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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/076 – Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu 
zasobami wodnymi w gminach turystycznych1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Mariusz Twardowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/108/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38 – 600 Lesko2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Olesiuk, Starosta Leski od dnia 1 grudnia 2014 r. 3 
 (dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli5 Starosta prawidłowo realizował zadania 
związane z wydawaniem pozwoleń na budowę obiektów turystycznych6 (kat. XIV). 
Pozwolenia te wydawane były zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane7 oraz przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy, oraz były niezwłocznie przekazywane wójtom gmin z terenu Powiatu, w tym 
Wójtowi Gminy Solina8 i Wójtowi Gminy Cisna9. Starosta, stosownie do art. 35 ust. 
1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 
dokonywał sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w tym w zakresie planowanego sposobu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 

 

                                                           

1 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2017 r. 
2 Dalej: Starostwo 
3 Dalej: Starosta. Poprzednio od 24 listopada 2006 r. do 30 listopada 2010 r. Marek Scelina, od 30 
listopada 2010 do 1 grudnia 2014 r. Marek Pańko.  
4 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. W niniejszej kontroli zastosowano 
ocenę opisową. 
5 Dalej: NIK. 
6 budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy 
wypoczynkowe, schroniska turystyczne (kat XIV kategorii obiektów budowlanych – załącznik do 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., dalej: ustawa Prawo budowlane  
8 z siedzibą w Polańczyku. 
9 Gmina Cisna i Gmina Solina objęte były kontrolą P/18/076 

Ocena ogólna i jej 
uzasadnienie 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wydawanie pozwoleń na budowę dużych obiektów 
turystycznych i usługowych 

1) 

W okresie objętym kontrolą NIK do Starostwa wpłynęły 23 wnioski o pozwolenie na 
budowę obiektów turystycznych. Wydano 18 takich pozwoleń, z tego w 2010 r. - 
3, w 2011 r. - 5, w 2013 r. i w 2014 r. – po jednym, w 2015 r. – 2, oraz w 2016 r. 
i w 2017 r. – po 3. W roku 2012 nie wydano żadnej decyzji o pozwoleniu na budowę 
obiektów turystycznych. Wydane pozwolenia na budowę dotyczyły gmin: Cisna 
(8 pozwoleń), Solina (10 pozwoleń). 
Jak stwierdziła Edyta Wojtowicz – Wojdanowska – Kierownik Wydziału Architektury 
i Budownictwa w Starostwie10, w przypadku 4 wniosków o wydanie pozwolenia na 
budowę obiektów turystycznych sprawy zostały pozostawione bez rozpatrzenia 
zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego 11, a w przypadku jednego wniosku sprawa została umorzona na 
podstawie art. 105 § 1 KPA. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 13) 

2) 

W okresie objętym kontrolą NIK nie wystąpiły przypadki niezatwierdzenia projektu 
budowlanego i odmowy udzielenia pozwolenia na budowę obiektów turystycznych 
(kat XIV), w tym związanych z dostarczaniem wody lub odprowadzaniem ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 14) 
Szczegółową analizą objęto 18 postępowań, prowadzonych w okresie objętym 
kontrolą NIK dotyczących wydania pozwolenia na budowę obiektów turystycznych12, 
z czego 10 postępowań dotyczyło Gminy Solina i 8 Gminy Cisna13. Stwierdzono, iż: 
3) 
Starosta, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonał w 12 postępowaniach sprawdzenia 
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku jego braku 
w sześciu postępowaniach z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym w zakresie planowanego sposobu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. We wszystkich analizowanych postępowaniach 
stwierdzono, iż zawierały projekty budowlane, które były zgodne z wymaganiami 
ochrony środowiska oraz ustawy Prawo budowlane. Projekty zagospodarowania 
działki lub terenu, sporządzone zostały na aktualnej mapie (dla celów projektowych) 
i przedstawiały istnienie i przebieg sieci uzbrojenia terenu, w tym zamierzony 
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz poboru wody. Projekty 
budowlane zostały opracowane zgodnie z przepisami, określonymi w art. 5 ustawy 
Prawo budowlane, przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. Projekty te 
zawierały wymagane opinie, pozwolenia i sprawdzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 15 - 39) 

                                                           

10 Dalej: Kierownik. 
11 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. Dalej: KPA, 
12 wytypowane do kontroli w kontrolowanych gminach: Solina i Cisna. 
13 Ponadto w  stosunku do dwóch spraw wytypowanych w Gminie Cisna tj. R.Z i. A.S. (działka nr 
ewidencyjny 157/3, 157/4 obręb Smerek) oraz M.Sz. (działka nr ewidencyjny 210/21 obręb Smerek) 
inwestorzy nie wystąpili do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę. 

