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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 Marek Wójtowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/104/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy ul. I Dywizji Pancernej 15, 37-710 
Żurawica, zwany dalej Zakładem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Petruch Kierownik Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy od 1 
kwietnia 2016 r. W okresie od 1 czerwca 2008 r. do 31 marca 2016 r. obowiązki 
Kierownika Zakładu pełnił Piotr Perkun. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Zakład nie w pełni prawidłowo i nie zawsze skutecznie realizował zadania 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.  

 
Zakład zapewnił ciągłą dostawę wody i dostęp do sieci wodociągowej prawie 

wszystkim mieszkańcom (97%) Gminy Żurawica. Jednak, jak wykazała kontrola, 
woda z ujęcia w Wyszatycach była przez ponad 11 lat warunkowo dopuszczona do 
spożycia w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości żelaza i manganu 
oraz mętności. Sytuacja ta uległa poprawie dopiero pod koniec 2016 r. po realizacji 
przez Gminę inwestycji obejmującej modernizację ww. ujęcia.   

Nie zabezpieczono należycie interesu konsumentów, gdyż w umowach na 
dostawę wody zawarte były postanowienia ograniczające odpowiedzialność 
przedsiębiorcy względem konsumentów za nienależyte wykonania zobowiązań oraz 
w umowach zawieranych według wzoru obowiązującego do maja 2016 r. nie 
zawarto postanowień dotyczących praw i obowiązków stron umowy w zakresie 
rozpatrywania reklamacji.  

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę nie pozwalała na osiągnięcie 
niezbędnych przychodów gwarantujących pokrycie kosztów Zakładu. Jak wykazała 
kontrola, pomimo dopłat Gminy do taryfy obejmującej największą liczbę odbiorców, 
w latach 2014-2016 działalność Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przynosiła straty. Na wielkość strat wpływ miały również zaległości 
w płatnościach za dostawę wody, których windykacji Zakład nie prowadził na 

                                                      
1 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2017 r.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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bieżąco. Skuteczność windykacji zwiększyła się dopiero pod koniec 2016 r., co 
skutkował zmniejszeniem zaległości o 25,7% w stosunku do roku wcześniejszego.  

Nie zadowalający był również nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, 
a w szczególności nad dostarczeniem wody w wystarczającej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem. W kontroli ustalono, że sieć wodociągowa nie była 
poddawana okresowym kontrolom, występowały znaczne straty wody oraz brak było 
monitoringu, który pozwoliłby je ograniczyć. Straty te w latach 2014-2015 
kształtowały się na poziomie 40%, zmniejszenie do 35% odnotowano dopiero na 
koniec 2016 r. po podjęciu przez nowe kierownictwo działań mających na celu ich 
zmniejszenie.  
Pozytywnie należy ocenić prowadzony przez Zakładu nadzór nad zapewnieniem 
wymaganej jakości wody, rozpatrywanie skarg odbiorców oraz prowadzenie kontroli 
urządzeń pomiarowych 

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. 

Zakład został utworzony przez Radę Gminy Żurawica uchwałą nr XXXV/379/02 
z dnia 5 września 2002 r. jako komunalny zakład budżetowy, a od 1 stycznia 2010 r. 
jako komunalny samorządowy zakład budżetowy. Zakład realizował zadania 
związane ze zbiorowym zaopatrzenie w wodę i odbiorem ścieków.  

(dowód: akta kontroli, str. 4-26) 

Przyjęta w Zakładzie struktura organizacyjna potencjalnie umożliwiała 
realizację zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców 
gminy. Zakład został podzielony na trzy komórki: dział finansowo-księgowy, dział 
techniczny oraz dział obsługi i eksploatacji. Obowiązki wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków3 zostały określone i przypisane poszczególnym komórkom 
Zakładu. Opisano również poszczególne stanowiska pracy, a na ich podstawie 
dokonano aktualizacji zakresów czynności pracowników. 

(dowód: akta kontroli, str. 81-104) 
 

Sieć wodociągowa Gminy Żurawica posiadała dwa podziemne ujęcia wody 
w Orzechowcach i Wyszatycach, długość przewodów wodociągowych w latach 
2015-2017 (I kw.) wynosiła 134,5 km, w tym magistralne - 18,8 km i rozdzielcze - 
115,7 km. W 2014 r przyłączy wodociągowych było 3.145, w 2015 r. – 3.199 oraz 
w 2016 r. i w 2017 r. (I kw.) – 3.226. Zakład dokonywał również zakupów wody od 
Gminy Orły i Miasta Przemyśl. 

Z sieci wodociągowej korzystało 97% mieszkańców gminy. Przyczyną nie 
umożliwienia korzystania wszystkim mieszkańcom gminy z sieci wodociągowej były 
brak technicznych możliwości przyłączenia oraz korzystanie z własnych ujęć wody.   

(dowód: akta kontroli, str. 105-108, 122-154, 661-663) 

                                                      
3 Dz.U. z 2017 r., poz. 328. 
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1.2. Opracowanie regulaminu dostarczania wody. 

Stosownie do wymogów określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład opracował 
i przedstawił do zatwierdzenia Radzie Gminy Żurawica regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Regulamin został uchwalony przez Radę Gminy Żurawica 
w dniu 27 stycznia 2006 r.4 Dokument ten zawierał wymagania określone w art. 19 
ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków.   

(dowód: akta kontroli, str. 109-115) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody. 

W 2015 r. do Zakładu wpłynęło 128 wniosków o zawarcie umowy na 
dostarczanie wody, w 2016 r. – 116 i w I kw. 2017 r. – 13, ze wszystkimi odbiorcami, 
którzy złożyli takie wnioski zawarto pisemne umowy. Kontrola losowo wybranych 50 
umów na dostawę wody zawartych w 2015 r. wykazała, że wszystkie badane 
umowy zawarte zostały na pisemne wnioski klientów, które związane były głównie 
ze zmianą odbiorcy. Umowy zawarte zostały w dniu złożenia wniosku przez 
odbiorcę i były zgodne z opracowanym przez Zakład wzorem.  

W latach 2015-2017 (I kw.) Zakład stosował trzy wzory umów na dostawę wody 
obowiązujące do 18 maja 2016 r., do 31 grudnia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r. do 
nadal. Stosowane wzory umów zawierały wymagania określone w art. 6 ust. 3 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. 
postanowienia dotyczące: ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych, 
warunków ich świadczenia; sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, praw 
i obowiązków stron umowy, warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych 
będących w posiadaniu odbiorcy usług, procedur i warunków kontroli urządzeń 
wodociągowych, okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za 
niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków jej wypowiedzenia. We wzorach 
umów obowiązujących do 18 maja 2016 r. nie zawarto postanowień dotyczących 
praw i obowiązków stron umowy w zakresie dotyczącym standardów i terminów 
rozpatrywania zgłaszanych przez odbiorców reklamacji. Umowy zawierały klauzulę 
ujętą w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK5, tj. zapis, że Zakład nie ponosi 
odpowiedzialności za ograniczenia lub wstrzymanie dostaw wody wywołane przerwą 
w zasilaniu energetycznym.  

(dowód: akta kontroli, str. 33-79, 116-117) 

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

Stosowane wzory umów na dostawę wody nie w pełni respektowały prawa 
konsumentów a zawarte w nich zapisy wyłączały lub ograniczały odpowiedzialność 
Zakładu, co było niezgodne z art. 3853 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny6 i tak:  
• w umowach zawarto niedozwoloną klauzulę ujętą w rejestrze klauzul UOKiK7, 

z której wynika że Zakład (§2 pkt 2 lit b umów obowiązujący do maja 2016 r. 
oraz §2 pkt 3 lit b we wzorze umowy obowiązującym od maja 2016 r. i stycznia 
2017 r.) nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub wstrzymanie dostaw 
wody wywołane m. in. przerwą w zasilaniu energetycznym. Klauzula ta 
naruszała8 przepisy art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji 

                                                      
4 Uchwała nr XXX/310/06. 
5 Poz. 4666 i 4667 
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 459 
7 Poz. 4666 i 4667 
8 Decyzja Prezesa UOKiK RGD-33/2014 
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i konsumentów. Za wskazane okoliczności nie można całkowicie ograniczyć 
odpowiedzialności Zakładu, gdyż ciąży na nim obowiązek utrzymania ujęć 
wody i sieci w odpowiednim stanie technicznym. Ograniczeniem może być 
jedynie siła wyższa.  

• we wzorach umów obowiązujących do 18 maja 2016 r. nie zawarto postanowień 
dotyczących praw i obowiązków stron umowy w zakresie standardów i 
terminów rozpatrywania zgłaszanych przez odbiorców reklamacji9, co naruszało 
zbiorowe interesy konsumentów o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów polegające na naruszeniu przepisów art. 6 
ust. 3 pkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków i było naruszeniem obowiązków informacyjnych 
konsumentów.  

