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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 turystycznych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Jacek Wolan – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/106/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Cisnej, 38-607 Cisna 49, zwany dalej „Urzędem”.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wójtem Gminy Cisna jest Pani Renata Szczepańska od dnia 5 listopada 2001 r., 
zwana dalej Wójtem.  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalność1. 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Cisna (zwana dalej Gminą) podjęła 
działania zmierzające do poprawy osiągnięcia efektu ekologicznego poprzez 
przejęcie oczyszczalni ścieków w Smereku oraz jej modernizację, jak również 
modernizację oczyszczalni w Cisnej. Gmina, pomimo uwarunkowań i ograniczeń, 
jakie występują na jej terenie, związanych z warunkami terenowymi i różnymi 
formami ochrony przyrody, opracowała miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla głównych ośrodków turystycznych, jednak w okresie objętym 
kontrolą nie udało się zwiększyć długości sieci wodociągowej i tylko o 300 m 
zwiększono długość sieci kanalizacyjnej.  
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że podejmowane przez Gminę działania nie 
przyniosły efektu, jakim byłoby kompleksowe zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.  
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że dla inwestycji lokalizowanych w miejscach 
nieobjętych tymi planami, Gmina – wydając decyzje o warunkach zabudowy dla 
obiektów turystycznych ustalała warunki poboru wody i odprowadzania ścieków jak 
również wpływ inwestycji na środowisko. W postępowaniach o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy, Gmina zapewniła uczestnictwo stron odpowiedzialnych za 
ochronę środowiska.  
Gmina prawidłowo prowadziła ewidencję zbiorników bezodpływowych, w której 
odnotowywany był każdorazowy wywóz nieczystości ciekłych z danego zbiornika, 
jednak nie wykorzystywała tych informacji do przeprowadzania kontroli w tym 
obszarze. 
                                                           
1 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 się ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienia. 

Ocena ogólna 
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Negatywna ocena NIK odnosi się do braku opracowania Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska2. 
NIK zwraca uwagę, iż odstąpienie przez Gminę od przeprowadzania kontroli 
wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, może mieć negatywne skutki 
dla środowiska, gdyż brak takich kontroli „zachęca” wręcz właścicieli nieruchomości 
do opróżniania zbiorników w sposób nielegalny. Konsekwencją tego może być 
pogorszeniem się stanu czystości wód zarówno płynących jak i ujęć wody pitnej. 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w uzasadnionych przypadkach, Gmina może 
korzystać z pomocy rzeczoznawców do przeprowadzania kontroli zbiorników 
bezodpływowych, by skutecznie egzekwować obowiązki usunięcia nieprawidłowości 
przez podmioty odpowiedzialne za powstałe szkody w środowisku naturalnym. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 
 
1. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych potrzeb 

rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej adekwatnie do 
rozwoju infrastruktury turystycznej. 

 
1.1. 
W latach 2010-2017 zadania dotyczące obsługi mieszkańców Gminy w zakresie 
obowiązku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych 
realizowała Gmina. Wykonanie tych zadań powierzone zostało pracownikom Urzędu 
na stanowiskach: 
- ds. socjalnych i rozliczeń komunalnych, 
- ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa, 
- ds. budownictwa i mienia komunalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 3-20) 
 
W złożonych wyjaśnieniach Wójt podała m.in., że „w Gminie Cisna nie 
funkcjonowało i nie funkcjonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. /…/ 
W przypadku tak małej gminy oraz wysokich kosztów istniejącej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, utworzenie przedsiębiorstwa spowodowałoby wzrost 
[o 100%] cen za wodę i ścieki /…/. Brak środków finansowych w jst jak i źródeł 
finansowania zewnętrznych nie pozwala na objęcie siecią wodociągową wszystkich 
mieszkańców. Uwarunkowania geograficzne, tj. teren górski, często występujące 
podłoże skalne, brak zwartości zabudowy powodują, że budowa sieci wodociągowej 
jest tak kosztowna, że wyliczenia przedstawione w ostatniej ofercie przetargowej 
opiewają na kwotę 400 zł za 1 mb. /…/ W obecnej perspektywie finansowej 2014 – 
2020 jedynym źródłem pomocowym był PROW, który został już wykorzystany przez 
gminę na modernizację oczyszczalni ścieków w Cisnej. Jeżeli polityka państwa 
polskiego w przypadku gmin takich jak Cisna objętych wszystkimi formami ochrony 
przyrody, tj. BdPN na 1/3 obszaru, pozostała część w otulinie, 100% powierzchni 
pokrytej siecią Natura 2000 z dyrektywą siedliskową i ptasią oraz gmina objęta 
Ciśniańsko – Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym i Rezerwatem Biosfery, nie 
zostanie zmieniona, tj. nie będzie dedykowanych programów instrumentów 
finansowych to nigdy nie będą zrealizowane ustawowe zadania gospodarki wodno – 
kanalizacyjnej. /…/”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-25) 

                                                           
2
 Dz.U.2018.799 j.t. ze zm. 

Opis stanu  
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1.2. 
Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w formie elektronicznej, do 
której wprowadzane są informacje na temat odbioru nieczystości ciekłych 
pochodzących z rejestru wywozu nieczystości ciekłych oraz sprawozdań podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Ustalono, że na koniec 2017 r.: 
- liczba mieszkańców Gminy wynosiła 1755 - zameldowanych na pobyt stały 

(łącznie 1818 zameldowanych na pobyt stały i czasowy),  
- długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosiła - 15,9 km, 
- długość sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) - 15,8 km, 
- liczba zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe – 450, 
- liczba przydomowych oczyszczalni ścieków – 5. 
W latach 2010-2017 długość sieci wodociągowej nie zmieniła się, a kanalizacyjnej 
wzrosła o 300 m. Liczba zbiorników bezodpływowych w tym okresie wzrosła 
o 13,4%. 
Na koniec 2017 r. gęstość zaludnienia wynosiła – 6 osób na 1 km2. 