Opis stanu 
faktycznego 
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4) 
Starosta w analizowanych postępowaniach weryfikował zaproponowany sposób 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz pobór wody, poprzez zbadanie 
zgodności złożonego projektu z warunkami technicznymi określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie14, 
ustaleniami MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku MPZP. 

(dowód: akta kontroli str. 17 - 39) 

Jak potwierdziła Kierownik we wszystkich wymaganych przypadkach zweryfikowano 
zaproponowany sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz pobór wody, 
na podstawie projektów zagospodarowania działki zalegających w aktach danej 
sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 40) 

Odprowadzanie ścieków zaprojektowano: w 3 sprawach do zbiorników 
bezodpływowych (opróżnianych przez firmy do tego upoważnione), w 2 – do 
projektowanej własnej oczyszczalni ścieków, w 13 sprawach – do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej gminnej i wiejskiej. W 4 sprawach zaplanowano pobór wody 
z własnej studni, oraz w 14 z sieci wodociągowej gminnej i wiejskiej. 
W 7 analizowanych sprawach, przyłącza na pobór wody jak i odprowadzenie 
nieczystości zaplanowano poprzez projektowany przyłącz, wg odrębnego 
opracowania. Pozostałe 11 spraw przyłącza na pobór wody i odprowadzenia 
nieczystości zostały uwzględnione przy pozwoleniu na budowę lub do przyłączy już 
istniejących. W 2 sprawach inwestorzy dokonali zgłoszenia budowy przyłącza do 
Starostwa, natomiast w 5 sprawach do tych przedsięwzięć nie wystąpili do Starosty 
ze zgłoszeniem budowy tego przyłącza. 
W 16 sprawach odprowadzanie wód opadowych zaplanowano na tereny 
nieutwardzone własnej działki, w dwóch sprawach wody opadowe zostaną 
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. 

(dowód: akta kontroli str. 17 – 39) 

Jak stwierdziła Kierownik różny sposób zagospodarowania wód opadowych wynika 
z wielkości inwestycji i jej lokalizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 42) 

Kierownik, w odpowiedzi na pytanie: czy dokonywano oceny możliwości realizacji 
zaplanowanego sposobu odprowadzania lub oczyszczania oraz poboru wody, 
stwierdziła, iż we wszystkich weryfikowanych dokumentacjach poddanych kontroli 
dokonano analizy realizacji sposobu odprowadzania , oczyszczania oraz poboru 
wody przez sprawdzenie czy projekt opracowany jest zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa budowlanego i sporządzony przez osobę posiadająca 
stosowane uprawnienia i zawiera wymagane uzgodnienia i oświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 40 - 41) 

5) 
Warunki oraz obowiązki, w tym ilość pobieranej i odprowadzanej wody, ilość, stan 
ścieków wprowadzanych do wód lub urządzeń kanalizacyjnych określono 
w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przez Starostwo dla Gmin: Solina oraz 
Cisna. Warunki i obowiązki te określono dla 15 obiektów turystycznych objętych 
kontrolą NIK (8 z Gminy Solina i 7 z  Gminy Cisna) korzystających ze zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w 3 pozwoleniach 

                                                           