(dowód, akta kontroli, str. 33-79, 116-117) 

W wyjaśnieniu, pełniący obowiązki Kierownika Zakładu do 31 marca 2016 r. 
i obecny Kierownik Zakładu nie podali przyczyn powstania ww. nieprawidłowości 
w zakresie stosowanych wzorów umów na dostawę wody. W wyjaśnieniach podano 
m.in., że: nie zamieszczenie w umowach stosowanych do maja 2016 r. zapisów 
w zakresie trybu rozpatrywania reklamacji nie skutkował brakiem rozpatrywania 
zgłaszanych reklamacji. Nie określenie w umowach zakresu odpowiedzialności 
Zakładu za przerwy w dostawach wody wynikające z braku zasilania w energię 
elektryczną wynikało z braku zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody 
eksploatowanych przez Zakład. Obecnie tylko ujęcie wody wraz ze stacją 
uzdatniania w Wyszatycach zostało wyposażone w awaryjne źródło zasilania 
umożliwiające świadczenie usług podczas braku prądu w sieci. Zakład nie uchyla się 
od odpowiedzialności za dostarczanie wody spełniającej wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Planowana jest sukcesywna zmiana umów w zakresie 
zwiększenia obszaru odpowiedzialności Zakładu po modernizacji i dostosowaniu 
sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli, str.118-121)  

 

Zakład zawarł w umowach na dostawę wody postanowienia ograniczające 
odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumentów za nienależyte 
wykonania zobowiązań. Umowy zawierały niedozwolone postanowienia umowne, 
ujęte w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. W umowach 
zawartych na podstawie wzorów obowiązujących do maja 2016 r. nie zawarto 
zapisów dotyczących standardów i terminów rozpatrywania zgłaszanych przez 
odbiorców reklamacji.  
 

2. Prawidłowość opracowania taryfy w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  

2.1. Wymagania formalne.  

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2014 r. wynosiły 2.891.189 zł, w tym 
przychody ze sprzedaży w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1.610.894 zł. 
W 2015 r. przychody ze sprzedaży ogółem wynosiły 2.926.570 zł, w tym w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1.182.007 zł. W 2016 r. przychody ze sprzedaży 
ogółem wynosiły 3.046.295 zł, w tym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

                                                      
9 Decyzja Prezesa UOKiK RLO-1/2015 
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1.270.924 zł, w 2017 r. (I kw.) przychody te wynosiły 782.614 zł, w tym z ww. 
sprzedaży wody 439.875 zł.  

Zakład otrzymywał z Gminy dotację z tytułu dopłat do taryfy w 2014 r. w kwocie 
459.000 zł, w 2015 r. – 326.240 zł, w 2016 r. – 335.085 zł i w 2017 r. (I kw.) – 
84.610 zł. Występowano również o dodatkowe środki na zadania remontowe 
i inwestycyjne na 2015 r. w kwocie 125.000 zł, na 2016 r. – 80.000 zł i na 2017 r. – 
2.315.000 zł. Oprócz ww. dotacji z tytułu dopłat do taryf Gmina nie przyznała 
Zakładowi dodatkowych środków na zadania związane ze zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę. 

Koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2014 r. wynosiły 
2.121.264,6 zł, w 2015 r. – 2.248.745,3 zł, w 2016 r. – 2.224.255,5 zł i w I kw. 
2017 r. – 526.678 zł. 

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w latach 2014-2015 r. 
realizowało  21 pracowników i w latach 2016-2017 - 22 pracowników. Zadania te 
pracownicy wykonywali w połowie wymiaru czasu pracy, a w drugiej połowie 
zadania związane z odbiorem ścieków.  

W 2014 r. Zakład wyprodukował 224.942 m3 wody, zakup hurtowy wyniósł 
378.798 m3, sprzedaż wody ogółem wynosiła 347.665 m3, w tym dla gospodarstw 
domowych 271.450 m3, straty wyniosły 243.300 m3 i zużycie technologiczne 
12.775 m3. 

W 2015 r. wyprodukowano 234.345 m3 wody, zakup hurtowy wyniósł 396.238 
m3, sprzedaż wody ogółem wynosiła 360.358 m3, w tym dla gospodarstw domowych 
276.832 m3, straty wyniosły 257.450 m3 i zużycie technologiczne 12.775 m3.  

W 2016 r. Zakład wyprodukował 233.350 m3 wody, zakup hurtowy wyniósł 
366.564 m3, sprzedaż wody ogółem wynosiła 371.318 m3, w tym dla gospodarstw 
domowych 285.108 m3, straty wyniosły 215.867 m3 i zużycie technologiczne 
12.775 m3. 

(dowód: akta kontroli, str. 122-154, 155-182, 419, 661-663) 
 

Prowadzona przez Zakład ewidencja księgowa umożliwiała wydzielenie 
kosztów stałych i zmiennych oraz przychodów związanych z poszczególnymi 
rodzajami działalności. Nie było możliwości wydzielenie kosztów według taryfowych 
grup odbiorców usług związanych z zaopatrzeniem w wodę. Zgodnie 
z zatwierdzonymi taryfami wyodrębniono dwie grupy odbiorców taryfa ZWI – 
gospodarstwa domowe i ZWII – użytkownicy lokali użytkowych.  

W wyjaśnieniu Kierownik Zakładu podał, że w związku z tym iż tą samą 
infrastrukturą wodociągową eksploatowaną przez Zakład dostarczana jest woda 
jednocześnie do dwóch grup taryfowych, brak jest możliwości rzeczywistego 
podzielenia kosztów na poszczególne taryfy. Do podziału kosztów stosowano 
współczynnik alokacji kosztów ustalany na podstawie udziału sprzedaży wody 
w poszczególnych grupach odbiorców.  

(dowód: akta kontroli, str. 184-209) 

 Sieć wodociągowa została przekazana Zakładowi przez Gminę Żurawica 
w użytkowanie. Infrastruktura związana z siecią wodociągową ujęta była w majątku 
Gminy. W ewidencji środków trwałych Zakładu ujęte były zakupione przez Zakład 
z własnych środków urządzenia związane z utrzymaniem użytkowanej infrastruktury.   

(dowód: akta kontroli, str. 4-30) 

Zakład nie opracował wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych, o którym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Potrzeby inwestycyjne w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład przedstawiał Gminie w rocznych 
sprawozdaniach z działalności.  



 

7 

Z wyjaśnień złożonych przez obecnego i byłego Kierownika Zakładu wynika, że 
przyczyną nie opracowywania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci 
wodociągowej był fakt, że Zakład nie planował budowy urządzeń wodociągowych, 
zadania te realizował Urząd Gminy Żurawica i zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie był 
zobowiązany do opracowywania takiego planu. W wyjaśnieniu podano ponadto 
m.in., że wiedzę o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia 
w Wyszatycach, Gmina Żurawica posiadała od 2007 r., ponieważ wszystkie decyzje 
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie 
jednocześnie trafiały do Wójta Gminy jak i do Zakładu. W kompetencji Gminy 
Żurawica jako właściciela sieci i ujęcia było podjęcie decyzji i zapewnienie środków 
finansowych na modernizację ujęcia w takim zakresie, aby woda wychodząca 
z niego spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

(dowód: akta kontroli, str. 210-214, 408-412) 

W ocenie NIK Gmina powinna dysponować wieloletnim planem rozwoju 
urządzeń wodociągowych, gdyż z uwagi na realizowane zadania z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności – inwestycje, taki dokument 
planistyczny, jest potrzebny. Jest to uzasadnione biorąc pod uwagę, jako 
obligatoryjny element ww. planu, nie tylko przedsięwzięcia rozwojowo-
modernizacyjne, ale także ujęte odrębnie przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie 
wody oraz odprowadzanie ścieków. Wprawdzie powołując się na zapisy art. 21 ust 7 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Zakład nie planował budowy urządzeń 
wodociągowych i w związku z tym nie był zobligowany do opracowania takiego 
planu. Jednak zdaniem NIK przesłanką zwolnienia z obowiązku opracowania planu 
powinna być wyłącznie sytuacja zaniechania jakichkolwiek aktywności 
inwestycyjnych w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a nie tylko rezygnacja 
z przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych. Tymczasem zarówno Gmina jak 
i Zakład zrealizowały inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, w tym 
także racjonalizujące zużycie wody. 

 
W terminie określonym w art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład przedstawił Wójtowi Gminy 
Żurawica wnioski o zatwierdzenie taryf. Wniosek o zatwierdzenie taryfy na 2015 r. 
przedstawiono w dniu 22 października 2014 r., na 2016 r. w dniu 21 października 
2015 r. i na 2017 r. w dniu 21 października 2016 r. Taryfy wchodziły w życie od 1 
stycznia danego roku. Wnioski były kompletne, tj. zawierały szczegółową kalkulację 
cen i stawek opłat oraz tabele wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
taryf. Do taryf nie był dołączany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych, gdyż planu takiego Zakład nie opracowywał.  

