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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 

Kontrolerzy 1. Marek Wójtowicz, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/96/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. 

2. Magdalena Grabowska, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/97/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Solina z siedzibą w Polańczyku ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, zwany 
dalej Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Piątkowski Wójt Gminy Solina od 1 grudnia 2014 r. W okresie od 8 sierpnia 
1995 r. do 30 listopada 2014 r. Wójtem był Zbigniew Sawiński. 

(dowód: akta kontroli str. 3-10) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Gmina Solina2 podejmowała działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju 
bazy turystycznej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
W dokumentach planistycznych Gminy uwzględniono potrzeby rozbudowy sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz realizowano inwestycje związane ze zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, dążąc do zaspokojenia 
zwiększonego zapotrzebowania na wodę oraz oczyszczania zwiększonej ilości 
ścieków powstających w okresach wzmożonego ruchu turystycznego. W sposób 
prawidłowy Gmina realizowała obowiązki, dotyczące ustalania sposobów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustaleń dotyczących ochrony 
środowiska, krajobrazu i przyrody w wydawanych decyzjach o warunkach 
zabudowy, w szczególności zawarte w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3, w związku 
z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy4. Wymagała 
również od inwestorów uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w przypadkach, kiedy taki obowiązek wynikał z przepisu art. 71 ust.2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2010-2017  
2 Zwana dalej Gmina 
3 Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. 
4 Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589 
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środowisko5. Wzmożony ruch turystyczny jak również obiekty turystyczne nie 
wpływały na pogorszenie jakości wód.  
Gmina nie posiadała wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych6, o którym mowa w art. 21 ust. 1 oraz 5 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków7. Planując rozwój sieci kanalizacyjnej, Gmina nie 
dysponowała aktualnymi danymi o nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe i korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W ograniczonym zakresie prowadzono monitoring gospodarki wodno-ściekowej oraz 
wykonywano kontrole nad sposobem poboru wody oraz odprowadzania ścieków.  

Gmina w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego8 określiła najważniejsze kierunki rozwoju infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, które ukierunkowane były głównie na ochronę wód 
powierzchniowych.  
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zawierały 
zapisy wskazujące na dokonanie analizy w zakresie możliwości podłączenia do 
istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, lub w przypadku jej braku, 
dopuszczały rozwiązania indywidualne. Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy 
zawierały ponadto zapisy, odnośnie: warunków lokalizacyjnych, obowiązujących na 
danej formie ochrony przyrody, położenia względem zbiorników wód podziemnych 
oraz stref ochronnych ujęcia wody.  
Wójt Gminy dokonywał prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięć na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko9, dla których zgodnie z art. 71 ust. 
2 UUIOŚ, jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzane było oceną oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w sytuacji, kiedy była ona wymagana. We 
wszystkich decyzjach o warunkach zabudowy uwzględniano możliwości 
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków. W decyzjach o warunkach 
zabudowy odnoszono się również do lokalizacji przedsięwzięć względem stref 
ochronnych ujęć wody oraz głównych zbiorników wód podziemnych.  
Urząd nie aktualizował danych o sposobie odprowadzania nieczystości ciekłych 
przez właścicieli wszystkich nieruchomości na terenie Gminy, w tym przez obiekty 
turystyczne. Gmina nie prowadziła ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do 2014 r. Prowadzona od 
2014 r. ewidencja tych obiektów nie była aktualizowana, co w ocenie NIK nie 
pozwalało na rzetelne planowanie kontroli tych obiektów oraz wykorzystanie danych 
w niej zgromadzonych do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  
W ograniczonym zakresie prowadzono kontrole w terenie zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ograniczając się głównie 
do reagowania na skargi i interwencje, związane z zanieczyszczaniem środowiska. 
W trakcie kontroli nie podejmowano działań, mających na celu ocenę szczelności 
zbiorników bezodpływowych i prawidłowości funkcjonowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  
Kontrola wykazała również, że wzmożony ruch turystyczny, jak również obiekty 
turystyczne, nie wpływały na pogorszenie jakości wód. 

                                                      
5Zwana dalej UUIOŚ,  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. 
6 Zwany dalej wieloletnim planem rozwoju 
7 Zwana dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 j. t. 
8 Zwany dalej SUiKZP 
9 Dz. U. z 2016 r. , poz. 71 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uzgadnianie w dokumentach planistycznych potrzeb 
rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
adekwatnej do rozwoju infrastruktury turystycznej.  

1.1. 
Zadania Gminy, związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków, realizowały: Urząd i Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. 
o. (GZK). GZK realizował całość zadań w zakresie odprowadzania ścieków oraz 
część zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gmina przekazała 
w dzierżawę GZK oczyszczalnie ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz pięć 
z 11 ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacje uzdatniania, wodociągi 
itp.) w miejscowościach Polańczyk, Solina i od 1 sierpnia 2017 r. w miejscowościach 
Wołkowyja, Górzanka i Rybne. Pozostałymi 6 ujęciami wody w miejscowościach 
Bukowiec, Terka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna, Zawóz i Werlas, wraz ze 
związaną z nimi infrastrukturą, zarządzał Urząd. 

 (dowód: akta kontroli, str. 12-35) 

1.2. 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Gminie w latach 2010-2017 była 
rozbudowywana. W 2010 r. i 2011 r. jej długość wynosiła 106,7 km, w 2012 r. – 
114,9 km, w 2013 r. – 119,5 km i w latach 2014-2017 – 123,9 km. Długość sieci 
kanalizacyjnej w 2010 r. wynosiła 25,7 km, w 2011 r. – 34,3 km, w 2012 r. – 35,3 
km, w 2013 r. – 35,4 km, w 2014 r. – 39,5 km i w latach 2015-2017 – 48 km.  
Ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych 
oczyszczalni ścieków Urząd prowadził od 2014 r. Ewidencja prowadzona była wg. 
miejscowości i zawierała dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres, 
pojemność zbiornika bezodpływowego oraz ilość komór. W zakresie przydomowych 
oczyszczalni ścieków podawano dane właściciela i adres nieruchomości oraz 
przepustowość oczyszczalni. W wykazie zaewidencjonowano zbiorniki 
bezodpływowe na nieczystości ciekłe i przydomowe oczyszczalnie, w które były 
wyposażone nieruchomości położone w 18 miejscowościach Gminy Solina. 
W latach 2014-2016 ujęto w nim 616 zbiorników bezodpływowych i 3 przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, a w 2017 r. 658 zbiorników bezodpływowych i 22 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

(dowód: akta kontroli, str. 39-44, 110-114) 