(dowód: akta kontroli str. 26-27; 98) 
 
1.3. 
Gmina skanalizowała największe miejscowości tj. Wetlina, Cisna i częściowo 
Smerek. Są to jednocześnie wioski o największej liczbie obiektów świadczących 
usługi turystyczne.  
Ustalono, że 36% nieruchomości na terenie Gminy podłączonych było do kanalizacji 
sanitarnej. Ustalono również, że 59% mieszkańców korzystało z sieci wodociągowej, 
a 52% z kanalizacyjnej. Na terenie Gminy prowadziły działalność cztery duże 
obiekty turystyczne, tj. posiadające powyżej 50 miejsc noclegowych, które nie były 
przyłączone do gminnej kanalizacji sanitarnej (podłączone były do zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub wyposażone w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków). 

(dowód: akta kontroli str. 21-25; 27-97) 
 
1.4. 
Ustalono, że na koniec 2017 r. na terenie Gminy było łącznie 199 obiektów 
świadczących usługi turystyczne. W porównaniu z rokiem 2010 był to wzrost o 37 
obiektów tj. o 23%, z tego dwa obiekty (budynki zakwaterowania turystycznego 
i rekreacyjnego, zgodnie z kat. XIV Prawa budowlanego) znajdowały się 
w centralnej ewidencji i wykazach w turystyce, prowadzonej przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Do gminnej sieci wodociągowej podłączone były 62 obiekty (tj. 
31%), własne ujęcie wody posiadało 137 obiektów (69%). Cztery obiekty (2%) 
posiadały własne oczyszczalnie ścieków, 101 obiektów (51%) przyłączonych było do 
sieci kanalizacyjnej a 94 obiekty (47%) wyposażone były w zbiorniki bezodpływowe 
na ścieki. 

(dowód: akta kontroli str. 28-35; 99) 
 
1.5. 
W sezonie turystycznym (głównie miesiące czerwiec, lipiec i sierpień) pobór wody 
oraz ilość odprowadzanych ścieków wzrasta dwukrotnie w porównaniu 
z pozostałymi okresami w roku.  
Woda, dostarczana do wodociągów, gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych, 
których pojemność pokrywa także zwiększone zapotrzebowanie na wodę w sezonie 
turystycznym (nie stwierdzono przerw w dostawach podyktowanych brakiem wody). 
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Gmina przejęła ujęcia wody oraz sieć wodociągową od Nadleśnictwa Cisna i Wetlina 
oraz dokonała ich modernizacji i rozbudowy. Wykonano wymianę urządzeń 
technicznych, uszczelniono zbiorniki oraz wykonano dodatkowe nowe zasilania 
przez studnie głębinowe w miejscowościach: Wetlina - 3 obiekty, Kalnica - 1, 
Dołżyca – 1. Zwiększone zużycie wody w sezonie turystycznym nie wpływało na jej 
jakość. 
W latach 2010 – 2011 gminną oczyszczalnię ścieków w Wetlinie rozbudowano 
o dodatkowy reaktor (SBR) zwiększający jej przepustowość.  
W roku 2016 rozpoczęto prace, związane z przebudową oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Cisna, mające zapewnić przyjęcie zwiększonej ilości ścieków (w tym 
dowożonych) oraz przeróbkę osadów ściekowych. W dniu 20 kwietnia 2018 r. 
Gmina zawarła umowę dotyczącą modernizacji oczyszczalni, głownie dla 
zapewnienia odbioru ze zbiorników bezodpływowych. Efektem będzie zwiększenie 
przepustowości (budowa dwóch nowych reaktorów SBR) modernizowanej 
oczyszczalni o 80300 m3/rok, osiągnięcie parametrów zgodnych z wymaganiami 
ochrony środowiska. Koszt inwestycji (wg umowy) wynosi 4.683.717 zł brutto, termin 
oddania do użytkowania 28 czerwca 2019 r. 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Smerek została w 2017r. wykupiona od 
właściciela prywatnego, co umożliwiło podjęcie działań związanych z poprawą jej 
stanu technicznego oraz wdrożenie do pracy drugiego ciągu technologicznego. 
Wykonano remonty na łączną kwotę 80.003,93 zł (w tym remont budynków – 
35.900,63 zł; remont ciągu technologicznego – 44.103,30 zł). 
 