Taryfy na rok 2015, 2016 i 2017 weszły w życie od 1 stycznia danego roku na 
podstawie uchwał Rady Gminy Żurawica nr LVI/347/14 z dnia 13 listopada 2014 r., 
nr XIV/80/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. i nr XXIX/183/16 z dnia 2 grudnia 2016 r. 
Okres ich obowiązywania wynosił 1 rok, od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 
Zatwierdzone taryfy zostały ogłoszone przez Zakład, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 24 ust. 7 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Taryfy były ogłaszane w zwyczajowo przyjęty 
sposób, tj. poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy 
w Żurawicy i sołectw, przesłanie korespondencyjnie do podmiotów prowadzonych 
działalność gospodarczą, a od maja 2016 r. dodatkowo poprzez zamieszczanie na 
stronie internetowej Zakładu.  

(dowód: akta kontroli, str. 215-307) 



 

8 

 

 

2.2. Prawidłowość opracowania taryf.  

Opracowane taryfy nie zapewniały uzyskiwania niezbędnych przychodów 
i eliminowania subsydiowania skrośnego (finansowania z innych źródeł działalności) 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Działalność Zakładu w tym zakresie przynosiła 
straty w 2014 r. w kwocie 51.370,7 zł, w 2015 r. – 287.963,8 zł, w 2016 r. – 
122.685,9 zł i w I kw. 2017 r. – 2.193 zł.  

Cena wody określona w taryfie na 2015 r. dla taryfowej grupy odbiorców ZWI – 
gospodarstwa domowe – wynosiła 4,25 zł netto za 1 m3 (4,59 zł brutto) i ZWII – 
użytkownicy lokali użytkowych – 6,1 zł netto (6,59 zł brutto). Stawka opłaty 
abonamentowej dla wszystkich grup odbiorców wynosiła 6 zł netto miesięcznie (6,48 
zł brutto). Do taryfy ZWI Zakład otrzymał dopłatę od Gminy w wysokości 1,28 zł 
brutto do każdego m3.  

Cena wody określona w taryfie na 2016 r. dla taryfowej grupy odbiorców ZWI 
wynosiła 4,46 zł netto za 1 m3 (4,82 zł brutto) i ZWII – użytkownicy lokali użytkowych 
– 6,19 zł netto (6,69 zł brutto). Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup 
odbiorców wynosiła 6 zł netto miesięcznie (6,48 zł brutto). Do taryfy ZWI Zakład 
otrzymał dopłatę od Gminy w wysokości 1,27 zł brutto do każdego m3. 

Cena wody określona w taryfie na 2017 r. dla taryfowej grupy odbiorców ZWI 
wynosiła 4,72 zł netto za 1 m3 (5,10 zł brutto) i ZWII – użytkownicy lokali użytkowych 
– 6,62 zł netto (7,15 zł brutto). Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup 
odbiorców wynosiła 7,83 zł netto miesięcznie (8,46 zł brutto). Do taryfy ZWI Zakład 
otrzymał dopłatę od Gminy w wysokości 1,17 zł brutto do każdego m3. 

(dowód: akta kontroli, str. 224-235, 245-266, 290-307) 

Zakład dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na 
rok obowiązywania taryf ustalił na zasadach określonych w §6-9 rozporządzenia 
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 ścieków10 niezbędne przychody. Przychody te ustalono 
na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, 
w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 
kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych 
wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Uwzględniono 
w nich również dopłaty Gminy do pierwszej grupy taryfowej, tj. dla gospodarstw 
domowych. Niezbędne przychody na 2015 r. ustalono w wysokości 1.907.832 zł, 
w 2016 r. – 1.999.000 zł i w 2017 r. – 2.210.703 zł. W kosztach tych nie 
uwzględniono amortyzacji sieci wodociągowej ujętej w środkach trwałych Urzędu 
Gminy Żurawica, należności nieregularnych ustalanych na podstawie odpisów 
aktualizujących te należności, marży z zysku oraz kosztów wynikających z inwestycji 
modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, które powinny zostać ustalone 
na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, którego Zakład nie opracowywał. Planowaną sprzedaż wody 
w 2015 r. ustalono na poziomie 300.174 m3, w 2016 r. – 306.801 m3 i w 2017 r. – 
319.654 m3. Wielkości te nie odbiegały znacząco od faktycznego zużycia w tym 
okresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 308-353) 

W wyjaśnieniu dotyczącym taryf były i obecny Kierownik Zakładu podali m.in., 
że: w porozumieniu z Gminą przyjęto, że Zakład nie będzie uwzględniał kosztów 

                                                      
10 Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zm. 
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amortyzacji majątku służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostającego 
na stanie Gminy, a użytkowanego przez Zakład. Zasada ta została przyjęta ze 
względu na aspekty społeczne i ustalenie jak najniższej ceny 1 m3 wody dla 
mieszkańców. Zakład w założeniach swojej działalności nie planował przychodów 
z marży zysku. Ujęcie w kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat za dostarczoną 
wodę potrzeby pozyskiwania przychodów na pokrycie należności nieregularnych 
oznaczałoby, że Zakład nie ma możliwości lub nie zamierza należności tych 
egzekwować. Zakład prowadzi windykację należności co skutkuje systematycznym 
obniżeniem należności nieregularnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 210-214) 

 Zatwierdzone taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę nie przewidywały 
obniżek cen w przypadku niespełnianie warunków jej dostarczania w odpowiedniej 
jakości (w tym warunkowej przydatności do spożycia), w wystarczającej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem. 

W umowach o zaopatrzenie w wodę zawarto zapis (2015 r. - §3 pkt 12 i od 
2016 r. - §3 pkt 15) dający możliwość odbiorcy domagania się obniżenia należności 
w razie dostawy wody o pogorszonej, bądź złej jakości. Roszczenia odbiorców 
z tytułu dostawy wody o pogorszonej jakości rozpatrywane były na podstawie 
pisemnych reklamacji. 

W wyjaśnieniu Kierownik Zakładu podał, że Zakład nie praktykował obniżek 
jednostkowych cen wody, jednak w przypadku zasadnych reklamacji dotyczących 
jakości wody rozpatrywano je pozytywnie. W latach 2015-2017 (I kw.) do Zakładu 
wpłynęło 13 reklamacji dotyczących złej jakości wody, z których 5 uznano za 
zasadne i w związku z tym odbiorcom obniżono rachunki na kwotę 176,39 zł. Nie 
stosowano niższej ceny wody dla mieszkańców zasilanych z ujęcia w Wyszatycach, 
co podyktowane było tym, że dla tych mieszkańców należałoby utworzyć odrębną 
grupę taryfową. Sprzedaż wody w niższej cenie nie pokryłaby rzeczywistych 
kosztów funkcjonowania sieci wodociągowej zasilającej ten obszar. Dlatego 
zastosowano jedną grupę taryfową odbiorców, która posiada dopłatę do ceny 1 m3 
wody od Gminy Żurawica. Oczekiwań co do obniżenia ceny wody nie było również 
od Radnych reprezentujących mieszkańców z terenu zasilanego z ujęcia 
w Wyszatycach.   

(dowód: akta kontroli, str. 33-80, 210-214, 215-307) 

Ilość wody niesprzedanej (suma strat wody oraz zużycie technologiczne) we 
wniosku taryfowym została w sposób pośredni ujęta w kosztach zakupionej przez 
Zakład wody (wniosek - tabela C), w kosztach zakupu energii (tabela D) potrzebnej 
do wydobycia i uzdatnienia wody oraz w opłatach za korzystanie ze środowiska 
(tabela D), których wysokość uzależniona jest od ilości wydobytej wody.  

Zużycie wody technologicznej nie było opomiarowane, jej ilość Zakład ustalał 
poprzez oszacowana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, przyjmując jako 
podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska w pozycji „ściek przemysłowy” 
powstający wyniku płukania filtrów wodą.  

Taryfowe ceny wody i stawki opłat nie były skalkulowane i różnicowane w taki 
sposób, aby zapewnić motywowanie odbiorców do racjonalnego z niej korzystania 
(§ 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków).  

W wyjaśnieniu Kierownik Zakładu podał, że: taryfa była zróżnicowana 
w zakresie zaopatrzenia w wodę na dwie grupy taryfowe co było podyktowane 
dopłatą Gminy do 1 m3 dla I grupy taryfowej, w której znajdowali się mieszkańcy 
budynków jedno i wielorodzinnych. Wyniki przeprowadzanych cyklicznych (średnio 
co 6 m-c) analiz zużycia wody wykazywały, że rozbieżności pomiędzy 
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gospodarstwami domowymi są znikome i w związku z tym uznano iż nie zachodzi 
potrzeba wprowadzania dodatkowego systemu, który motywowałby odbiorców do 
racjonalnego z niej korzystania. Uznano, że wystarczającym motywatorem do 
racjonalnego korzystania z wody jest jej cena.  

(dowód: akta kontroli, str. 215-307, 370-372) 

Zakład posiadał pozwolenia wodnoprawne na pobór wody z wykorzystywanych 
ujęć wody w Orzechowcach11 i w Wyszatycach12.  