1.3. 
Na 5.459 mieszkańców Gminy z sieci wodociągowej w 2017 r. korzystało 4.631 
(84,8 %). Ilość wody ujmowanej i uzdatnianej w trakcie roku była zróżnicowana 
i wynosiła od 15.673 m3 do 50.932 m3 miesięcznie. Największą ilość wody 
ujmowano w miesiącach wakacyjnych w lipcu – 44.664 m3, w sierpniu – 50.932 m3 
i we wrześniu – 31.744 m3. Wzrost wynosił od 102 % do nawet 208 % w stosunku 
do miesiąca o najniższej ilości ujmowanej wody jakim był listopad. W 2017 r. od 
70 % do 89 % ujmowanej wody pochodziło z zasobów wód powierzchniowych. 
Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną w trakcie 2017 r. wynosiła od 
14.029 m3 do 45.708 m3. Największa ilość ścieków odprowadzana była 
w miesiącach od czerwca do września i wynosiła 36.191 m3 w czerwcu, 45.708 m3 
w lipcu, 41.498 m3 w sierpniu i 30.225 m3 we wrześniu. Wzrost w stosunku do 
miesiąca, w którym odnotowano najniższą ilość odprowadzonych ścieków jakim był 
listopad wynosił od 115 % do 225 %. Wyjątkiem był miesiąc grudzień gdzie 
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odnotowano znaczny wzrost ilości odprowadzonych ścieków do 45.666 m3 co, jak 
podał w informacji Prezes GZK, było spowodowane gwałtownymi opadami 
i następującymi po nich odwilżami. Skutkiem tych zjawisk atmosferycznych, nadmiar 
wód opadowych i roztopowych infiltrował poprzez włazy studzienek kanalizacyjnych 
wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.  
Ze zbiorników bezodpływowych w 2017 r. Gmina odbierała od 24 m3 do 818 m3. 
Najwięcej ścieków odbierano w okresie od maja do września od 473 m3 do 818 m3, 
tj. w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.  

(dowód: akta kontroli, str. 54-55, 115) 

Stopień zwodociągowania Gminy według danych GUS w 2010 r. wynosił 80,5 %, 
w 2011 r. – 81,2 %, w 2012 r. – 82,2 %, w 2013 r. – 75 %10, w 2014 r. – 77,4 %, 
w 2015 r. – 78 % i w latach 2016-2017 – 79,5 %. 
Stopień skanalizowania systematycznie zwiększał się i wynosił: w 2010 r. – 48,7 %, 
w 2011 r. – 51,5 %, w 2012 r. – 51,7 %, w 2013 r. i w 2014 r. – 52 % oraz w 2015 r. 
i w latach 2016-2017 – 57,1 %. 

Gmina nie posiadała szczegółowych danych w zakresie liczby nieruchomości 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej oraz liczby dużych obiektów turystycznych 
nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzona przez Urząd w 2017 r. 
weryfikacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków wykazała znaczny wzrost liczby zbiorników bezodpływowych – z 616 do 
658, i przydomowych oczyszczalni ścieków – z 3 do 22.  

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach11, gminy prowadzą ewidencję zbiorników 
bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i przydomowych 
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej. 

Na potrzeby obecnej kontroli NIK, Urząd zestawił według miejscowości dane 
w zakresie nieruchomości, w tym dużych obiektów turystycznych przyłączonych do 
kanalizacji sanitarnej oraz nieruchomości, które nie mają takich przyłączy i w inny 
sposób odprowadzają nieczystości ciekłe, według stanu na koniec 2017 r. Z danych 
tych wynika, że w 19 miejscowościach Gminy znajdowało się 1.20212 nieruchomości 
gdzie, byli zameldowani mieszkańcy, z czego1.123 nieruchomości zostało 
przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, 658 posiadało zbiorniki bezodpływowe i 26 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej, posiadająca zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie 
ścieków wynosiła 1.807 i była wyższa o 605 od liczby nieruchomości, pod numerami 
których zameldowani byli mieszkańcy. Różnica ta związana była z tym, że na 
terenie Gminy zlokalizowane były obiekty turystyczne (ośrodki, domki rekreacyjne 
itp.), w których nikt nie jest zameldowany, a posiadają one zbiorniki bezodpływowe, 
oczyszczalnie przydomowe lub zostały przyłączone do sieci kanalizacyjnej.  

W 2010 r. na terenie Gminy było 26 dużych obiektów turystycznych13, w 2011 r. – 
27, w 2012 r. – 29, w 2013 r. – 30, w 2014 r. – 31, w latach 2015-2016 – 32 
i w 2017 r. – 33. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z 33 dużych obiektów 
turystycznych, 23 było przyłączonych do sieci wodociągowej, 10 posiadało własne 
ujęcia wody, 21 było przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, 12 nie posiadało takich 

                                                      
10 Mniejszy w stosunku do lat wcześniejszych stopień zwodociągowania związany był ze zmianą przez GUS metody 
szacowania danych w zakresie liczby ludności korzystającej z wodociągów.  
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 j. t.. 
12 Dane ustalone na podstawie wykazu adresowego mieszkańców posiadających zameldowanie stałe – sporządzonego przez 
Urząd Stanu Cywilnego. 
13 Obiekty turystyczne posiadające co najmniej 50 miejsc noclegowych 
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przyłączy (2 posiadały zbiorniki bezodpływowe, 5 przydomowe oczyszczalnie 
ścieków i 5 oczyszczalnie ścieków nadzorowane przez Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska14). 

(dowód: akta kontroli, str. 113-138, 539-540) 

1.4. 
W latach 2010-2017 systematycznie zwiększała się liczba wszystkich obiektów 
turystycznych przyłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2010 r. na 
terenie Gminy były 343 obiekty turystyczne, z których 295 (86 %) przyłączonych 
było do gminnej sieci wodociągowej, 138 (40 %) do sieci kanalizacyjnej, 197 
posiadało zbiorniki bezodpływowe i 8 własne oczyszczalnie ścieków.  
W 2011 r. były 364 obiekty turystyczne, z których 333 (91,5 %) przyłączonych 
zostało do gminnej sieci wodociągowej, 184 (55,2 %) do sieci kanalizacyjnej, 172 
posiadało zbiorniki bezodpływowe i 8 własne oczyszczalnie ścieków.  
W 2012 r. było 387 obiektów turystycznych, z których 354 (91,5 %) przyłączone 
zostały do gminnej sieci wodociągowej, 196 (50,6 %) do sieci kanalizacyjnej, 182 
posiadało zbiorniki bezodpływowe i 9 własne oczyszczalnie ścieków. 
W 2013 r. było 392 obiekty turystyczne, z których 362 (92,3 %) przyłączonych 
zostało do gminnej sieci wodociągowej, 201 (51,3 %) do sieci kanalizacyjnej, 182 
posiadało zbiorniki bezodpływowe i 9 własne oczyszczalnie ścieków.  
W 2014 r. było 401 obiektów turystycznych, z których 371 (92,5 %) przyłączonych 
zostało do gminnej sieci wodociągowej, 206 (51,4 %) do sieci kanalizacyjnej, 186 
(46,4 %) posiadało zbiorniki bezodpływowe i 9 własne oczyszczalnie ścieków. 
W 2015 r. było 411 obiektów turystycznych, z których 380 (92,5 %) przyłączonych 
zostało do gminnej sieci wodociągowej, 209 (50,8 %) do sieci kanalizacyjnej, 193 
(47 %) posiadało zbiorniki bezodpływowe i 9 własne oczyszczalnie ścieków. 
W 2016 r. było 415 obiektów turystycznych, z których 384 (92,5 %) przyłączonych 
zostało do gminnej sieci wodociągowej, 258 (62,2 %) do sieci kanalizacyjnej, 148 
(35,7 %) posiadało zbiorniki bezodpływowe i 9 własne oczyszczalnie ścieków. 
W 2017 r. było 415 obiektów turystycznych, z których 384 (92,5 %) przyłączonych 
zostało do gminnej sieci wodociągowej, 291 (70,1 %) do sieci kanalizacyjnej, 114 
(27,5 %) posiadało zbiorniki bezodpływowe i 10 (2,5 %) własne oczyszczalnie 
ścieków. 

