a także nie podanie danych o przekroczeniu 
dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody. Zakład nie przeprowadzał ocen 
przydatności wody po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jej 
jakości i pogorszenie, w tym awarii oraz nie przekazywał do PPIS w wyznaczonych 
terminach sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych w ramach wewnętrznej 
kontroli. Materiały i wyroby używane do uzdatniania wody nie posiadały pozytywnej 
oceny higienicznej PPIS. 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli (NIK), na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli32, wnosi o: 

1. Dostosowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do 
obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

2. Podjęcie działań w celu zmodyfikowania dotychczasowych postanowień 
umów o dostawę wody, a także wprowadzenie do obrotu nowego wzorca 
umowy zapewniającego konsumentom rzetelną i pełną informację o 
dostawie wody przez Zakład; 

3. Rzetelne opracowywanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, tj. zgodnie 
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 

4. Podjęcie działań w celu sporządzenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

5. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
 
Rzeszów, dnia        września 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 
 
                 
                   Kontroler                

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

   Wiesław Motyka 

              Cezary Paciura  

                                                      
32 Dz. U. z 2017 poz. 524 
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22 

 gł. specjalista kontroli państwowej  
 

 