(dowód: akta kontroli, str. 354-369) 

Należności z tytułu z opłat za wodę i ścieki13 na dzień 31 grudnia 2014 r. 
wynosiły 405.287,26 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) 300.351,10 zł. 
Należności osób fizycznych z tego tytułu wynosiły 284.176,94 zł (70,1% ogółu), 
w tym wymagalne 248.634,68 zł. Zaległości przedawnione wynosiły 30.565,88 zł, 
w tym osób fizycznych 20.572,93 zł.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. należności ogółem wynosiły 
483.364,97 zł, w tym wymagalne 320.359,68 zł. Należności osób fizycznych 
wynosiły 300.631,71 zł (62,2%), w tym zaległości 244.910,79 zł. Zaległości 
przedawnione osób fizycznych wynosiły 47.526,72 zł, w tym osób fizycznych 
32.455,60 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności ogółem wynosiły 399.053,65 zł, w tym 
zaległości 238.142,01 zł. Należności osób fizycznych wynosiły 267.820,78 zł 
(67,1%), w tym zaległości 195.662,19 zł. Zaległości przedawnione wynosiły 
47.018,35 zł, w tym osób fizycznych 32.735,33 zł. 

Na dzień 31 marca 2017 r. należności ogółem wynosiły 460.138,79 zł, w tym 
zaległości 230.925,80 zł. Należności osób fizycznych wynosiły 350.833,98 zł 
(76,2%), w tym zaległości 186.276,80 zł. Zaległości przedawnione wynosiły 
33.722,66 zł, w tym osób fizycznych 29.256,24 zł. 

Odpisy aktualizacyjne należności na koniec 2014 r. wynosiły 183.317,05 zł, na 
koniec 2015 r. – 206.769,29 zł i na koniec 2016 r. – 185.888,61 zł. 

Wójt umorzył należności w 2016 r. w kwocie 8.184,58 zł i I kw. 2017 r. w kwocie 
8.362,82 zł Klubom Sportowym w Wyszatycach i Żurawicy. Podstawą dokonanych 
umorzeń była zła sytuacja finansowa Klubów Sportowych i brak możliwości 
sfinansowania zobowiązań.  

Zaległości w płatnościach zmniejszały się w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. 
o 82.217,67 zł (25,7%).  

(dowód: akta kontroli, str. 373-385, 661-663) 

Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań windykacyjnych wobec 5 
dłużników posiadających, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., największe 
zobowiązania z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz 5 największych dłużników, 
w odniesieniu do których utworzono w latach 2015-2016 odpisy aktualizacyjne 
wykazała, że: w odniesieniu do 3 dłużników Zakład przeprowadził możliwe - 
w danych przypadkach - czynności windykacyjne w odniesieniu do 7 pozostałych 
dłużników czynności te nie zostały wykonane. W stosunku do tych dłużników nie 
wszczynano egzekucji sądowych obejmujących całość ich zaległości, ograniczając 
się jedynie do kierowania wezwań do zapłaty i zawiadomień o zamiarze odcięcia 
dostaw wody. Pełną windykację należności w stosunku do tych dłużników 
prowadzono dopiero od 2016 r. (tj. od zmiany na stanowisku Kierownika Zakładu). 
W jej wyniku, w stosunku do 4 dłużników skierowano pozwy do Sądu Rejonowego 
w Przemyślu o wydanie nakazu zapłaty, w 3 przypadkach po otrzymaniu 

                                                      
11 Decyzja Starosty Przemyskiego z dnia 18 marca 2003 r. – pozwolenie udzielone do 28 lutego 2023 r. 
12 Decyzja Starosty Przemyskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. i z dnia 28 grudnia 2016 r. – pozwolenie udzielone do 31 grudnia 
2026 r. 
13 Zakład nie prowadził odrębnej ewidencji należności z tytułu dostaw wody 
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przedsądowych wezwań do zapłaty dłużnicy wystąpili z wnioskami o rozłożenie 
zaległości na raty i uzyskali takie rozłożenia oraz w jednym przypadku po 
bezskutecznym wezwaniu do zapłaty przygotowywany był pozew do Sądu.  

(dowód: akta kontroli, str. 386-389) 
 

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

1. Opracowane i zatwierdzone taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę nie spełniały 
wymagania określone w § 3 pkt 1 lit. a i c i § 13 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. 
nie zapewniały uzyskiwanie niezbędnych przychodów i eliminowania subsydiowania 
skrośnego. Działalność Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
pomimo dopłat Gminy do 1 m3 dla największej grupy odbiorców, przynosiła straty 
w 2014 r. w kwocie 51.370,7 zł, w 2015 r. – 287.963,8 zł, w 2016 r. – 122.685,9 zł 
i w I kw. 2017 r. – 2.193 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 155-178, 661-663) 

W wyjaśnieniu były Kierownik Zakładu i Główny Księgowy Zakładu podali m.in., 
że: straty w latach 2015-2016 na działalności związanej ze zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę wynikały głównie z podziału kosztów osobowych (płace + 
narzuty). W ewidencji kosztów przyjęto podział 72% na wodę i 28% na ścieki. 
Jednakże z analizy obciążenia pracowników wynikało, że rosną obciążenia 
związane z pracami przy ściekach w związku z czym do taryf w tym okresie 
przyjmowano kwoty płac z narzutami dotyczące wody w wysokości 52%. Skutkiem 
ww. analizy było przyjęcie założeń, że od 2017 r. koszty te dzielone będą po 50%. 
Ponadto w 2015 r. wpływ na straty Zakładu miał wzrost kosztów zakupu wody z 
Gminy Orły spowodowany awarią na sieci wodociągowej oraz większym zużyciem 
wody ze względu na wysokie temperatury i brak opadów. Wpływ na wysokość straty 
miała również znacznie niższa dotacja z Gminy do ceny 1 m³ wody (o kwotę ok. 133 
tys. zł) co obniżyło przychody w 2015 r. w porównaniu do 2014 r., chociaż cena 
wody pozostała na tym samym poziomie. W 2016 r. wpływ na stratę miała wymiana 
wodomierzy u odbiorców spowodowaną zakończonym okresem legalizacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 390-395)  

W ocenie NIK przy planowaniu kosztów i niezbędnych przychodów do 
wniosków taryfowych Zakład powinien uwzględnić, chociażby część przywołanych 
w ww. wyjaśnieniu czynników zwiększających koszty i obniżających przychody, co 
pozwoliłoby na zmniejszenie straty na działalności związanej ze zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę i ograniczyło subsydiowanie skrośne. 

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań windykacyjnych wobec 10 
największych dłużników wykazała, że w stosunku do 7 dłużników (nr kontrahenta 
15077, 4092, 1150, 6162, 4069, 5098, 6215) Zakład nie kierował postępowania 
egzekucyjnego, obejmującego całość ich zaległości z tytułu opłat za wodę 
wynoszących ogółem 55.809 zł, na drogę sądową, zgodnie z regulacjami ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.)14. Ograniczano 
się w tych przypadkach jedynie do przesyłania dłużnikom wezwań do zapłaty 
i zawiadomień o zamiarze odcięcia dostaw wody. Pełną windykację należności 
w stosunku do tych dłużników prowadzono dopiero od kwietnia 2016 r., w sytuacji 
kiedy zaległości ich powstały nawet od 2003 r. i uległy przedawnieniu. 

(dowód: akta kontroli, str. 386-389) 

                                                      
14 Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm. 
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W wyjaśnieniu były Kierownik Zakładu i Główny Księgowy Zakładu przedstawili 
działania wykonane przez Zakład w stosunku do dłużników mające na celu 
egzekucję zadłużenia, nie podając przyczyn nie kierowania postępowań 
egzekucyjnych na drogę sądową. W wyjaśnieniu wskazano m. in., że w stosunku do 
ww. dłużników nie zastosowano ustalonego w zawartych z odbiorcami umowach, 
prawa Zakładu do odcięcia wody w związku z brakiem fizycznej możliwości 
wykonania takich ocięcia, ze względu na aspekty społeczne lub duże koszty tych 
czynności, przewyższające zadłużenie. Wstrzymanie się od egzekucji dotyczącej 
następnych okresów zadłużenia spowodowane było oczekiwaniem na wyniki 
wcześniej prowadzonych windykacji. Brano również pod uwagę trudną sytuację 
materialną dłużników.  

(dowód: akta kontroli, str. 390-395) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Zakład nieprawidłowo sporządzał wnioski 
taryfowe. W konsekwencji wpływy uzyskiwane ze sprzedaży wody nie pokrywały 
wszystkich kosztów oraz prowadziły do subsydiowania skrośnego. Straty Zakładu na 
działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę powiększało 
nieprowadzenie skutecznej windykacji obejmującej wszystkie zaległości 
w płatnościach za dostawę wody.   

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.  

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

Z użytkowanej przez Zakład sieci wodociągowej 2,1 km było w wieku do 20 lat 
a pozostałe 132,4 km w wieku do 30 lat. Przewody na długości 11,7 km wykonane 
były z rury PE (polietylenu) a na długości 122,8 km z rury PCW (polichlorek winylu). 