(dowód: akta kontroli, str. 139-140) 
1.5. 
Celem zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na wodę w sezonie 
turystycznym Gmina w latach 2010-2017 podjęła następujące działania:  
• wybudowała i oddała do użytku stacje uzdatniania wody i wodociągi 

w miejscowościach Zawóz (w 2010 r.), Terka (w 2011 r. ), Werlas (w 2013 r.) 
i Wola Matiaszowa (2014 r.);  

• w 2016 r. zmodernizowała stację uzdatniania wody w m. Solina i zakupiła 
urządzenie przenośne do wykrywania awarii na sieciach wodociągowych; 

• w 2017 r. wybudowała nową główną sieć wodociągową w m. Solina z rur PRC 
o średnicy 160 mm, zmodernizowała stację uzdatniania wody w Woli 
Matiaszowej, 

• wykonała remont stacji uzdatniania wody w Polańczyku wraz ze zmianą 
technologii oczyszczania wody na metodę ultrafiltracji membranowej, 

• zakupiła mobilny ozonator do uzdatniania wody metodą polegającą na 
wykorzystaniu silnych właściwości bakteriobójczych ozonu, która jest 
szczególnie skuteczną w walce z bakteriami odpornymi na chlor. 

• dokonała wymiany filtrów na stacji uzdatniania wody w Bereżnicy Wyżnej, 

                                                      
14 Zwany dalej WIOŚ 
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• opracowała dokumentację techniczną i uzyskała pozwolenia na budowę dla 
zadania, którego przedmiotem będzie remont przepompowni wody w m. 
Polańczyk wraz z wymianą rurociągu tłocznego do zbiornika wyrównawczego. 

Ponadto, Urząd był na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, obejmującej 
remont sieci wodociągowej w m. Polańczyk, oraz remont stacji uzdatniania 
w Bukowcu. 
Jak podano w wyjaśnieniu Wójta, mając na celu zapewnienie odbioru nieczystości 
ciekłych, w tym odprowadzenia i oczyszczenia zwiększonej ich ilości w sezonie 
turystycznym, Gmina wybudowała nową sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bóbrka 
(w latach 2010-2011). W 2012 r. wybudowała oczyszczalnię ścieków i sieć 
kanalizacyjną dla części m. Wołkowyja osiedle Jawor o przepustowości 300 m3/d, 
rozbudowała oczyszczalnię ścieków w m. Solina z przepustowości Q180 m3/d do 
przepustowości Q400 m3/d, a w 2017 r. z przepustowości Q400 m3/d do 
przepustowości Q920 m3/d. W 2015 r. wykonała remont oczyszczalni ścieków w m. 
Polańczyk i w 2016 r. modernizację polegającą na wymianie pomp. W latach 2013-
2017 wybudowała sieć kanalizacyjną w miejscowościach Myczków, Górzanka, 
Wołkowyja, Rybne, Wola Górzańska, Polańczyk ul. Zacisze i Berezka. Zakupiła 
również wóz asenizacyjny. Ponadto Gmina była w trakcie budowy sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w m. Zawóz o przepustowości 180 m3 oraz 
oczyszczalni ścieków w m. Berezka. Do oczyszczalni ścieków w m. Berezka 
odprowadzane będą ścieki z m. Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna. 
Gmina posiadała również pozwolenie na budowę sieci kanalizacji na trasie 
Polańczyk-Berezka oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wołkowyja do 
przepustowości 920 m3/d. Przygotowywała także postępowanie przetargowe na 
budowę sieci kanalizacyjnej w m. Bukowiec. 
Z informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach 
Dolnych (PPIS) wynika, że zwiększenie zużycia wody w sezonie turystycznym nie 
miało wpływu na jej jakość. 

(dowód: akta kontroli, str. 35-36, 513-518) 

1.6. - 1.12. 
Uchwałą15 z dnia 12 grudnia 2000 r. przyjęto studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego16 Gminy Solina. Dokument ten przedstawiał 
diagnozę najważniejszych problemów rozwoju Gminy, wśród których znalazły się m. 
in.: nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa nad zalewem, w dolinie Sanu 
i jego dopływów, oraz zagrożenie degradacją stanu jakości wód powierzchniowych 
i słabo izolowanych wód wgłębnych z powodu j. w. W zakresie infrastruktury 
technicznej wskazano, iż występują braki w rozwiązaniach gospodarki wodno-
ściekowej oraz istnieje konieczność lokalizacji i budowy wysypiska śmieci lub 
zakładu utylizacji odpadów, likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci oraz rekultywacji 
terenu. SUiKZP wskazuje, jako jeden z celów strategicznych, m. in. budowę 
i modernizację wodociągów, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, 
systematyczne działania na rzecz ograniczania zanieczyszczania środowiska 
z istniejących źródeł (szamba, wysypiska). 
Polityka rozwoju infrastruktury sanitarnej zakładała, iż realizacja systemów 
zaopatrzenia w wodę może nastąpić wyłącznie po realizacji systemów 
kanalizacyjnych lub równolegle z nimi. Ponadto wprowadzono zakaz stosowania 
szamb w strefie 200 m od brzegów zalewów. 
Dokument ten wskazuje na potrzebę, przede wszystkim rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w Polańczyku i modernizację oczyszczalni, budowę kanalizacji 
i oczyszczalni w miejscowościach: Myczkowce, Wołkowyja z podłączeniem 

                                                      
15 nr XIVI/267/2000 
16 Zwany dalej SUiKZP 
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Rybnego i Górzanki, Bukowiec, Zawóz, Terka i Bóbrka oraz modernizację 
oczyszczalni WZW Jawor w Solinie. Jako następny etap wskazano realizację sieci 
kanalizacji i oczyszczalni na terenie gminy (w oparciu o Program uporządkowania 
gospodarki ściekowej17). Dotyczy to budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla 
miejscowości Berezka, Myczków, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna i wieś Solina 
– Zabrodzie. Małe przysiółki, pojedyncze zagrody i leśniczówki ww. wsiach. 
Zabudowa w pozostałych wsiach powinna zostać wyposażona w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.  
Zgodnie z rejestrem obowiązujących planów przestrzennych Gminy, uchwalonych 
zostało 50 planów zagospodarowania przestrzennego, z czego na dzień 21 sierpnia 
2018 r. 42 nadal obowiązywało. W większości plany te obejmowały niewielkie 
powierzchnie od 0,14 ha do 3 ha. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie 
większych jednostek obszarowych takich jak Horodek (18 ha), Solina – Berdo (35,65 
ha), Uzdrowisko Polańczyk (1364,90 ha), Wyspa „Energetyk” (35,50 ha). Łącznie 
1539,65 ha powierzchni Gminy objętych jest planami zagospodarowania 
przestrzennego. 
W dokumentach planistycznych znajdowały się ogólne wskazania co do docelowego 
skanalizowania terenów objętych opracowaniem. Brak było szczegółowych wskazań 
co do konkretnych rozwiązań. W zależności od lokalizacji terenu opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego względem zbiorników 
wodnych wprowadzono zapisy, jakie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej 
powinny być zastosowane. 