Jak podała Wójt, „w celu oczyszczania zwiększonej ilości ścieków powstających 
w sezonie turystycznym w latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową 
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krzywe, Przysłup, Strzebowiska 
oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywe, jednak brak środków 
finansowych nie pozwolił na realizację zamierzeń”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-25; 98; 100) 
 
1.6. 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy” 
przyjęte zostało w 2001 r. (dalej Studium). Gmina posiadała, obowiązujące na 
koniec 2017 r., 62 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), 
obejmujące łączną powierzchnię 788,5 ha (tj. 2,75% powierzchni Gminy), w tym 
cztery „duże” MPZP obejmujące główne miejscowości Gminy.  
Ustalono, że ponad 88% powierzchni gminy stanowią lasy. 
Na terenie gminy występują następujące formy ochrony przyrody: 
- Natura 2000, (pod nazwą „Bieszczady” - PLC 180001) – obejmująca 100% 

powierzchni gminy, 
- Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – 100% powierzchni 

gminy, 
- Bieszczadzki Park Narodowy – 21,1%, 
- Otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego – 78,9%, 
- Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – 78,9%. 
Zarówno w Studium jak i w MPZP ustalono kierunki rozwoju sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, wskazując na docelowe zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-
gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z wodociągu zbiorczego 
i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków, jednak zapisy te mają charakter 
ogólnych i nie określają docelowych wartości.  
Na terenach o małym zaludnieniu i terenach oddalonych od oczyszczalni 
wskazywano kierunek budowy oczyszczalni przydomowych. 

(dowód: akta kontroli str. 27; 101-187) 
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1.7. 
W Studium i w MPZP uwzględniono wszystkie występujące na terenie Gminy ujęcia 
wody oraz ich strefy ochrony bezpośredniej. Ujęte zostały obiekty dostarczające 
wodę przynajmniej do kilku budynków, nie uwzględniono indywidualnych ujęć wody 
(studni kopanych i wierconych). Obiekty zostały oznaczone i zabezpieczone 
(ogrodzenie). 

(dowód: akta kontroli str. 101-194) 
 
1.8-12. 
Gmina nie posiadała wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków3,. Obowiązek opracowania takiego planu – zgodnie z cyt. 
przepisem, spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, 
w przypadku Gminy przedsiębiorstwo takie nie funkcjonuje a jego zadania realizuje 
sama Gmina. 
Jak wyjaśniła Wójt „/…/ Rozwój sieci na podstawie potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców i często przy wspólnej partycypacji w kosztach realizacji zgodnie 
z potrzebami bądź technicznym zużyciem czy awariami modernizacje prowadzone 
są na bieżąco. Dodała także, między innymi, że „Opracowanie planów rozwoju 
urządzeń i sieci wod – kan. w przypadku gminy Cisna jest bardzo trudne, gdyż 95% 
gruntów jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych /…/. 
Brak regulacji ustawowych prawnych na wykonywanie sieci infrastruktury często jest 
przyczyną powiększania kosztów realizacji lub wręcz staje się niemożliwe ze 
względu na brak zgód właścicieli gruntów na przejścia z liniówką sieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 21-25) 
 
Ustalono, że Gmina nie opracowała Gminnego Programu Ochrony Środowiska.  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska4 polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii 
rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy 
gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny program 
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach 
i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. 

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły: 
- braku opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, o którym mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 17 ust. 1 cyt. 
ustawy – sporządzenie takiego Programu należy do organu wykonawczego 
gminy, tj. wójta. 

 
W złożonych wyjaśnieniach Wójt podała, że „sporządzanie wymaganego dokumentu 
jest bezzasadne i nieakceptowane społecznie oraz prawnie. Trudno wymagać od 
gminy wywiązywania się z ustawowych obowiązków skoro inne regulacje prawne 
wykluczają ich założenia. Polityka ekologiczna państwa w przypadku Gminy Cisna 

                                                           
3
 Dz.U.2018.1152 j.t. 

4 Dz. U. z 2017 r. poz. 519 j. t. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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nie zakłada jej zrównoważonego rozwoju lecz całkowite go ograniczenie, jaki jest 
więc sens tworzenia takowego programu? 
Nadrzędnym celem programu jest poprawa jakości środowiska, co w przypadku 
gminy jest paradoksalne, gdyż w narzucanych formach ochrony tj. Międzynarodowy 
Rezerwat Biosfery, Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy, Bieszczadzki Park 
Narodowy i jego otulina, wreszcie Natura 2000 i dyrektywą ptasią i środowiskową na 
100% powierzchni gminy czynią ją nadzwyczajnie wartościową przyrodniczo 
i bioróżnorodną.  
Gminny Program Ochrony Środowiska winien być skoordynowany z innymi 
dokumentami; w przypadku Gminy Cisna nadrzędny powinien być Plan Ochrony 
Obszarów Natura 2000, który do chwili obecnej nie został uchwalony, a jeżeli 
zostanie, to stracą swą ważność strategiczne dokumenty w tym planistyczne gminy, 
jaki więc sens miałoby uchwalenie tegoż programu na tym etapie? /…/. 