(dowód: akta kontroli, str. 396) 

Sieć wodociągowa nie była poddawana okresowym kontrolom, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane15. 
Przeprowadzane były kontrole okresowe instalacji elektrycznych, przewodów 
kominowych w użytkowanych budynkach oraz instalacji i urządzeń gazowych. 
Ostatnie kontrole instalacji elektrycznych przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 
2016 r., a wcześniejsze 12 września 2014 r. Kontrole instalacji i urządzeń gazowych 
oraz przewodów kominowych przeprowadzano każdego roku. Kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 397-398) 

 

Zakład monitorował sieć wodociągową poprzez odczyty wodomierzy 
zainstalowanych na ujęciach wody oraz w studniach wodomierzowych, których 
zadaniem było opomiarowanie ilości zakupionej hurtowo wody od innych 
podmiotów. Ciśnienie wody było kontrolowane na podstawie wskazań 6 
manometrów umiejscowionych w pompowniach wody a także na ujęciach wody. 
Pomiar natężenia przepływu wykonywany był od 2016 r. na stacji uzdatniania wody 
w Wyszatycach. Pomiarów szczelności przewodów nie przeprowadzano.  

W wyniku prowadzonego monitoringu na jednym miejscu pomiarowym 
zlokalizowanym na pompowni wody w Żurawicy przy ulicy Żurawiej, w latach 2014-
2017 (I kw.) występowało zbyt niskie ciśnienie i zbyt niskie natężenie przepływu 
wody. Zdarzenia te miały miejsce w okresach największego rozbioru wody.  

(dowód: akta kontroli, str. 408-412, 417-418, 420-424) 

                                                      
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t. 
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Jak wyjaśnił Kierownik Zakładu ekonomiczny poziom wycieków z sieci 
wodociągowej nie był określany, ponieważ Zakład nie posiadał urządzeń do 
ciągłego monitorowania przepływu zasilającego sieć wodociągową. Określenie 
akceptowalnego poziomu strat wody planowane jest dopiero po rozbudowaniu 
systemu monitoringu.  

(dowód: akta kontroli, str. 408-412) 

W latach 2014-2016 Zakład nie podejmował działań mających na celu 
obniżenie strat wody w sieci wodociągowej. Pod koniec 2016 r. podjęto rozmowy 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. w Przemyślu na 
temat umiejscowienia rejestratora przepływu i ciśnienia wody na wodomierzu PWiK, 
z którego zakład rozliczany jest z ilości zakupionej wody. W I kw. 2017 r. zakupiono 
2 rejestratory przepływu MacR6 z osprzętem oraz wodomierz Flostar DN 150. Koszt 
zakupu wyniósł 13.382,40 zł i w całości został pokryty ze środków Zakładu. 
Urządzenia te zostały zamontowane w kwietniu 2017 r. Wyniku ich pracy 
w II kwartale 2017 r. straty wody na sieci wodociągowej zostały zredukowane 
o ilości ok. 15 m3/h co daje średnio rocznie zmniejszenie strat wody o ok. 131 
tys. m3.  

W 2014 r. straty wody wynosiły 40,3%16, w 2015 r. – 40,8% i w 2016 r. – 36%. 
Wielkość strat wody na kilometr sieci wodociągowej w 2014 r. kształtowała się na 
poziomie 1,8 m3 w 2015 r. – 1,9 m3 i w 2016 r. – 1,6 m3.  

W I kwartale 2017 r. Zakład zakupił dwa rejestratory przepływu, które 
zamontowano w kwietniu bieżącego roku. Rejestratory przepływu i ciśnienia wody 
zostały zakupione ze środków własnych Zakładu.  

Jak wyjaśnił Kierownik Zakładu przyczynami strat wody był duży wiek sieci, 
rodzaj materiałów z jakich zostały wykonane (rury PCV i połączenia rur w systemie 
kielichowym), brak stałego monitoringu sieci (rejestratorów ciśnienia i przepływu), 
długi czas od powstania do zgłoszenia lub wykrycia awarii, kradzieże wody oraz 
opomiarowanie wody u odbiorców wodomierzami o niskiej klasie dokładności 
pomiaru. W celu zmniejszenia strat pod koniec 2016 r. podjęto rozmowy 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu (PWiK) 
celem, których była zgoda umiejscowienie rejestratorów przepływu i ciśnienia wody 
na wodomierzu PWiK, z którego Zakład jest rozliczany z ilości zakupionej wody. 
Rejestratory zamontowano w kwietniu 2017 r. Obecnie planowany jest dalszy rozwój 
sieci elektronicznego opomiarowania do ilości 6 sztuk, do końca roku, w najbardziej 
newralgicznych miejscach. Zakupiono również wodomierze w klasie dokładności 
R 160 i montowano je razem z zaworami zwrotnymi, które wstrzymują przepływ 
wsteczny wody przez wodomierz, co dodatkowo wpływa na dokładność jego 
pomiaru. Podjęte działania pozwoliły na redukcję strat wody o ok. 5% na koniec 
2016 r. Zmniejszenie strat wody obserwujemy również w 2017 r. Zamontowane 
w II kw. 2017 r. rejestratory przepływu i ciśnienia, pozwoliły na likwidację wycieków 
i przyniosły efekty redukcji strat wody na sieci wodociągowej Buszkowice-Żurawica 
w ilości od 12 do 15 m3/h, co daje średnioroczne zmniejszenie strat od 105 tys. m3 
do 131 m2, co daje ok. 20% zmniejszenia strat do całości obrotu wody. Zakładane 
zmniejszenie strat wody w przeliczeniu na środki finansowe wynosi od 317 tys. zł 
netto do 395 tys. zł netto.  

(dowód: akta kontroli, str. 410-427) 

W 2015 r. wystąpiło 146 awarii sieci wodociągowej, w 2016 r. – 93 i w I kw. 
2017 r. – 30. Wskaźnik intensywności17 awarii w 2015 r. wynosił 1,09 w 2015 r. – 
0,69 i w I kw. 2017 r. – 0,22. Główną przyczyną awarii było zużycie materiałów 

                                                      
16 W stosunku do ogółu wody pobranej z ujęć  i zakupionej 
17 Liczba uszkodzeń/km/rok. 
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związane z wiekiem sieci wodociągowej. Skutkiem awarii był przerwy w dostawie 
wody. 

Maksymalny czas trwania awarii w latach 2015-2017 (I kw.) wynosił 6 godzin, 
minimalny 0,5 godziny, a średni 3 godziny 25 minut. W badanym okresie nie było 
awarii trwających ponad dobę.  

(dowód: akta kontroli, str. 428-430) 

Awarie sieci usuwał Zakład we własnym zakresie. W celu zabezpieczenia wody 
przed zanieczyszczeniami i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, po 
usunięciu awarii, naprawiony odcinek przewodu wodociągowego przepłukiwano 
czystą wodą z sieci wodociągowej, a ewentualne zanieczyszczenia odprowadzano 
poprzez spust wody na hydrancie.  

Jak wyjaśnił Kierownik Zakładu, nie przeprowadzano każdorazowo oceny 
przydatności wody po wystąpieniu awarii. Przesłanką do podejmowania takiej 
decyzji był fakt, że większość awarii była krótkotrwała, gdzie maksymalny czas 
przerwy w dostawie wody jaki mógł wystąpić to było od 5 do 6 godzin. W ocenie 
Zakładu jest to zbyt krótki okres aby mógł spowodować zmiany parametrów jakości 
dostarczanej wody. Ponadto do ilości odnotowanych awarii zaliczone są także 
wyłączenia zestawów pomp spowodowanych awarią sterownika, w takich 
wypadkach awaria trwała do 30 min. Wiąże się to z przyjazdem i wykonaniem 
ręcznego wyłączenia i ponownego załączenia sterownika pracy pomp. 

(dowód: akta kontroli, str. 408-412) 

Oprócz ww. braków wody w sieci spowodowanych awariami występowały 
okresowe braki wody u odbiorców zasilanych z pompowni przy ul. Żurawiej 
w Żurawicy w okresach największego poboru (okresy przedświąteczne w ciągu 
roku). Główną przyczyną był brak wyposażenia pompowni w zbiornik wyrównawczy, 
z którego mogłaby pobierać wodę do zasilania sieci wodociągowej. W okresach 
większego poboru woda dopływa do pompowni o nieodpowiednim ciśnieniu, aby 
móc zasilić odbiorców położonych za nią.  