(dowód: akta kontroli, str. 306-412 ) 

W związku z potrzebą ochrony wód, związanych przede wszystkim 
z funkcjonowaniem ujęć wody w koronie zapory w Solinie i jej sąsiedztwie, SUiKZP 
ustala trzy strefy ochrony zbiorników wodnych oraz określa zasady obowiązujące 
przy zagospodarowaniu terenów w zasięgu stref chroniących zbiornik: 
a) Strefa zalewana, związana z pracą zbiorników i piętrzeniem wody  
b) Strefa ochronna zbiorników (bezpieczeństwa)  
c) Strefa ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych zbiorników wodnych, 

będąca jednocześnie strefą wzmożonej ochrony sanitarnej.  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego18 Uzdrowiska Polańczyk, 
przyjęty uchwałą Rady Gminy Solina nr XXI/189/08 z dnia 29 lipca 2008 r., obejmuje 
wyznaczone obiekty zaopatrzenia w wodę pitną. Dokument ten nie wyznacza stref 
ochrony, a jedynie wprowadza zasady ich ochrony, określone jak dla stref ochrony 
uzdrowiskowej. 
Dla czterech takich obiektów, w tym dwóch ujęć wód mineralnych, wprowadzono 
obowiązek spełniania warunków ochrony jak dla strefy uzdrowiskowej19 A, oraz jak 
dla strefy B dla jednego obiektu. Powierzchniowe ujęcie wody pitnej ze Zbiornika 
Solińskiego zlokalizowane w Polańczyku-Zdroju stanowi główne źródło zaopatrzenia 
w wodę obszaru opracowania. W strefie A ochrony uzdrowiskowej oraz w pasie 200 
m od brzegów Zalewu Solińskiego obowiązuje zakaz realizacji indywidualnych 
rozwiązań gospodarki ściekowej. W strefie B dopuszczono indywidualne 
rozwiązania gospodarki ściekowej do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej. 
Ponadto docelowo w całym obszarze opracowania obowiązuje odprowadzanie 
ścieków sanitarnych na oczyszczalnię ścieków siecią kanalizacji sanitarnej. 
MPZP nie określa sposobu ujmowania i oczyszczania wód opadowych, odsyłając do 
przepisów odrębnych. 

                                                      
17 Dokument przyjęty uchwałą Nr XXII/175/96 z dnia28 czerwca 1996 r. 
18 Zwany dalej mpzp 
19Uchwała Rady Gminy Solina z dnia 19 lutego 2009 r. nr XXVII/289/09 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polańczyk 
Dz. U. Woj. Pod. z 2009 r. nr 16 poz. 414 ze zm. 
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Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Wójta, strefy ochronne dla ujęć wody, 
zlokalizowanych na terenie Gminy Solina, wyznaczone są decyzją pozwolenia 
wodnoprawnego dla studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i ujęcia 
powierzchniowego w m-ci Bereżnica Wyżna.  
W pozostałych mpzp brak jest podobnych zapisów. Istniejące ujęcia wody są jedynie 
naniesione na mapach będących załącznikami do uchwał Rady Gminy. 
Przepisy ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne20 nie wprowadzały obowiązku 
ustanawiania stref ochronnych ujęć, ich wyznaczanie miało charakter fakultatywny21. 
Po zmianie obowiązujących przepisów ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne22 zgodnie z art. 551 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, właściwe miejscowo zarządy zlewni miały obowiązek 
ustanowienia stref ochronnych, obejmujących wyłącznie teren ochrony 
bezpośredniej dla ujęć wody, dla których dotychczas nie ustanowiono takich stref 
ochronnych. Pismem23 z dnia 27 lipca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu, zawiadomił o zakończeniu zbierania 
materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustanawiającej strefę ochronną, 
obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ośmiu ujęć wody podziemnej 
w miejscowościach: Wola Matiaszowa, Terka, Zawóz, Werlas oraz jednego ujęcia 
wody powierzchniowej potok Bukowczański w miejscowości Bukowiec. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38a, 141-145, 532-535) 

Gmina opracowała wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych 
i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 oraz 5 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę na lata 2018 – 2025 – został on przyjęty 16 listopada 2017 r. 
uchwałą Rady Gminy Solina. W okresie wcześniejszym brak było takiego planu. 
Kierunki rozwoju infrastruktury wodnościekowej gminy były zgodne z SUiKZP.  

(dowód: akta kontroli str. 274-305) 

Przyjęte dokumenty planistyczne, SUiKZP Gminy Solina oraz mpzp24 „Uzdrowisko 
Polańczyk”, wskazywały, jako jeden z podstawowych celów rozwoju gminy „aktywny 
rozwój turystyki, wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego oraz wzrost standardu 
życia mieszkańców w oparciu o wykorzystanie atutów wynikających z zasobów, 
walorów i położenia gminy”. Dokumenty te kładą nacisk na docelowe 
skanalizowanie obszaru gminy, niemniej jednak nie dokonano w nich  
jednoznacznych zapisów wskazujących, iż powstające obiekty turystyczne były 
powodem rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str.317-397 ) 

Obowiązujące na dzień 21 sierpnia 2018 r., SUiKZP gminy Solina zostało 
uchwalone w roku 2000. Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, zostało 
ono poddane opinii Wojewody Podkarpackiego, z uwag którego wynika25, iż wpływ 
turystyki również był brany pod uwagę jako jeden z czynników, wpływających na 
zanieczyszczenie środowiska. 
Obowiązujące mpzp na terenie Gminy Solina zostały uchwalone przed wejściem 
w życie UUIOŚ, ich ocena wybiega poza zakres kontroli. Wyjątek stanowi mpzp 
Solina Berdo26, obejmujący powierzchnię 35,65 ha. Dokument ten dotyczy 
zagospodarowania terenu pod funkcje turystyczno-usługowe oraz powstania obiektu 
typu SPA. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, nie wniósł 