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że wobec uwarunkowań i ograniczeń, jakie 
występują na terenie Gminy, trudno jest prowadzić planową gospodarkę wodno-
kanalizacyjną. Podejmowane przez Gminę działania nie przyniosły efektu, jakim 
byłoby kompleksowe zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Ujęte w dokumentach 
planistycznych tj. Studium i MPZP plany rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej mają 
charakter ogólny i nie precyzują kierunków jej rozwoju. W ocenie NIK, opracowanie 
szczegółowego dokumentu uzgodnionego z podmiotami odpowiedzialnymi za formy 
ochrony przyrody na terenie Gminy, pozwoliłoby na ukierunkowanie rozwoju Gminy 
w zakresie rozbudowy ujęć wody, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni 
ścieków oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Negatywna ocena NIK odnosi się do braku opracowania Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska, którego obowiązek sporządzenia wynika z przepisu art. 14 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 
 
2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Badania dotyczące wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w okresie objętym 
kontrolą dla „dużych” obiektów turystycznych przeprowadzono w odniesieniu do 
wybranych 10 obiektów turystycznych. Doboru kontrolowanych inwestycji dokonano 
na podstawie otrzymanych informacji ze Starostwa Powiatowego w Lesku 
w zakresie wydanych pozwoleń na budowę (8 obiektów) oraz na podstawie 
losowego doboru (2 obiekty) spośród wydanych przez Gminę decyzji o warunkach 
zabudowy.  
 
2.1. 
Ustalono, iż z wybranych 10 obiektów, w 7 przypadkach pozwolenia na budowę 
wydano na podstawie obowiązujących MPZP, natomiast w pozostałych przypadkach 
inwestorzy występowali do Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
W wydanych przez Gminę trzech badanych decyzjach o warunkach zabudowy, 
zapisy dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej 
odnoszące się do sposobu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
określono następująco: 
a) 

- zaopatrzenie w wodę – z projektowanej studni kopanej, wykonanej zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

Opis stanu  
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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- odprowadzenie ścieków bytowych – do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego na ścieki bytowe, wykonanego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Inwestor winien zawrzeć umowę z oczyszczalnia na odbiór 
ścieków, a rachunki za przyjęcie ścieków przez oczyszczalnię zachować 
i okazywać każdorazowo organom kontrolnym w zakresie ochrony środowiska 
i prawa budowlanego. Pojemność zbiornika jedno lub wielokomorowego winna 
zapewnić min. 10 dniowy czas zatrzymania ścieków, w zbiorniku przed ich 
wywozem do oczyszczalni, 

b)  
- zaopatrzenie w wodę – poprzez projektowane przyłącze od istniejącej studni 

głębinowej,  wykonanej zgodnie z przepisami odrębnymi; 
- odprowadzanie ścieków – poprzez projektowane przyłącze od  przydomowej 

oczyszczalni ścieków, wykonane zgodnie z przepisami odrębnymi, 
c)  

- zaopatrzenie w wodę – z projektowanej studni kopanej wykonanej zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

- odprowadzenie ścieków – do projektowanego zbiornika bezodpływowego na 
ścieki bytowe, jedno lub wielokomorowego wykonanego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Inwestor winien zawrzeć umowę z oczyszczalnią na odbiór 
ścieków, a rachunki za przyjęcie ścieków przez oczyszczalnię zachować 
i okazywać każdorazowo organom kontrolnym w zakresie ochrony środowiska 
i prawa budowlanego. Pojemność zbiornika jedno lub wielokomorowego winna 
być tak dobrana, aby zapewniła możliwość gromadzenia ścieków z budynków 
projektowanych, przy zapewnieniu min. 10 - dniowego okresu zatrzymania 
ścieków w zbiorniku. 

Ustalono, że inwestycje, dla których wydano objęte badaniem decyzje o warunkach 
zabudowy, nie znajdowały się na terenach ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć 
wody. W Studium nie określono dla tych terenów zakazów lokalizowania 
budownictwa (w tym turystycznego).  

(dowód: akta kontroli str. 197-223; 224-268) 
 
2.2. 
W latach 2010-2017 na terenie Gminy opróżnianiem zbiorników bezodpływowych 
i transportem nieczystości ciekłych zajmowały się następujące podmioty wpisane do 
rejestru udzielonych zezwoleń prowadzonego przez Gminę: 
- Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49, 
- WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. 

(dowód: akta kontroli str. 224-228) 
 
2.3. 
Gmina, przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, brała pod uwagę istniejące 
możliwości dostarczania wody i odbioru ścieków. Zgody na budowę 
bezodpływowych zbiorników na ścieki wydawane były w sytuacjach, gdy nie było 
możliwości technicznych podłączenia się do gminnej kanalizacji sanitarnej lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 224-327) 
 
2.4. 
Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy analizowano jej położenie 
względem stref ochronnych ujęć wód. Wprowadzane były zapisy w decyzjach np.: 
„Przedsięwzięcie inwestycyjne położone jest na terenie zlewni rzeki San oraz 
obszaru ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Bieszczady”. 
Obowiązuje ochrona rezerwy wody pitnej, zgodnie z przepisami odrębnymi”, 
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„odprowadzenie ścieków bytowych – do projektowanego zbiornika bezodpływowego 
na ścieki bytowe, jedno lub wielokomorowego wykonanego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Inwestor winien zawrzeć umowę z oczyszczalnią na odbiór ścieków, 
a rachunki za przyjęcie ścieków przez oczyszczalnię zachować i okazywać 
każdorazowo organom kontrolnym w zakresie ochrony środowiska i prawa 
budowlanego. Pojemność zbiornika jedno lub wielokomorowego winna być tak 
dobrana, aby zapewniła możliwość gromadzenia ścieków z budynków 
projektowanych, przy zapewnieniu min. 10- dniowego okresu zatrzymania ścieków 
w zbiorniku”. 