W celu poprawy warunków pracy pompowni w styczniu 2015 r. Gmina 
Żurawica wykonała projekt przebudowy wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną 
mający na celu poprawę jakości dostarczania wody (pod względem ciśnienia) do 
odbiorców dotychczas zasilanych z pompowni wody zlokalizowanej przy ul. Żurawiej 
w Żurawicy. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 411) 

 

W celu zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej oraz skrócenia czasu 
usuwania awarii Zakład w latach 2015-2017 (I kw.) podejmował następujące 
przedsięwzięcia: 
• w trakcie usuwania awarii, dokonywano wymiany zasuw na nowe, które 

pozwalają zamykać tylko te sektory sieci wodociągowej, w której wystąpiła 
awaria. Zakupy nowych zasuw sfinansowano z własnych środków w kwocie 
ogółem 16.663,95 zł; 

• w ramach modernizacji ujęcia wody w Wyszatycach, zastosowano do 
pompowania wody w sieć wodociągową zestaw hydroforowy wraz 
z falownikiem, który umożliwia wtłaczanie wody pod stałym i optymalnym 
ciśnieniem nie powodując jego zbędnego wzrostu. Inwestycja modernizacji 
ujęcia wody w Wyszatycach była finansowana i realizowana przez Gminę 
Żurawica; 

• wyposażono pracowników ekip remontowych Zakładu w specjalistyczne 
narzędzia akumulatorowe takie jak: szlifierki kątowe, zakrętarka udarowa, piła 
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szablasta, zamrażarka służących do bezpiecznego i szybkiego usuwania awarii 
wodociągowych. Narzędzia zakupiono ze środków własnych Zakładu na łączną 
kwotę 22.522,46 zł;  

• w 2016 r. dokonano zmian organizacyjnych w Zakładzie wydzielając zespoły 
specjalizujące się w konkretnych zadaniach. 

(dowód: akta kontroli, str. 89-104, 408-412) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody. 

 W lipcu 2008 r. Kierownik Zakładu zatwierdził procedury wstrzymania 
zaopatrzenia w wodę w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa 
życia i zdrowia ludzi. Zakład opracował również dokumentację planowanych działań 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych. Dokument ten zatwierdził Wójt Gminy Żurawica we 
wrześniu 2011 r. Opisane dokumenty wprowadzały m. in. wewnętrzne procedury 
dotyczące monitorowania jakości wody.  

(dowód: akta kontroli, str. 642-649) 

 

Dla potrzeb oceny przydatności wody w ramach prowadzonej kontroli 
wewnętrznej jakości wody Zakład każdego roku18 uzgadniał z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu (PPIS) stałe punkty czerpalne 
służące do pobierania próbek oraz harmonogram pobierania próbek wody do 
badania.  

W latach 2015-2017 na wodociągu z ujęcia Orzechowce wyznaczono 2 punkty 
poboru wody do badań: na stacji uzdatniania, do końca 2016 r. u prywatnego 
odbiorcy i od stycznia 2017 r. na Oczyszczalni Ścieków Orzechowce. Z punktu na 
stacji uzdatniania uzgodniono 5 pobrań (4 w ramach monitoringu kontrolnego i jeden 
w ramach monitoringu przeglądowego) w miesiącach styczniu, lutym, marcu, 
czerwcu i wrześniu. Z punktu u prywatnego odbiorcy uzgodniono 5 pobrań 
(4 w ramach monitoringu kontrolnego i jeden w ramach monitoringu przeglądowego) 
w miesiącach lutym, marcu, czerwcu listopadzie i grudniu. Z punktu na Oczyszczalni 
Ścieków Orzechowce uzgodniono 3 pobrania w ramach monitoringu kontrolnego 
w lutym, marcu i listopadzie.  

W latach 2015-2017 na wodociągu z ujęcia w Wyszatycach uzgodniono 
3 punkty pobrań wody do badania: Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach, 
Oczyszczalna Ścieków w Wyszatycach i Szkoła Podstawowa w Wyszatycach. 
Częstotliwość pobierania wody do badań w tych punktach była następujący: 
• Stacja Uzdatniania Wody w Wyszatycach – 2 pobrania w ramach monitoringu 

kontrolnego w styczniu i kwietniu, 
• Oczyszczalna Ścieków w Wyszatycach – 4 pobrania (3 w ramach monitoringu 

kontrolnego i jeden w ramach monitoringu przeglądowego) w styczniu, 
kwietniu, wrześniu i listopadzie. 

• Szkoła Podstawowa w Wyszatycach – 4 pobrania (3 w ramach monitoringu 
kontrolnego i jeden w ramach monitoringu przeglądowego) w styczniu, 
kwietniu, wrześniu i listopadzie.  
Częstotliwość i zakres badań wody prowadzonych w ramach monitoringu 

kontrolnego i przeglądowego zgodny był z określonym w rozporządzaniu w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 r.19 
i z dnia 13 listopada 2015 r.20 – załączniki nr 1-3 i dodatkowo w ramach monitoringu 
przeglądowego załącznik nr 4 (pozycja 2 i 4 – oznaczenie chloru wolnego i sumy 
                                                      
18 Wnioski wysyłane były w styczniu każdego roku a informacje o zatwierdzeniu PPIS przesyłał w lutym. 
19 Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm. – obowiązujące do dnia 28 listopada 2015 r.  
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1989 – obowiązujące od dnia 28 listopada 2015 r.  
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chlorów i chlorynów). Zakres badań wody uzgadniany był z PPIS i nie podlegał 
zmianom.  

(dowód: akta kontroli, str. 431-438) 

Zakład nie prowadził monitoringu zawartości substancji promieniotwórczych 
w wodzie. Zgodnie z §28 ust. 1 i §30 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi wstępny monitoring substancji 
promieniotwórczych w wodzie należy wykonać, nie później niż w terminie 24 
miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 28 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 501-569, 642-649) 

Zgodnie z zawartymi umowami próby wody do badania pobierała Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSS-E) w Przemyślu oraz SGS Polska Sp. 
z o.o. Branża Ochrony Środowiska Wierzawice do 31 grudnia 2016 r. i od 22 marca 
2017 r. JARS Sp. z o.o. w Łajsku/Legionowo Filia w Leżajsku. Badania wykonywało 
Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie 
i w Przemyślu oraz Laboratoria należące do Firm SGS Polska Sp. z o.o. i JARS Sp. 
z o.o. W całym okresie 2015 – 2017 (I kw.) Laboratoria tych Firm posiadały 
zatwierdzony przez PPIS w Katowicach, Legionowie, Tychach i w Leżajsku systemy 
jakości prowadzonych badań wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 439-500) 

 

Kontrola 10 losowo wybranych sprawozdań z badań wody przeprowadzonych 
w latach 2015-2016, które nie wykazały przekroczenia parametrów jakości wody 
oraz sprawozdań, które wykazały ich przekroczenie21 wykazała że laboratoria 
przekazywały Zakładowi i PPIS sprawozdania z wynikami badań w terminach 
określonych w §5 pkt 2 lit. a i b i pkt 9 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Wyniki badań, w tym informacje o przekroczeniu parametrów jakości wody 
niezwłocznie przekazywano do Wójta Gminy Żurawica.  

Z wyjaśnień złożonych przez obecnego i byłego Kierownika Zakładu wynika, że 
Zakład informował Wójta i Radę Gminy Żurawica o niezbędnych działaniach 
naprawczych mających na celu poprawę jakości wody na ujęciu w Wyszatycach. 
Informacje te były przekazywane na cyklicznych odprawach służbowych 
i w sprawozdaniach z działalności Zakładu.   

(dowód: akta kontroli, str. 501-569) 

 W 2015 r. wykonanych zostało 10 badań jakości wody, w 2016 r. – 11 i do 31 
marca 2017 r. – 2. Zwiększone zanieczyszczenia wody występowały przez cały rok 
na wodociągu z ujęcia Wyszatyce. Przekroczone były najczęściej parametry 
dopuszczalnej zawartości żelaza, manganu.  
PPIS nie wydała ocen jakości wody na podstawie przekazanych przez Zakład 
sprawozdań z badań.  

W 2015 r. PPIS przeprowadził 10 badań jakości wody w ramach monitoringu 
jakościowego, w 2016 r. - 10 i w 2017 r. (I kw.) – 2. Wyniki badań 
przeprowadzonych przez PPIS potwierdzały wyniki badań prowadzonych przez 
Zakład, tj. przekroczenie dopuszczalnych parametrów zawartości żelaza i manganu. 
Przyczyną było niedostosowanie technologii uzdatniania do paramentów wody 
surowej podawanej ze studni.  

Na podstawie wykonanych badań PPIS w 2015 r. i w 2016 r. wydał po 4 oceny 
jakości wody, w tym po 2 o warunkowej przydatności wody do spożycia. W I kw. 
2017 r. wydano 2 oceny, w tym jedną o warunkowej przydatności wody do spożycia.  

                                                      
21 4 sprawozdania z badania 9 próbek na wodociągu zasilanego z ujęcia w Wyszatycach 
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Warunkową przydatność do spożycia wydano dla wody czerpanej z ujęcia 
w Wyszatycach. Stan ten trwa od 2005 r. W ocenie z dnia 6 października 2016 r. 
wydanej na podstawie 2 prób wody pobranych do badania przez PPIS na 
wodociągu w Wyszatycach w dniu 13 września 2016 r. stwierdzono zawartość 
w wodzie manganu w ilości 284 µg/dm3 i 348 µg/dm3 oraz żelaza w ilości 938 
µg/dm3 i 438 µg/dm3, co powodowało że woda nie odpowiadała wymogom 
określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. W ocenie z dnia 9 lutego 2017 r. wydanej na podstawie próby pobranej 
do badania w dniu 2 stycznia 2017 r.  wykazano zawartość manganu w ilości 120 
µg/dm3 i żelaza w ilości 293 µg/dm3, co powodowało że woda nie odpowiadała 
wymogom określonym w cyt. rozporządzeniu. 