                                                      
20 (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) 
21 Zgodnie z art. 58 oraz w związku z art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm. 
23 Pismo znak RZ.ZUZ.3.4100.234.2018.AJ 
24 Dz. U. Woj. Pod. z 2008 r. nr 70 poz. 1706 
25 Pismo znak AB.IV.7322/226/130/00 z dnia z dnia 29 września 2000 
26 Uchwała Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2011 r. nr IV/25/11, Dz. U. Woj. Pod. z 2011 r. nr 30, poz. 708 
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uwag27 do tego dokumentu. Projekt dokumentu został również pozytywnie 
uzgodniony28 przez ww. organ w zakresie wpływu na elementy przyrodnicze.  
Uchwałą nr XXIX/294/12 Rady Gminy Solina z dnia 12 września 2012 r. 
przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Solina, a Uchwałą nr LIV/448/18 Rady Gminy Solina z dnia 5 
czerwca 2018 r. przyjęto zmianę tego Studium. Ze względu na istotne naruszenie 
trybu ustanawiania Studium w zakresie terminu wyłożenia projektu tego dokumentu 
do publicznego wglądu Wojewoda Podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia 
nadzorczego29 z dnia 10 lipca 2018 r. stwierdził nieważność powyższej uchwały. 
Rozstrzygnięcia w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
dnia zakończenia kontroli nie zostały zwrócone do Urzędu Gminy przez Wojewodę 
Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 313-316 ) 

Dokumentem planistycznym, na podstawie którego dokonywano rozbudowy sieci 
wodociągowo kanalizacyjnej, było SUiKZP z 2000 r. Z zakresu wskazanego do 
realizacji w ww. dokumencie część inwestycji została zrealizowana, część jest 
w trakcie realizacji np. budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Berezka. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego zawierają ogólne zapisy, wskazujące na konieczność 
skanalizowania poszczególnych miejscowości Gminy. Dla miejscowości 
usytuowanych najbliżej Zbiornika Solińskiego, sformułowano zapisy o warunkowej 
możliwości stosowania indywidualnych rozwiązań gospodarki ściekowej do czasu 
wybudowania sieci kanalizacyjnej, natomiast mpzp Uzdrowisko Polańczyk zakłada 
obostrzenia w zakresie możliwości stosowania bezodpływowych zbiorników. 
W strefie uzdrowiskowej A oraz 200 m od linii brzegowej Zbiorników wpisano 
obowiązek podłączenia do zbiorczej kanalizacji oraz odprowadzania ścieków do 
oczyszczalni. 

 (dowód: akta kontroli, str.34-38, 395-396) 

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

Urząd w latach 2010-2017 nie posiadał pełnych i aktualizowanych na bieżąco 
danych o sposobie odprowadzania nieczystości ciekłych przez właścicieli wszystkich 
nieruchomości na terenie Gminy. Ewidencja prowadzona była dopiero od 2014 r. 
i nie była zgodna ze stanem rzeczywistym. Do jej aktualizacji Gmina nie 
wykorzystywała posiadanych przez siebie informacji, wynikających m. in. 
z przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku pozwoleń na użytkowanie 
obiektów budowlanych, co potwierdziła przeprowadzona przez Urząd w 2017 r. 
weryfikacja, wykazując znaczną ilość niezaewidencjonowanych zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Brak bieżącego 
aktualizowania prowadzonej ww. ewidencji potwierdzała również analiza, 
sporządzona na potrzeby obecnej kontroli NIK. Zestawienia nieruchomości 
w poszczególnych miejscowościach Gminy i sposób odprowadzania nieczystości 
ciekłych przez ich właścicieli wykazały, że Urząd nie posiadał pełnej wiedzy 
odnośnie sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych przez właścicieli wszystkich 
nieruchomości (szczególnie obiektów turystycznych), czyli tych, pod numerami 
których nikt nie jest zameldowany. Ponadto, ze sporządzonego zestawienia wynika, 
że 26 nieruchomości posiadało przydomowe oczyszczalnie ścieków, a w ewidencji 
Urzędu wykazane były 22 takie obiekty.  

(dowód: akta kontroli, str. 114-140) 
                                                      
27 Pismo znak RDOŚ-18-WOOŚ-7041-4-79/2/10/is 
28 Postanowienie z dnia 10 czerwca 2010 r. znak RDOŚ-18-WPN-6633-3-27/10/df 
29 Pismo znak P-II.4131.2.157.2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

11 

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli 
częstotliwości ich opróżniania i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz 
w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

W wyjaśnieniu Zastępca Wójta podała m. in., że: rozwój sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej do 2017 r. realizowany był w sposób pozwalający na zapewnienie 
dostępu do sieci kanalizacyjnej tych miejscowości, które położone są 
w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego. Planowane 
w tym zakresie zadania zostały przedstawione w uchwale Rady Gminy z dnia 28 
czerwca 1996 r. w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju Gminy na tle ochrony 
środowiska oraz w opracowanym w 2004 r. Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Solina 
na lata 2004-2013. Szczegółowe i aktualne dane dotyczące podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej znajdują się w zasobach GZK Sp. z o.o. w Polańczyku 
i wykorzystywane są przez Urząd w toku prowadzonych czynności sprawdzających 
prawidłowość gospodarki wodno-ściekowej. Właściciel każdego nowego budynku, 
który został oddany do użytkowania zgłasza go do opodatkowania oraz składa 
deklarację w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Bieżąca aktualizacja 
danych w analizowanym przedmiocie jest utrudniona ze względu na dynamikę 
powstawania nowych obiektów budowlanych oraz fakt, że w obowiązującym stanie 
prawnym nie wszystkie powstające obiekty turystyczne są zgłaszane do Urzędu. 
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
prowadzona od 2014 r. jest na bieżąco aktualizowana. W 2017 r. sołtysi wszystkich 
sołectw na terenie Gminy Solina sprawdzili i przekazali do Urzędu zweryfikowane 
dane w tym zakresie. Rozbieżności pomiędzy ewidencją z 2014 r., a jej weryfikacją 
w 2017 r. wynikały z tego, że każdego roku powstają na terenie Gminy nowe 
obiekty. Rozwój turystyki wpływa w sposób bezpośredni na wzrost liczby 
zabudowań.  

(dowód: akta kontroli, str. 456-459) 

W ocenie NIK, ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być aktualizowana na bieżąco 
w oparciu o wszystkie posiadane i dostępne Gminie informacje. Brak aktualnych 
danych w tym zakresie nie pozwalał na rzetelne planowanie kontroli tych obiektów, 
do której Urząd jest zobowiązany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 tej 
ustawy, dane w tym zakresie powinny być wykorzystywane do opracowania planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

 

W okresie objętym kontrolą, Gmina nie posiadała Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 
ust. 1 oraz 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Zastępca Wójta wyjaśniła, iż wcześniej nie była podjęta uchwała w tym zakresie 
najprawdopodobniej ze względu na brak środków finansowych na realizację zadań. 
Ponadto podała, iż w strategii Rozwoju Gminy Solina do roku 2025 zawarte są 
zapisy wskazujące na potrzebę opracowania koncepcji kompleksowej gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Solina. Podała również, iż w dniu 28 czerwca 1996 r. 
Rada Gminy Solina podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju Gminy 
Solina na tle ochrony środowiska, które miały na celu ochronę Zbiorników 
Solińskiego i Myczkowieckiego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej ze wskazaniem konkretnych zadań do realizacji. Ponadto wyjaśniła, iż 
w roku 2004 opracowany został Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Solina na lata 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2004-2013, w którym przewidziano realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej.  