14 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. 
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wodnoprawnych uzyskanych indywidualnie przez inwestorów dla obiektów 
turystycznych (2 z Gminy Solina i jedno z  Gminy Cisna) niepodłączonych do sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków 
w gminie Solina realizowane jest przez Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku, 
a w gminie Cisna we własnym zakresie przez Gminę, do projektowanych obiektów 
budowlanych. 
W 2 postępowaniach inwestorzy prywatni uzyskali decyzję o pozwoleniach 
wodnoprawnych: 
- decyzja z dnia 15 grudnia 2009r. wydana przez Starostę15 na odprowadzenie 
ścieków bytowych pochodzących z budynku usytuowanego na działce nr 523/1 
i 523/2 (hotel z restauracją) do potoku bez nazwy po przejściu przez separator 
tłuszczów i mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków (dz. nr ewid. 523/2) 
w ilości Q śr.d = 15,0m3/d o następującym dopuszczalnym stanie i składzie 
w warunkach normalnej pracy oczyszczalni: BZT5- 40,0 mgO2/dm3, CHZT dwuchr. 
– 150,0 mgO2/dm3, zawiesina – 50,0mg/dm3. 
Uprawniony zobowiązany był m.in. do utrzymania we właściwym stanie technicznym 
urządzeń związanych z odprowadzeniem ścieków i prawidłowej ich eksploatacji. 
- decyzja z dnia 15 czerwca 2015 r. wydana przez Marszałka Województwa 
Podkarpackiego16 o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego 
- wylotu urządzeń kanalizacyjnych do wód zbiornika wodnego Solina ścieków 
bytowych oraz opadowo – roztopowych pochodzących z Ośrodka Wypoczynkowego 
„EDEN”: 
1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych Ø 315 mm, 
do wód zbiornika wodnego Solina, na działce nr ewid. 69/1 w m-ci Rajskie, wraz 
z umocnieniem skarpy brzegowej zbiornika na długości 2 m przed i 2 m za wylotem 
narzutem z kamienia łamanego. 
2. Szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu, za pomocą ww. 
projektowanego wylotu do wód zbiornika wodnego Solina mieszaniny ścieków 
bytowych i opadowo – roztopowych, pochodzących z Ośrodka Wypoczynkowego 
„EDEN” w m. Rajskie, w następujący sposób: 
- dopuszczalna ilość ścieków: Qśrd – 12,0 m3/d, Qmaxr – 4.380 m3/rok oraz wody 
opadowo – roztopowe pochodzące z dachu o powierzchni 0.26 ha. 
- dopuszczalny skład ścieków: BZT5 - do 40 mg/l, ChZT - do 150 mg/l,  
Pozwolenia wodnoprawnego udzielono m.in. na następujących warunkach: roboty 
zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją przedłożona do postępowania 
wodnoprawnego, wydanymi w tym zakresie decyzjami i dokonanymi uzgodnieniami, 
prawidłowe utrzymanie oraz bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń związanych 
z oczyszczaniem i wprowadzeniem ścieków do odbiornika należy do korzystającego 
z niniejszego pozwolenia. 
W jednym postępowaniu inwestor prywatny uzyskał decyzję o pozwoleniu 
wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód: 
- decyzja z dnia 3 lutego 2010r. wydana przez Starostę17 o pozwoleniu 
wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie: poboru wody 
podziemnej z otworów trzeciorzędowych z istniejącego ujęcia wód podziemnych, 
w skład którego wchodzą trzy studnie głębinowe (S-1, S-2 i S-3) położone na działce 
nr ewid. 662 w m-ci Wetlina, w ilości: Qśr.d.=22,83m3/d (łącznie dla 3 studni), Qśr.d. 
dla S1 = 9,2 m3/d, Q śr.d. dla S 2 – 6,9 m3/d, Qśr.d. dla S3 – 6,9 m3/d, Qmaxd = 
40 m3/d (łącznie dla 3 studni), Qmax h – dla S-1 = 1,0 m3/h, Qmax d - dla S-2 - 0,7 
m3/h; Qmaxd dla S-3 = 0,7 m3/h. 

                                                           

15 znak: OS.6223-14/09. 
16 znak: OS-II.7322.69.2015.PC. 
17 znak: OS.6223-1/10 
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Pozwolenia wodnoprawnego udzielono m.in. na następujących warunkach: pobór 
wody odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w przedłożonej 
dokumentacji, ilość ujmowanej wody nie może przekraczać wielkości określonej 
w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym. Użytkownik został zobowiązany do: m.in. 
prowadzenia dokumentacji ujęcia, prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń 
wodnych sanitarnych w otoczeniu studni, oszczędnego gospodarowania. 
W ww. pozwoleniach wodnoprawnych zawarto stwierdzenie, że w razie 
niedotrzymania warunków pozwolenia może ono zostać cofnięte lub ograniczone 
bez odszkodowania, zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne18 

(dowód: akta kontroli str. 17 – 39, 43 - 140) 