Dopuszczono wodę jako warunkowo przydatną do spożycia, ponieważ 
podwyższone wartości manganu i żelaza mieściły się w warunkach określonych 
w decyzjach stwierdzających warunkową przydatność wody do spożycia dla ludzi. 
Decyzje te zostały wydane przez PPIS w dniu 8 czerwca 2007 r.22 dla dopuszczalnej 
zawartości manganu, którą określono na poziomie 0,569 mg/dm3 oraz w dniu 9 
października 2007 r.23 dla mętności i dopuszczalnej zawartości żelaza, które 
określono na poziomie dla żelaza 1,511 mg/dm3 i dla mętności 51 NTU. Warunkowe 
dopuszczenie do przydatności wody PPIS przedłużał na wniosek Zakładu na kolejne 
lata – ostatnio do 31 grudnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 501-569, 570-623, 661-663) 

W wyjaśnieniu były i obecny Kierownik Zakładu podali m. in., że: Zakład 
prowadząc działalność jako samorządowy zakład budżetowy oraz zgodnie ze swoim 
statutem nie mógł podejmować działań inwestycyjnych mających na celu poprawę 
jakości dostarczanej wody. Działania takie należały do zadań Gminy Żurawica. 
W celu poprawy jakości dostarczanej wody Gmina Żurawica jako inwestor 
przygotowała w 2008 r. projekt pn. „Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Wyszatyce gm. Żurawica” a następnie zrealizowała go w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 642-646) 

W Zakładzie nie odnotowano okoliczności (awarie, wymiana przewodu na sieci 
lub instalacji wodociągowej, awaria systemu uzdatniania wody, powódź itp.), które 
spowodowały pogorszenie jakości wody wodociągowej.  

Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Zakładu wynika, że w latach 2015-
2017 (I kwartał) nie występowały okoliczności mogące spowodować zmianę jakości 
wody wodociągowej zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi oraz parametrów ustalonych 
w decyzjach PPIS dopuszczających wodę z ujęcia w Wyszatycach do warunkowego 
jej użytkowania. W ocenie Zakładu występujące w tym czasie awarie nie miały 
wpływu na parametry jakości dostarczanej wody. W związku z czym Zakład nie 
uzgadniał z PPIS miejsc i zakresu badań po zdarzeniach takich jak awarie sieci 
wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 642-646) 

W ramach działań mających na celu poprawę jakości ujmowanej wody Zakład 
w 2015 r. dokonał wymiany złoża filtracyjnego na ujęciu w Wyszatycach. Koszty 
w kwocie 18.630 zł pokryto z własnych środków. Prowadzono również płukania sieci 
wodociągowej i przyłączy wodociągowych po indywidualnych zgłoszeniach 
reklamacyjnych dotyczących pogorszenia jakości dostarczanej wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 645) 

                                                      
22 Decyzja nr PKS.453-2-6-3/07 zmieniona kolejnymi decyzjami – ostatnia z dnia 27 listopada 2015 r. nr PKS.453-2-6-
3/07/08/15 
23 Decyzja nr PKS.453-2-6-6/07 zmieniona kolejnymi decyzjami – ostatnia z dnia 27 listopada 2015 r. nr PKS.453-2-6-
6/07/08/15 
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Woda z ujęcia w Orzechowcach była uzdatniana poprzez dezynfekcję 
podchlorynem sodu. Wodę z ujęcia w Wyszatycach uzdatniano poprzez 
napowietrzanie w aeratorach ciśnieniowych, pojedynczą filtrację mającą na celu 
usunięcie żelaza i manganu oraz dezynfekcję podchlorynem sodu. Od grudnia 
2016 r. po modernizacji stacji uzdatniania wody zwiększono wydajność procesu 
napowietrzania (dwustopniowy etap napowietrzania), wprowadzono dwustopniową 
filtrację mającą na celu usunięcie żelaza i manganu. W wyniku modernizacji stacji 
uzdatniania nie uległa zmianie stosowana technologia uzdatniania wody.  

Decyzją z dnia 10 stycznia 2017 r.24 PPIS wydał pozytywną ocenę higieniczną 
dla materiałów i wyrobów używane do uzdatniania  wody z ujęcia w Wyszatycach. 
Dla ujęcia w Orzechowcach PPIS nie wydawał takiej oceny – ujęcie zostało 
uruchomione przed wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

(dowód: akta kontroli, str. 624-641) 

O jakości wody, w tym warunkowo przydatnej do spożycia Zakład informował 
odbiorców w zwyczajowo przyjęty sposób, tj. poprzez informacje zamieszczane, po 
ocenie dokonanej przez PPIS, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zakładu, siedzibie 
Urzędu Gminy oraz przy domach kultury w poszczególnych miejscowościach. Od 
czerwca 2016 r. dodatkowo informacje te zamieszczane były na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Żurawicy. Szczegółowe informacje o jakości wody, w tym co do 
przekroczonych parametrów przekazywane były również pisemnie dla 
zainteresowanych odbiorców. 

Jak podał Zakład informacje dotyczące jakości wody warunkowo dopuszczonej 
do spożycia uzgadniane były z PPIS (§ 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). W informacjach tych wskazywano, że 
woda z ujęcia w Wyszatycach nie spełnia warunków określonych w rozporządzaniu 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie 
zawartości żelaza, manganu i mętności jednak parametry te nie przekraczają 
wielkości określonych w decyzji PPIS z dnia 8 czerwca 2007 r. i 9 października 
2007 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 650-654) 

 

W wyjaśnieniu dotyczącym problemów jakie napotykał Zakład w realizacji 
zadań związanych z dostarczaniem wody o wymaganej jakości Kierownik Zakładu 
podał, że: po wykonaniu modernizacji ujęcia wody w Wyszatycach, głównym 
czynnikiem powodującym pogorszenie jakości dostarczanej wody jest 
zanieczyszczenie przewodów wodociągowych osadami żelaza i manganu. Woda 
uzdatniona wychodząca z ujęcia ulega wtórnemu zanieczyszczeniu. Dlatego w lipcu 
bieżącego roku podjęto działania mające na celu wyczyszczenie istniejącej sieci 
wodociągowej z zalegających osadów  na obszarze miejscowości Wyszatyce, 
Bolestraszyce i Buszkowiczki. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Urzędem Gminy 
Żurawica a Wykonawcą po wykonaniu czyszczenia sieci wodociągowej, parametry 
wody dostarczanej do końcowego odbiorcy nie powinny być gorsze od parametrów 
wody uzdatnionej wychodzącej z ujęcia.  

Jak wyjaśniał Kierownik Zakładu nie podejmowano działań adresowanych do 
odbiorców wody wodociągowej (w szczególności do właścicieli lokali w budynkach 
wielolokalowych, zarządców i właścicieli nieruchomości), mających na w celu 
utrzymanie dobrej jakości wody wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego 
u odbiorcy poprzez dbałość o stan techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych 
instalacji wodociągowych. 

                                                      
24 Nr PSK.453-2-6-2/2017 
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Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Zakładu wynika, że pomimo tego, iż 
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków za niezawodne działanie przyłączy wodociągowych 
odpowiada odbiorca, to mając na względzie utrzymanie dobrej jakości wody na 
wniosek odbiorców Zakład służył doradztwem w zakresie odpowiedniego utrzymania 
instalacji wewnętrznej oraz przyłącza wodociągowego zapewniającego dostarczanie 
wody o odpowiedniej jakości.  

(dowód: akta kontroli, str. 642-646) 

Zakład podejmował, wynikające z zatwierdzonej przez Wójta w 2011 r. 
„Dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”, działania w celu ochrony 
infrastruktury wodociągowej (jako infrastruktury krytycznej) przed sytuacją 
kryzysową – nadzwyczajnym zagrożeniem, w tym skażeniem związanym z atakiem 
terrorystycznym. Dokument ten regulował warunki zapewnienia ochrony dla obsługi 
i urządzeń, przysposobienie stacji wodociągowych do pracy w warunkach 
specjalnych i postępowanie w razie skażenia wody, wykaz prac do wykonania 
wynikających z założonego sposobu przystosowania w poszczególnych stanach 
gotowości.  

Realizując ww. zadania teren stacji uzdatniania wody oraz eksploatowane 
ujęcia wody (studnie) i inne urządzenia na tych obiektach zostały zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie trwałym ogrodzeniem. Bramki 
wejściowe, bramy wjazdowe, włazy studni oraz pomieszczenia stacji zabezpieczono 
zamkami na klucz lub kłódkami. Wyznaczono i oznaczono strefy ochronne dla tych 
obiektów. Dodatkowo na stacji uzdatniania w Wyszatycach wykonano monitoring 
wizyjny, system alarmowy budynku stacji oraz system alarmowy otwarcia pokryw 
zbiorników wody uzdatnionej przez osoby niepowołane. 