(dowód: akta kontroli str.(34-38, 458-459 ) 

 

W dokumentach planistycznych Gminy uwzględniono potrzeby rozbudowy sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej adekwatne do rozwoju infrastruktury turystycznej. 
SUiKZP uwzględnia, w sposób adekwatny do potrzeb Gminy, rozwój infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej, koncentrując się w głównej mierze na ochronie wód 
powierzchniowych. W konsekwencji, miejscowości przylegające do Zbiorników 
Myczkowskiego i Solińskiego, w uchwalonych mpzp mają docelowo być całkowicie 
skanalizowane. Zgodnie z SUiKZP zaplanowano skanalizowanie atrakcyjnych 
turystycznie miejsc, tj. Myczkowce, Wołkowyja, Górzanka, Rybne, Bukowiec, 
Zawozie, Terka, Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica Wyżna. Gmina nie 
posiadała Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 oraz 5 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że na przestrzeni 
lat 2010 – 2017 Urząd nie posiadał również ewidencji zbiorników bezodpływowych 
oraz oczyszczalni ścieków odzwierciedlającej stan rzeczywisty. Brak wiedzy w tym 
zakresie utrudniał zarówno właściwe planowanie przyszłych inwestycji, jak również 
typowanie obiektów do kontroli.  
 

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.  

2.1. 

W latach 2010 – 2017 Wójt wydał łącznie 1.157 decyzji o warunkach zabudowy. 
Analizie poddano 10 obiektów turystycznych kategorii XIV, dla których, zgodnie 
z przekazanym pismem Starosty Leskiego, wydano pozwolenia na budowę. Wśród 
nich pięć pozwoleń na budowę wydanych zostało w oparciu o decyzje o warunkach 
zabudowy, pozostałe na podstawie obowiązujących mpzp. W każdym 
z analizowanych przypadków przewidziano odprowadzenie wód deszczowych na 
nieutwardzony teren własny. W dwóch przypadkach zastosowano rozwiązanie 
gospodarki wodnościekowej poprzez instalację zbiornika bezodpływowego, 
wskazano jednocześnie na obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji 
gminnej po jej wybudowaniu na warunkach dysponenta sieci (do dnia kontroli, tj. 
9 sierpnia 2018 r. na terenach tych nie powstała sieć kanalizacyjna). W jednym 
obiekcie wskazano na możliwość zastosowania wybieralnego zbiornika lub 
oczyszczalni przyobiektowej. W jednym przypadku zastosowano przyobiektową 
oczyszczalnię ścieków. W jednym obiekcie zaopatrzenie w wodę odbywa się za 
pomocą własnego ujęcia studni wierconej. W pozostałych obiektach zaopatrzenie 
w wodę miało odbywać się poprzez istniejący wodociąg gminny na warunkach 
dysponenta sieci.  
W roku 2016 przekazano do Gminy Solina zgodnie z kompetencją skargę30 
dotyczącą nieprawidłowej gospodarki ściekowej [...]31 w m-ści Rajskie, powodującej 
zanieczyszczenie Zalewu Solińskiego. W lipcu 2016 r. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazał informację Starosty Leskiego o 

                                                      
30 Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 27 czerwca 2016 r. znak PSI.461.3.1.2016 
31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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zanieczyszczeniu wód w miejscowości Rajskie32. Na tę okoliczność dokonano 
kontroli obiektu turystycznego, która wykazała, że nie przyczynił się on do 
zanieczyszczenia wód. Przyczynę zanieczyszczenia zlokalizowano powyżej 
miejscowości Rajskie.  
Załącznikiem do badanych decyzji o warunkach zabudowy są wyniki analizy 
urbanistyczno-architektonicznej, która w trzech przypadkach zawiera informacje 
o położeniu planowanego obiektu względem stref ochronnych ujęć wód. W dwóch 
przypadkach tj. […]33 w miejscowości Rajskie oraz […]34 w miejscowości Solina w 
ww. załączniku nie ma takiego zapisu. Na terenie Gminy ustanowione strefy ochrony 
ujęć wód, zostały zlokalizowane w miejscowości Bereżnica oraz w miejscach poboru 
wody powierzchniowej ze Zbiorników. Obiekty te nie były zlokalizowane w obrębie 
wymienionych stref.  

 (dowód: akta kontroli, str. 34-38, 51-53, 149, 152-273, 343-345, 451, 532-534) 

2.2 
Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy zajmowały się cztery podmioty. Zezwolenia dla dwóch podmiotów, (tj. 
GZK Sp. z o.o. w Polańczyku i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.) Wójt wydał w czerwcu 2014 r., a dla pozostałych dwóch (tj. […]35 i […]36 
w lipcu 2017 r. 
Jak wyjaśnił Wójt, w okresie wcześniejszym transportem nieczystości ciekłych, na 
terenie Gminy zajmował się GZK Sp. z o.o. w Polańczyku.  

(dowód: akta kontroli, str. 412-414) 

2.3 – 2.7. 
Spośród analizowanych decyzji o warunkach zabudowy, w dwóch przypadkach 
wyniki analizy urbanistyczno-architektonicznej potwierdzają możliwości podłączenia 
do istniejącej infrastruktury poprzez przedłożenie warunków przyłączeniowych 
wydanych przez Gminny Zakład Komunalny. W pozostałych przypadkach wskazano 
jedynie, iż istniejące i planowane uzbrojenie techniczne jest wystarczające dla 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego.  
Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy, które zostały poddane analizie zawierały 
informacje odnośnie powierzchniowych form ochrony przyrody i zawierały 
ograniczenia z nich wypływające. Żaden z obiektów nie został usytuowany w strefie 
ochronnej ujęcia wód. 

W czterech przypadkach37 skala przedsięwzięcia wymagała wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Karty informacyjne przedsięwzięć zostały 
przedłożone właściwym organom (Staroście Powiatowemu, Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu), celem uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. We wszystkich przypadkach w wydanych 
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia takiej oceny.  

                                                      
32 Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak DJWI.7021.384.2016.MRB z lipca 2016 r. 
33 Jak w przypisie 31 
34 Jw. 
35 Jw. 
36 Jw. 
37 - Budowa pensjonatu, budowa dwóch budynków rekreacji, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 143 w 
Solinie oraz zjazdu […] - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r., poz. 419 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie przedsiębiorcy.  
 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Rajskie […] – podstawa wyłączenia jw.  
 - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Relavia w Polańczyku 
 - Budowa pensjonatu z częścią handlowo-gastronomiczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową 
kolidujących sieci i przyłączy planowana w miejscowości Solina, […] – podstawa wyłączenia jw.  
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Zastępca Wójta podała, iż decyzje o pozwoleniu na budowę, otrzymywane od 
Starosty Leskiego, są wykorzystywane przez gminę poprzez uwzględnienie 
w planach inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.  