(dowód: akta kontroli str. 224-327) 
 
2.5. 
W trakcie prowadzenia postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Wójt opiniowała i uzgadniała realizację przedsięwzięcia 
z właściwymi organami. 
Z uwagi na położenie Gminy w różnych formach ochrony przyrody, każde 
przedsięwzięcie uzgadniane było z: 
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (w odniesieniu do obszarów 

objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody), 
- Starostą Powiatowym w Lesku (w odniesieniu do gruntów rolnych 

wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami), 

- Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego (w odniesieniu do terenów 
położonych w otulinie parku), 

- Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie. 
(dowód: akta kontroli str. 224-327) 

 
2.6. 
Objęte badaniem przedsięwzięcia nie były ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na 
środowisko5, dlatego nie zostały wydane decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wynikające z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko6.  

(dowód: akta kontroli str. 224-327) 
 
2.7. 
Ustalono, że Starosta Leski przesyłał do Wójta wydane decyzje o pozwoleniu na 
budowę. Decyzje o pozwoleniu na budowę przedmiotowych obiektów turystycznych 
nie zostały uwzględnione przy planowaniu rozbudowy sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, gdyż w Gminie Cisna nie opracowano planu rozwoju sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej.  
Jak podała Wójt „/…/ Rozwój sieci następuje na podstawie potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców i często przy wspólnej partycypacji w kosztach realizacji 
zgodnie z potrzebami bądź technicznym zużyciem czy awariami modernizacje 
prowadzone są na bieżąco”.  

(dowód: akta kontroli str. 328) 
 
 

                                                           
5
 Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. ze zm. 

6
 Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina, wydając decyzje o warunkach zabudowy 
dla obiektów turystycznych, ustalała warunki poboru wody i odprowadzania ścieków.  
W postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy uczestniczyły także 
instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska związane z występowaniem na 
terenie Gminy różnych form ochrony przyrody. 
 
 
3. Monitoring i kontrola sposobu poboru wody i odprowadzania 

ścieków przez obiekty turystyczne. 
 
3.1-7. 
Ustalono, że Gmina monitoruje jedynie pobór wody i odprowadzanie ścieków przez 
podmioty zlokalizowane na jej terenie, podłączone do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej, poprzez okresowe odczyty wskazań wodomierzy.  
Gmina prowadziła ewidencję zbiorników bezodpływowych, w której odnotowywany 
był wywóz nieczystości ciekłych z danego zbiornika. 
Wyjaśniając sposób monitorowania i kontroli poboru wody i odprowadzania ścieków, 
a także identyfikowanie ryzyka i zagrożeń związanych z tym obszarem, Wójt podała 
m.in., że „/…/ Ryzyko jest zidentyfikowane, ale właściciele nie mają obowiązku 
z nadania gminy monitorować poboru wody z własnych ujęć i odprowadzania 
ścieków do szamb bądź oczyszczalni. Gmina będzie szukać rozwiązań z Wodami 
Polskimi, gdyż dopiero w bieżącym roku uregulowane jest to prawnie, że należy 
zgłaszać własne ujęcia do Wód Polskich. Nie mogę w chwili obecnej odpowiedzieć 
na pytanie, czy Wody Polskie udostępnią żądane dane i czy na ich podstawie 
możemy taki monitoring przeprowadzić”. 
 
W okresie objętym kontrolą, Gmina nie przeprowadzała planowych kontroli 
zbiorników bezodpływowych, odbywały się jedynie kontrole interwencyjne oraz 
czyniono to w trakcie innych kontroli (np. podatkowych). Zakres kontroli obejmował 
oględziny zbiorników bezodpływowych oraz ich otoczenia a także sprawdzenie 
dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Informowano podmioty 
o konieczności zamawiania usługi opróżnienia zbiornika na nieczystości ciekłe 
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby nie dopuścić do jego przepełnienia, 
utrzymywania zbiornika we właściwym stanie technicznym oraz możliwości 
stosowania preparatów (zawierających bakterie, wspomagających rozkład tłuszczu 
itp.) przeznaczonych do tego typu urządzeń. 
W czasie kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe nie 
dokonywano oceny ich szczelności, a w przypadku oczyszczalni przydomowej – 
oceny jakości jej działania. W kontrolach tych nie uczestniczyli rzeczoznawcy. 
 
W latach 2010-2017 Gmina przeprowadziła łącznie 35 kontroli, z tego 32 kontrole 
przeprowadzono w 2016 r. gdzie w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości 
skutkujące wydaniem decyzji nakazującej właścicielowi nieruchomości zaprzestania 
odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska.  
W roku 2017 przeprowadzono dwie kontrole zbiorników bezodpływowych. 