Jak wyjaśnił Kierownik Zakładu planowane jest wykonanie podobnych 
zabezpieczeń na pozostałych zbiornikach wodnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 402-407, 642-646, 664-693) 

3.3. Pozostałe zagadnienia.  

W Zakładzie nie były prowadzone kontrole przez Gminę Żurawica w zakresie 
działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. W latach 2015-
2017 (I kw.) w Zakładzie przeprowadzonych zostało 5 kontroli przez PPIS 
w Przemyślu, które swoim zakresem obejmowały zagadnienia związane ze 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Kontrole te dotyczyły przestrzegania przepisów 
sanitarno-higienicznych na stacjach uzdatniania wody i nie wykazały 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 656) 

W 2015 r. wpłynęło 9 skarg w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
w 2016 r. – 19 i w I kw. 2017 r. – 5. Kontrola 10 losowo wybranych skarg (9 z 2015 r. 
i 1 z 2016 r.) wykazała, że: wszystkie skargi zostały rozpatrzone, a konsumenci 
zostali poinformowani o sposobie ich załatwienia, zgodnie art. 237 i 238 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego25. Skargi 
dotyczyły złej pracy wodomierza i złej jakości wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 655) 

Zakład prowadził kontrole urządzeń pomiarowych, o których mowa w art. 7 pkt 
2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Wynikiem tych kontroli było wykrycie w 2016 r. nielegalnej ingerencji odbiorcy 
w działanie wodomierza, nielegalny pobór wody z hydrantu i uszkodzenie hydrantu. 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 
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We wszystkich przypadkach złożono zawiadomienia na Policję. W dwóch 
przypadkach dotyczących nielegalnego poboru wody z hydrantu i uszkodzenia 
hydrantu Policja wydała wniosek o odstąpieniu od ukarania z uwagi na nie wykrycie 
sprawców. W przypadku uszkodzenia wodomierza skierowano wniosek do Sądu 
Rejonowego w Przemyślu o ukaranie sprawcy.  

(dowód: akta kontroli, str. 657-660) 

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

1. Sieć wodociągowa nie była poddawana okresowym kontrolom, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane26, tj. kontrolą, 
co najmniej raz na pięć lat polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu.  
Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a ustawy Prawo budowlane sieć wodociągowa jest 
obiektem liniowym i w myśl art. 61 tej ustawy jego właściciel lub zarządca 
zobowiązany jest do zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego 
użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących 
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury. Podmioty władające 
takimi obiektami w świetle art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy zobowiązane są do 
zapewnienia przeprowadzenia odpowiedniej kontroli okresowej rocznej i co najmniej 
w okresach 5-letnich i polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania sieci wodociągowej. Zgodnie z art. 62 ust. 2 cyt. 
ustawy w związku z art. 29 ust 1 sieci wodociągowe wyłączone są spod obowiązku 
corocznej kontroli. 

(dowód: akta kontroli, str. 397-398) 

 

W wyjaśnieniu Kierownik Zakładu podał m. in., że w Zakładzie przyjęto 
interpretacje przepisów, iż jak wynika z brzmienia art. 64 ust. 2 w związku z art. 29 
ust. 1 pkt 19a ustawy Prawo budowlane dla sieci wodociągowych nie wymagane są 
książki obiektów, to nie należy również przeprowadzać kontroli okresowych tych 
obiektów, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy. Przeprowadzania 
takich kontroli nie egzekwowała również Gmina. Zakład nie posiadał także 
dokumentacji technicznej użytkowanej sieci wodociągowej, co jest niezbędne do 
wykonywania ww. kontroli. Zakład kilkakrotnie występował o przekazanie takiej 
dokumentacji. W trakcie kontroli NIK Gmina założyła 4 książki obiektów 
budowlanych i wykonała przeglądy budowli.   

(dowód: akta kontroli, str. 399-401) 

2. Za nieprawidłowość należy również uznać znaczne straty wody występujące 
w latach 2014-2016, przy braku skutecznego monitoringu, który pozwoliłby na ich 
ograniczenie. Starty te w latach 2014-2015 kształtowały się na podobnym poziomie i 
w 2014 r. wynosiły 243.300 m3, a w 2015 r. - 257.450 m3 (wzrost o 5,8%). 
Zmniejszenie strat odnotowano dopiero pod koniec w 2016 r., po podjęciu przez 
nowego Kierownika działań mających na celu ich ograniczenie. Na koniec 2016 r. 
straty wody zmniejszyły się w porównaniu do 2014 r. o 12,7% i do 2015 r. o 16,2% i 
wynosiły 215.867 m3.  

Zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne27 gospodarowanie wodami prowadzone jest z zachowaniem zasady 
racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości oraz w taki sposób, aby 
działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia 

                                                      
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t. 
27 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 j. t. ze zm. 
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możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód. Gospodarowanie 
wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez 
współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych 
społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne. Cytowane przepisy 
nakazują gospodarowanie wodami w sposób kompleksowy i racjonalny. 

(dowód: akta kontroli, str. 410-427) 

W wyjaśnieniach były Kierownik Zakładu podał m.in., że: infrastruktura wodna 
przekazana Zakładowi w użytkowanie w 2003 r. już wtedy była w złym stanie 
technicznym. Sieć wodociągowa była budowana w większości w ramach komitetów 
społecznych i nadzorowana przez Gminę. Wykonano ją z różnorodnych materiałów 
co znacznie zwiększa ryzyko występowania nieszczelności i częstych awarii. Przez 
wszystkie lata Zakład monitorował sieć w ramach posiadanych możliwości np. 
poprzez okresowe odczyty wodomierzy głównych i porównywanie ich wskazań 
z odczytami indywidualnymi odbiorców. Dane wraz ze stanem sieci były 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych Zakładu składanych do Gminy. Ze 
sprawozdań tych wynikała również konieczność podjęcia działań inwestycyjnych, 
których Zakład nie mógł prowadzić. Zakres działań mających na celu ograniczenie 
strat wody ograniczony był możliwościami finansowymi i technicznymi Zakładu.   

(dowód: akta kontroli, str. 425-426) 

 

3. Zakład nie posiadał oceny higienicznej materiałów i wyrobów stosowanych 
w ujęciu wody w Orzechowcach, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obowiązujące w tym 
zakresie przepisy nie wskazują jednoznacznie na kim ciąży obowiązek uzyskania 
takiej oceny. 

W wyjaśnieniu Kierownik Zakładu podał m. in., że Zakład nie występował na 
podstawie art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków o wydanie oceny higienicznej na zastosowane materiały 
i urządzenia użyte do budowy układu technologicznego stacji uzdatniania 
w Orzechowcach, ponieważ nie posiadał pełnej dokumentacji ujęcia wody oraz 
atestów higienicznych zastosowanych materiałów i urządzeń. Ujęcie wody 
podziemnej w Orzechowcach zostało wykonane w 1978 r., przechodziło 
modernizację w latach osiemdziesiątych, a Zakład użytkuje go od 2003 r. Nadzór 
nad jakością wody sprawuje PPIS w Przemyślu. Woda jest cyklicznie badana, 
a otrzymywane wyniki potwierdzają spełnianie przez nią wymagań jakościowych. 
PPIS nie zwracał się do Zakładu w sprawie złożenia wniosku o wydanie 
przedmiotowej oceny.  

(dowód: akta kontroli, str. 624-641 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że sprawowany przez Zakład nadzór nad 
wypełnianiem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie był w pełni 
skuteczny i nie gwarantował powstawania nieprawidłowości w tej działalności. Przez 
większą część badanego okresu nie podejmowano skutecznych działań mających 
na celu ograniczenie strat wody i nie prowadzono wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego kontroli sieci wodociągowej.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli28, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu eliminację z umów o zaopatrzeniu w wodę 
niedozwolonych klauzul ujętych w rejestrze UOKiK oraz wprowadzenie do umów 
zawartych w oparciu o wzór obowiązujący do maja 2016 r. zapisów dotyczących 
standardów i terminów rozpatrywania zgłaszanych przez odbiorców reklamacji.  

2. Opracowanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w sposób gwarantujący na 
uzyskiwanie niezbędnych przychodów i eliminowania subsydiowania skrośnego. 

3. Prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat za wodę w stosunku do 
wszystkich należności.  

4. Zapewnienie przeprowadzania kontroli sieci wodociągowej, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

5. Podejmowanie kolejnych działań zmierzających do ograniczenia start wody na 
sieci wodociągowej. 

6. Kontynuację działań zmierzających do zwiększenia nadzoru  nad zborowym 
zaopatrzeniem w wodę. 

7. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie dla stacji uzdatniania wody 
w Orzechowcach oceny higienicznej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

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 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          sierpnia 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Marek Wójtowicz 

Główny specjalista k.p. 
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