(dowód: akta kontroli str. (152-273, 458-460) 

 

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

 

Gmina w sposób prawidłowy realizowała obowiązki wynikające z przepisów prawa 
w zakresie  art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w związku z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 
zabudowy dotyczące ustalania sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków oraz ustaleń dotyczących ochrony środowiska, krajobrazu i przyrody 
w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy. We wszystkich decyzjach 
o warunkach zabudowy uwzględniano możliwości zaopatrzenia w wodę oraz 
odprowadzanie ścieków. W sytuacjach, gdzie wymagały tego obwiązujące przepisy 
prawa, wydawana była decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzjach 
o warunkach zabudowy odnoszono się również do lokalizacji przedsięwzięć 
względem stref ochronnych ujęć wody oraz głównych zbiorników wód podziemnych. 
Ustalano również warunki jakie powinna spełnić zabudowa, aby zabezpieczyć 
prawne formy ochrony przyrody. 

 

3. Monitoring i kontrola sposobu poboru wody 
i odprowadzania ścieków przez obiekty turystyczne.  

3.1., 3.2. 
Urząd nie posiadał dokumentacji potwierdzającej prowadzenie monitoringu 
gospodarki wodno-ściekowej oraz kontroli zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2010-2011.  
Jak wyjaśnił Wójt, przyczyną były zmiany kadrowe i śmierć pracownika, 
odpowiedzialnego za realizację tych zadań. 

Monitoring poboru wody i odprowadzania ścieków Urząd prowadził w 2013 r. 
w miejscowościach Terka i Solina, w 2015 r. w miejscowości Zawóz, w 2016 r. 
w miejscowościach Wola Matiaszowa, Zawóz, Bereżnica Wyżna, Bukowiec, Terka 
i Werlas oraz w 2017 r. w miejscowościach Zawóz i Werlas. Rozpoczęta w 2017 r. 
weryfikacja na dzień kontroli, tj. 9 sierpnia 2018 r. nie została zakończona. 
W ramach prowadzonych działań sporządzano wykazy mieszkańców 
zameldowanych w poszczególnych nieruchomościach, wykazy umów na dostawę 
wody z ilościami pobranej wody w latach wcześniejszych, wykazy nieruchomości, 
które korzystały z usług ZGK w Polańczyku na wywóz ścieków wraz z ilościami 
odprowadzonych w ten sposób nieczystości ciekłych. W trakcie weryfikacji 
dokonywano porównania m. in. ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków, 
a w przypadku wykorzystywania własnego ujęcia wody ilość odprowadzonych 
ścieków do liczby mieszkańców. Przy wystąpieniu różnic do właścicieli 
nieruchomości kierowano wezwania do stawienia się w Urzędzie celem 
przedstawienia dowodów opłat potwierdzających realizację odbioru i wywozu 
ścieków. W wyniku weryfikacji przedkładanych przez właścicieli nieruchomości 
dokumentów do kontroli wytypowano nieruchomości w 2013 r. - jedną i w 2015 r. - 
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22. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, w przypadku 
stwierdzenia różnić w ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków Urząd 
uznawał wyjaśnienia właścicieli nieruchomości dotyczące wykorzystania wody do 
celów gospodarczych (podlewanie, zwierzęta domowe, mycie samochodów itp.). 
Wyjaśnienia takie uwzględniane były również w trakcie prowadzonych weryfikacji.  

 (dowód: akta kontroli, str. 425-427) 

3.3. 
Podmioty do kontroli Urząd planował głównie w wyniku skarg i interwencji 
mieszkańców, dotyczących zanieczyszczania wód lub gruntów oraz w roku 2013 
i 2015 dodatkowo w wyniku prowadzonego monitoring poboru wody 
i odprowadzania ścieków.  
W 2012 r. Urząd przeprowadził 2 kontrole zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe. Kontrole te dotyczyły zbiorników obsługujących obiekty 
turystyczne (których, wg danych Urzędu, w tym czasie było 182). Nieprawidłowości 
stwierdzono w jednej kontroli. Kar pieniężnych nie nałożono.  
W 2013 r. przeprowadzono 2 kontrole zbiorników bezodpływowych obsługujących 
obiekty turystyczne. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
W 2014 r. przeprowadzono jedną kontrolę zbiorników bezodpływowych, która nie 
dotyczyła zbiorników obsługujących obiekty turystyczne. Kontrola wykazała 
nieprawidłowości.  
W 2015 r. przeprowadzono 22 kontrole zbiorników bezodpływowych, z których 16 
dotyczyło zbiorników obsługujących obiekty turystyczne. Nieprawidłowości nie 
stwierdzono. 
W 2016 r., na 616 zaewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych kontrolą 
objęto jeden, obsługujący obiekty turystyczne. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  
W 2017 r. nie prowadzono kontroli zbiorników bezodpływowych.  
Kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzono 3 w 2016 r. i jedną 
w 2017 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Urząd nie posiadał dokumentacji potwierdzającej prowadzenie kontroli zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2010-2011. 
W roku 2012 i 2014 nie prowadzono monitoringu gospodarki wodno-ściekowej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 423-427) 

3.4. – 3.7. 
Kontrola dokumentacji dotyczącej 738 kontroli, w tym 5 kontroli zbiorników 
bezodpływowych i 2 kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków wykazała, że 
obejmowały one swoim zakresem lustracje w terenie w trakcie których sprawdzano 
stan tych obiektów oraz badano dowody opłat za wywóz nieczystości ciekłych 
i osadów z oczyszczalni. W wyniku dwóch kontroli stwierdzono nieprawidłowości. 
Jedna z tych kontroli została przeprowadzona w 2012 r. i wykazała, że zbiornik 
bezodpływowy na nieczystości ciekłe posiadał nielegalne odprowadzenie do rzeki. 
Urząd zobowiązał właściciela do usunięcia nieprawidłowości. Zalecenia zostały 
wykonane, co Urząd stwierdził w kontroli sprawdzającej. Druga została 
przeprowadzona w 2014 r. i wykazała wyciek ścieków na skutek zatkania odcinka 
kanalizacji prowadzącej do zbiornika bezodpływowego. Zobowiązano właściciela 
nieruchomości do usunięcia usterki. Usterka została usunięta, o czym właściciel 
nieruchomości poinformował Urząd.  
W trakcie kontroli nie dokonywano ocen szczelności zbiorników bezodpływowych 
oraz jakości działania przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym m. in. poprzez 
sprawdzenie dokumentacji z okresowych kontroli stanu technicznego tych obiektów, 

                                                      
38 Po jednej kontroli zbiornika bezodpływowego i przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzonych w każdym roku 
okresu objętego kontrolą, tj. 5 kontroli zbiorników bezodpływowych z lata 2012-2016 i 2 kontrole przydomowych oczyszczalni 
ścieków, które były prowadzone w latach 2016-2017. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone w obiektach turystycznych.  
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do wykonywania których – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane39 - zobowiązany jest właściciel lub zarządca obiektu 
budowlanego. Nie powoływano również biegłych do przeprowadzenia takich badań.  