(dowód: akta kontroli str. 21-25; 27; 329-359) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wyjaśniając Wójt podała, że „kontrole i monitoring na bieżąco prowadzi pracownik 
UG, który jest kierowcą samochodu asenizacyjnego opróżniającego szamba. 
Gmina w swej strukturze nie posiada działu gospodarki komunalnej ze względu na 
ograniczone możliwości finansowe, nie pozwalające zatrudnić większej liczby 
pracowników. Część zadań administracyjno-prawnych i formalnych mają w zakresie 
obowiązków inspektorzy Urzędu, natomiast kierowca samochodu asenizacyjnego 
monitoruje na bieżąco wywóz szamb. System zgłaszania opróżniania powoduje, że 
to kierowca samochodu asenizacyjnego prowadzi rejestr oraz kwitariusz, w których 
odnotowuje wpłaty i wywozy. /…/ Kierowca samochodu asenizacyjnego jako 
wieloletni pracownik zna wszystkich właścicieli posesji, gdyż Gmina Cisna cechuje 
się małą ilością mieszkańców, stąd wszyscy się znają. W przypadku 
nieprawidłowości technicznych na miejscu zwraca uwagę właścicielom oraz 
informuje w/w inspektorów Urzędu”. 
 
W wyjaśnieniach dotyczących ograniczenia prowadzenia od 2017 roku kontroli 
zbiorników bezodpływowych Wójt wskazała na przypadek kontroli prowadzonej 
przez Urząd w 2016 r. (zakończonej wydaniem decyzji GGiB.6324.1.2016 z dnia 
25.08.2016 r.) oraz opisała podejmowane w jej toku czynności organu i stron, 
a także korespondencję Urzędu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska 
oraz ze Starostwem Powiatowym w Lesku w tej sprawie. 
 
Na tej podstawie Wójt stwierdziła, że zaniechano „intensywności kontroli” ponieważ 
są one bezskuteczne i nie przynoszą pożądanych efektów, a prowadzenie kontroli 
przez pracowników jest tylko stratą czasu i uwikłań administracyjnych, tak naprawdę 
nie rozwiązujących istoty problemu. 
 
Wójt dodała, że o braku kontroli zdecydował także fakt odmowy uczestnictwa ze 
strony pracowników, gdyż są ciągle obrażani i wyrzucani z posesji. Te incydenty 
powodują, że w tych kontrolach muszę brać udział osobiście, a to jest niemożliwe 
aby wszystkie kontrole prowadził Wójt. 

(dowód: akta kontroli str. 330-359) 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Gmina w 2016 r. działając z zawiadomienia 
WIOŚ podjęła czynności zmierzające do ustalenia przestrzegania warunków 
odprowadzania ścieków przez właściciela nieruchomości i ewentualnego sposobu 
usunięcia nieprawidłowości, co było przedmiotem postępowania zakończonego 
wydaniem decyzji z 25 sierpnia 2016 r.  
 
Postępowanie to było jednak dotknięte wadami formalno-prawnymi, które 
skutkowały uchyleniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Krośnie. Błędy dotyczyły zarówno prawa materialnego (podstawy prawnej decyzji) 
jak i proceduralnego (sposobu przeprowadzenia i udokumentowania oględzin 
stanowiących podstawę rozstrzygnięcia). 
 
Nieprawidłowości w działaniu organu (w zakresie jednego postępowania), w ocenie 
Najwyższej Izby Kontroli, nie mogą stanowić podstawy dla zaniechania realizacji 
ustawowego zadania własnego gminy, jakim jest - wynikający z przepisów ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach7 - 
obowiązek prowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 9u 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1). 
 

                                                           
7
 Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 j.t. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W kontrolach tych, w myśl art. 9u ust. 2 ww. ustawy zastosowanie mają przepisy art. 
379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska8, 
z których wynika m.in. uprawnienie do wstępu na teren nieruchomości, a w zakresie 
badań i czynności kontrolnych do korzystania z pomocy rzeczoznawców. 
 
Prawidłowa realizacja wskazanego uprawnienia wójta, w myśl przepisu art. 9v ww. 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może zostać zapewniona 
przez właściwego miejscowo komendanta Policji. 
 
W świetle powyższego nie znajdują uzasadnienia, podnoszone przez Wójta 
argumenty o niemożliwości dokonania kontroli w zakresie poprawności 
odprowadzania ścieków przez podmioty funkcjonujące na terenie Gminy. 
 
Obowiązkiem organu jest natomiast rzetelne przeprowadzenie takiego 
postępowania, w tym jeśli zachodzi potrzeba z udziałem rzeczoznawców (biegłych) 
oraz jego prawidłowe udokumentowanie w formie protokołu, o którym mowa w art. 
380 ustawy Prawo ochrony środowiska, a nie notatki służbowej zawierającej 
ponadto niejednoznaczne ustalenia (o tym, że ścieki pochodzą „prawdopodobnie” 
z kontrolowanego obiektu). 
 
Stwierdzone w kontroli ograniczenie, a praktycznie – całkowite zaniechanie, 
przeprowadzania przez Gminę kontroli wywozu nieczystości ze zbiorników 
bezodpływowych oraz stanu technicznego tych urządzeń – może, w ocenie 
Najwyższej Izby Kontroli, skutkować pogorszeniem stanu czystości wód zarówno 
płynących jak i ujęć wody pitnej. 
 
3.8. 
W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin odprowadzania ścieków 
komunalnych, uchwalony przez Radę Gminy w 2004 r.9, który nie określał 
częstotliwości usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. 
 
Zasady te wskazane zostały natomiast w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cisna10, poprzez zapis, iż nieczystości ciekłe, winny 
być usuwane z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy 
z częstotliwością gwarantującą nie przepełnienie zbiornika i zapobiegającą 
wypływowi nieczystości i zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód. 