6) 
Objęte szczegółową kontrolą NIK 18 spraw nie zaliczały się do przedsięwzięć 
mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
W przypadku 4 inwestycji, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 
Starosta zobowiązał inwestora do przedłożenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie19 wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 
96 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., w celu stwierdzenia obowiązku 
lub braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 
W ww. sprawach RDOŚ stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000. W pozostałych 14 sprawach (poza obszarem 
Natura 2000) nie sporządzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
ponieważ inwestycje te nie spełniały kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt 50 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko20, tj. nie były to obiekty budowlane 
zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż 0,5 ha. W  uzasadnieniu decyzji stwierdzano, że projektowane 
zamierzenie budowlane nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 17 - 39) 

7) 
W okresie objętym kontrolą NIK w toku prowadzonych postępowań o wydanie 
pozwolenia na budowę obiektów turystycznych, nie wpływały sprzeciwy, skargi 
dotyczące problemów poboru wody lub odprowadzania ścieków oraz oddziaływania 
na środowisko obiektów, objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 14) 
8) 
Wydane przez Starostę decyzje o pozwoleniu na budowę obiektów turystycznych 
były niezwłocznie przekazywane Wójtowi Gminy Solina oraz Wójtowi Gminy Cisna. 
Decyzje przekazywano w terminie do 7 dni od jej wydania.  

(dowód: akta kontroli str. 17 - 39) 

9) 

Z informacji21 uzyskanej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Lesku22 wynika, iż spośród 18 analizowanych obiektów budowlanych, 

                                                           

18 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm. – uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. 
19 Dalej: RDOŚ. 
20 Dz. U. z 2016 r., poz. 71. 
21 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.). 
22 Dalej: PINB 
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w 6 przypadkach dokonano zgłoszenia odbioru obiektów i przeprowadzono w nich 
kontrole obowiązkowe, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane, w wyniku 
których nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 141 - 145) 

Z informacji23 uzyskanej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Ustrzykach Dolnych24 wynika, iż spośród 18 analizowanych obiektów 
budowlanych, 6 obiektów odebrano na podstawie zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, zgodnie z art. 56 ust.1 Prawa budowlanego.  

Informacje uzyskane od PINB i PPIS dotyczyły tych samych obiektów. 

W latach objętych kontrolą NIK – PPIS przeprowadził u 6 inwestorów 30 kontroli 
sanitarnych, a stwierdzone w ich trakcie nieprawidłowości nie dotyczyły gospodarki 
wodno – ściekowej, poza jednym przypadkiem. Podczas kontroli z dnia 30 lipca 
2012 r.25 dokonano badania wody. Po otrzymaniu w dniu 27 listopada 2012 r. 
wyników badania stwierdzono przekroczenie jonu amonowego w zakresie fizyko – 
chemicznym i mikrobiologicznym o wartości 2,6 mg/l. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego ustalono, iż przeprowadzone badanie próbki wody nie 
służyło do celów konsumpcyjnych dla ludzi. W dniu 15 listopada 2016 r. pobrano 
u tego samego przedsiębiorcy kolejną próbkę wody do celów mikrobiologiczych. Po 
otrzymaniu wyników stwierdzono, iż woda jest zanieczyszczona bakteriologicznie 
(bakterie grupy coli w ilości 30jtk/100ml). Wydano przedsiębiorcy decyzją 
administracyjną – nakazową i jednocześnie wyrażono zgodę na wykorzystanie do 
celów gastronomicznych wody konfekcjonowanej, butelkowanej. Ponowny kontrolny 
pobór wody z dnia 1 grudnia 2016 r. nie wykazał nieprawidłowości. 

PPIS poinformował również, że na podstawie przeprowadzonych kontroli w latach 
poprzednich, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz monitoringu jakości 
wody, wzmożony ruch turystyczny, a także funkcjonowanie obiektów turystycznych 
nie wpłynęło na pogorszenie się jakości wody na nadzorowanym terenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 146 - 155) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

IV. Wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli26, odstępuje od formułowania wniosków wobec 
niestwierdzenia nieprawidłowości. 
 

                                                           

23 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.). 
24 Dalej: PPIS 
25 Sprawa AB.6740.2.62.2017. 
26 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 
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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. 

 

Rzeszów, dnia 30 października 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Wiesław Motyka Mariusz Twardowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 

/…/  /…/ 
  

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