(dowód: akta kontroli str. 360-368) 
 
3.9. 
W obiektach turystycznych, wytypowanych do badań, nie określono prognozowanej 
ilości pobieranej wody oraz ilości i jakość odprowadzanych ścieków. W zawartych 
przez Gminę umowach określono zobowiązania stron oraz sposób rozliczania 
i opłaty za dostarczaną wodę i odbierane ścieki, bez podawania limitów ilościowych.  

(dowód: akta kontroli str. 369-375) 
 
Ustalono, że w 2017 r. w porównaniu z 2016 r., zanotowano wzrost w ilości pobranej 
i podanej do sieci wody o 10%, w ilości ścieków odprowadzanych siecią 

                                                           
8
 j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm. 

9
 Uchwała Nr XXII/139/2004 z dnia 30 września 2004 r. 

10
 Uchwała Nr XVI/80/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Taka samą regulację przewidywał także 

poprzedni regulamin obowiązujący w myśl uwały Nr XXVIII/112/2013 Rady Gminy Cisna 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 
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kanalizacyjną wzrost wynosił 2%, natomiast znaczny wzrost zanotowano w ilości 
ścieków odebranych ze zbiorników bezodpływowych, który wyniósł 46%.  

(dowód: akta kontroli str. 376) 
 
3.10. 
W okresie objętym kontrolą Wójt informowała mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 21-25) 
 
3.11. 
W okresie objętym kontrolą okresowe braki wody bądź odczuwalne dla 
mieszkańców zmniejszenie jej ciśnienia powodowane były awariami sieci (wycieki), 
awariami pomp bądź okresowymi przerwami w dostawie energii elektrycznej.  
W I połowie 2018 r. odnotowano jedną awarię kanalizacji i dwie wodociągów, 
w 2017 r. dwie awarie kanalizacji i trzy wodociągów, w 2016 r. jedna awaria 
kanalizacji i dwie wodociągów, w 2015 r. jedna awaria kanalizacji i jedna 
wodociągów. Nie stwierdzono pogorszenia jakości wody.  
W uzyskanych informacjach od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Ustrzykach Dolnych, stwierdzono, że wzmożony ruch turystyczny oraz obiekty 
turystyczne na terenie Gminy, nie miały wpływu na pogorszenie się jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 100; 377-378) 
 
3.12. 
Na podstawie informacji uzyskanych od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie ustalono, że w ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wód na terenie Gminy Cisna, przeprowadzone badania zarówno 
w 2014 r., jak i w 2017 r. nie wykazały zmian ich wartości świadczących 
o pogorszeniu jakości badanych wód w omawianym okresie. Analizowane wskaźniki 
odpowiadały I klasie stanu ekologicznego (stan bardzo dobry). 
Jednolita część wód powierzchniowych rzecznych Solinka do Wetliny, badana 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2014-2017 na terenie 
gminy Cisna, nie jest odbiornikiem wód z term. Na podstawie przeprowadzonego 
monitoringu, nie stwierdzono zmian temperatury wody w zakresach odbiegających 
od temperatur wody charakterystycznych dla sezonów badawczych. 
 
W 2011 r. WIOŚ wykonał kontrolę inwestycyjną w Gminie Cisna. Kontrolę wykonano  
w związku z informacją Gminy o planowanym terminie oddania do użytkowania 
komunalnej oczyszczalni ścieków w Wetlinie, po jej rozbudowie.   
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach 
zatwierdzonych planów kontroli na 2015 r. i 2016 r. realizował wojewódzki cykl 
kontrolny pt. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami”. Celem cyklu 
była ocena przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 
środowiska przez zakłady zlokalizowane w obszarach zlewni zbiorników wodnych 
w województwie podkarpackim, w tym zbiorników wodnych Solina i Myczkowce. 
Cykl stanowił kontynuację działań prowadzonych w latach 2013-2014 w ramach 
nadzoru nad zakładami zlokalizowanymi w obszarze zlewni zbiorników Solina 
i Myczkowce.  
W latach 2013-2014 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził 65 kontroli zakładów 
zlokalizowanych w obszarze zlewni zbiorników wodnych Solina i Myczkowce, w tym 
5 kontroli na terenie gminy Cisna. Działaniami kontrolnymi objęto wszystkie 
podmioty znajdujące się w ewidencji WIOŚ, które w wyniku swojej działalności 
wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi. W gminie Cisna kontrolą objęto komunalne 
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oczyszczalne ścieków w Cisnej, Wetlinie i Smereku oraz 2 oczyszczalnie 
eksploatowane przy ośrodkach wypoczynkowych. Na terenie gminy Cisna brak jest 
oczyszczalni ścieków przemysłowych.  
W latach 2015-2016, w ramach cyklu kontrolnego, wykonano 62 kontrole, w tym 7 
kontroli na terenie gminy Cisna. Kontrolą objęto komunalne oczyszczalne ścieków 
w Cisnej, Wetlinie i Smereku oraz 4 oczyszczalnie ścieków eksploatowane w innych 
zakładach, głównie w ośrodkach wypoczynkowych.  
W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził kontrolę komunalnej oczyszczalni 
ścieków w Smereku. Kontrolę wykonano w związku z otrzymanym wnioskiem 
o podjęcie interwencji. Kontrola wykazała m.in. zły stan techniczny oczyszczalni. 
Informacja o ustaleniach kontroli została przesłana do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Lesku i Starosty Leskiego. 
Ocena prezentowanych przez Gminę Cisna wyników pomiarów ilości i jakości 
ścieków odpływających z komunalnych oczyszczalni ścieków w Cisnej i Wetlinie, 
wykonanych w latach 2010-2017, nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych 
wartości stężeń zanieczyszczeń zawartych w tych ściekach, określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych.  
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Smereku jest administrowana przez Gminę 
Cisna od 2013 r. Ocena prezentowanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków 
odpływających z tej oczyszczalni, wykonanych w latach 2013-2017 przez Gminę 
Cisna, wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń 
zawartych w ściekach, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Powyższe 
stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego i wymierzenia 
administracyjnych kar pieniężnych.  
Analiza przesłanych przez Gminę Cisna wyników badań w 2017 r. nie wykazała 
pogorszenia jakości ścieków odprowadzanych do wód z gminnych oczyszczalni 
ścieków w odniesieniu do jakości tych ścieków w 2010 r. Nie stwierdzono również 
znaczących różnic w jakości ścieków odpływających z gminnych oczyszczalni 
w sezonie turystycznym i w pozostałej części roku.  
Wzrost ilości ścieków dopływających do oczyszczalni powoduje wzrost ładunku 
zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. W ostatnich latach nastąpił wzrost ilości 
ścieków dopływających do komunalnej oczyszczalni w Cisnej. W latach 2015-2017 
przekroczona została średniodobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 
w Cisnej, co stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania i wymierzenia 
administracyjnych kar pieniężnych.  
W przypadku oczyszczalni ścieków w Smereku, ilość ścieków dopływających jest 
stała, natomiast w przypadku oczyszczalni ścieków w Wetlinie nie odnotowano 
w ostatnich latach istotnych zmian ilości ścieków napływających do oczyszczalni. 
Z analizy prezentowanych przez Gminę Cisna wyników pomiarów samokontrolnych 
wynika, że ilość ścieków pochodzących z terenu objętego gminną siecią kanalizacji 
sanitarnej nie jest zróżnicowana w ciągu roku. 
Ustalono, że w okresie objętym kontrolą WIOŚ wymierzył łącznie 6 
administracyjnych kar pieniężnych w związku z kontrolami gminnych oczyszczalni (2 
wobec oczyszczalni w Cisnej i 4 w Smereku) na łączną kwotę 14.599 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 379-384) 
 
Ustalono, że Gmina podjęła działania mające na celu poprawę jakości 
odprowadzanych ścieków przez oczyszczalnie w Cisnej i w Smereku. W przypadku 
oczyszczalni w Cisnej realizowana jest modernizacja oczyszczalni, głównie w celu 
zapewnienia odbioru ze zbiorników bezodpływowych. Efektem będzie zwiększenie 
przepustowości modernizowanej oczyszczalni o 80300 m3/rok i osiągnięcie 
parametrów zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska. Planowany koszt 
inwestycji wynosi 4.683.717 zł, z terminem oddania do użytkowania w dniu 28 
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czerwca 2019 r. W przypadku oczyszczalni w Smereku, Gmina wykupiła prawo 
własności użytkowania nieruchomości, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia 
ścieków oraz prawo własności znajdujących się na niej budynków. W celu poprawy 
stanu technicznego obiektów oczyszczalni wykonano remonty, których wartość 
wyniosła łącznie 80.003,93 zł (w tym remont budynków – 35 900,63 zł, ciągu 
technologicznego – 44 103,30 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 100) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
Uwagi dotyczące przeprowadzania przez Gminę kontroli zbiorników 
bezodpływowych zawarto w pkt. 3.1-7. wystąpienia. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż Gmina prowadziła ewidencję zbiorników 
bezodpływowych, w której odnotowywany był każdorazowy wywóz nieczystości 
ciekłych z danego zbiornika. W ocenie NIK analiza częstotliwości wywozu 
nieczystości ze zbiorników pozwala na stały monitoring i kontrolę w zakresie 
częstotliwości wywozu tych nieczystości.  
NIK negatywnie ocenia odstąpienie przez Gminę od przeprowadzania kontroli 
wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, co może mieć wpływ na 
pogorszenie się stanu czystości wód zarówno płynących jak i ujęć wody pitnej. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w uzasadnionych przypadkach, Gmina 
powinna korzystać z pomocy Policji oraz rzeczoznawców do przeprowadzania 
kontroli zbiorników bezodpływowych, w celu sprawnego egzekwowania obowiązków 
usunięcia nieprawidłowości przez podmioty odpowiedzialne za powstałe szkody 
w środowisku naturalnym. 
 
 
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 Kontroli11, wnosi o: 
 
1. Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 14 ust. 1 

oraz art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
2. Prowadzenie kontroli utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

a w szczególności w zakresie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych i przetwarzanych w przydomowych oczyszczalniach 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 
                                                           
11 (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Ocena cząstkowa 
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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 30  października 2018 r. 
 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 

Kontroler 

Delegatura w Rzeszowie 

p.o. Dyrektora 

/…/ 

  

Jacek Wolan 
/…/ 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
 

Wiesław Motyka 
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