(dowód: akta kontroli, str. 425-427, 431-455) 

 

3.8. 
Rada Gminy Solina uchwaliła40 regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Solina. Dokument ten zawierał regulacje, określone w art. 
19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zgodnie z przepisami art. 19 tej 
ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 12 grudnia 2017 r.) Rada Gminy Solina 
przekazała Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie do 
zaopiniowania projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków.  

(dowód: akta kontroli, str. 461-484) 

3.9. 
Zlecenia, dotyczące dostarczania odbiorcom wody oraz odprowadzania ścieków 
sanitarnych, nie zawierały szacowanych wartości. 

Prezes Grzegorz Stokłosa, podał iż, GZK sp. z. o. o posiadał decyzje na pobór wód 
w określonych ilościach dobowych i dotychczas nie zostały one przekroczone. 
Wskazał również, iż jako dostawca posiada jeszcze rezerwy oraz jest 
zainteresowany jak największą dostawą wody.  

 (dowód: akta kontroli, str. 531 ) 

Cztery, spośród 10 badanych podmiotów, były użytkownikiem infrastruktury 
komunalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę jak również odprowadzania ścieków do 
kanalizacji sanitarnej. Ilość dostarczonej wody była tożsama z ilością 
odprowadzanych ścieków. Cztery obiekty nie miały podpisanych umów na dostawę 
wody i odbiór ścieków. Jeden z podmiotów miał podpisaną umowę na dostawę 
wody, natomiast ścieki odprowadzał do własnej oczyszczalni. Jeden podmiot 
posiadał własne ujęcie wody i własną oczyszczalnię ścieków. Obydwa podmioty 
posiadające własne oczyszczalnie ścieków dokonywały zleceń odbioru osadu 
ściekowego. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Wójta, trzy z wytypowanych obiektów nie zostały 
wybudowane, natomiast jeden obiekt nie jest użytkowany.  

(dowód: akta kontroli, str. 51-53, 149) 

Kontrole obiektów, przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego, nie wykazały 
nieprawidłowości w zakresie jakości wody wykorzystywanej w obiektach 
gastronomicznych, działających przy badanych obiektach.  

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, pomimo 
stałego wzrostu liczby obiektów turystycznych nie zaobserwowano pogorszenia 
jakości ścieków odprowadzanych do wód w latach 2010-2017. Z informacji GZK 
oraz WIOŚ wynika, iż zwiększenie ilości ścieków nie powoduje przekroczeń 
warunków pozwoleń wodnoprawnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 41, 522-525, 529-530) 

W 2016 r. rzeczywista ilość wody podanej do sieci wynosiła od 12.094 m3 
w miesiącu styczniu do 48.930 m3 w miesiącu sierpniu. Ilość odprowadzonych 
ścieków wynosiła od 16.568 m3 w miesiącu styczniu do 46.292 m3 w miesiącu 

                                                      
39 Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. 
40 Uchwała nr XXXI/487/06 z dnia 3 lutego 2006 r. 
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sierpniu. Ze zbiorników bezodpływowych odbierano od 57 m3 w miesiącu lutym do 
735 m3 w miesiącu sierpniu. Łącznie w całym roku do sieci podano 259.358 m3 
wody a ścieków odebrano41 330.451 m3, czyli ścieków odebrano więcej o 71.093 
m3. 
W 2017 r. rzeczywista ilość wody podanej do sieci wynosiła od 15.413 m3 
w miesiącu listopadzie do 50.235 m3 w miesiącu sierpniu. Ilość odprowadzonych 
ścieków wynosiła od 14.092 m3 w miesiącu styczniu do 45.708 m3 w miesiącu lipcu. 
Ze zbiorników bezodpływowych odebrano od 24 m3 w miesiącu styczniu do 818 m3 
w miesiącu sierpniu. Łącznie w całym roku do sieci podano 291.597 m3 wody 
a ścieków odebrano42 350.955 m3, czyli ścieków odebrano więcej o 59.358 m3. 

W informacji Prezes GZK w Polańczyku podał m. in., że: ilości ścieków ustalane są 
według wskazań liczników wody zamontowanych u poszczególnych odbiorców, 
niezależnie od źródła wody (woda gminna, własne ujęcie – studnia). Dlatego też 
występują różnice w ilości pobranej wody z wodociągu gminnego a ilością 
odprowadzonych ścieków. W przypadku oczyszczalni w miejscowości Solina Jawor 
przyjmowane są ścieki z nieruchomości, które zaopatrywane są w wodę przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ustrzykach Dolnych.  
Na zwiększenie ilości odbieranych ścieków miały również wpływ niekorzystne 
zjawiska atmosferycznych (np. gwałtowne roztopy) wynikiem, których była infiltracja 
wody opadowej poprzez włazy studzienek kanalizacyjnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 54-55, 150, 415-416) 

3.10., 3.11. 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Wójt informował 
mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacje 
zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu43 oraz na tablicy ogłoszeń 
w miejscowościach Gminy.  

W latach 2016-2017 nie było przypadków okresowego braku wody i odczuwalnego 
dla mieszkańców zmniejszenie jej ciśnienia. 
Z 11 ujęć wody użytkowanych przez Gminę, okresowe pogorszenie jakości 
w 2016 r. występowało na czterech (Polańczyk, Solina Osiedle, Bukowiec i Werlas), 
a w 2017 r. na dwóch (Polańczyk i Solina Osiedle). 
Woda ujmowana z powierzchniowego ujęcia w Polańczyku44 w okresie od 5 do 10 
lutego 2016 r. z powodu przekroczenie parametru organoleptycznego mętność oraz 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych nie była przydatna do spożycia przez ludzi. 
W okresie od 11 lipca 2016 r. do 26 lipca 2016 r. warunkowo była dopuszczona do 
spożycia w zakresie parametru chemicznego trichlorometanu. Od 18 listopada 
2016 r., z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, woda była nieprzydatna do 
spożycia, a od 29 listopada do 20 grudnia 2016 r. warunkowo była dopuszczona do 
spożycia w zakresie parametru organoleptycznego mętność i barwa. W okresie od 
20 do 24 lutego 2017 r., woda była nieprzydatna do spożycia z powodu 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych.  
Woda ujmowana z powierzchniowego ujęcia w Solinie Osiedle45 w okresie od 5 do 
12 lutego 2016 r. była nieprzydatna do spożycia dla ludzi z powodu przekroczenia 
parametru organoleptyczności mętność. W okresie od 29 listopada do 30 grudnia 
2016 r. warunkowo była dopuszczona do spożycia w zakresie parametrów 
organoleptycznych mętność i barwa.  

                                                      
41 Poprzez sieć kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych 
42 Poprzez sieć kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych 
43 http://esolina.pl/komunikat 
44 administrowanego przez ZGK 
45 administrowanego przez ZGK 
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(dowód: akta kontroli, str. 485-510) 

 

 

 

Z informacji przekazanej przez Prezesa GZK w Polańczyku wynika, że główną 
przyczyną okresowego pogorszenia jakości wody ujmowanej z ujęć w Polańczyku 
i Solinie były gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci opadów i silnego wiatru, 
w wyniku których stan wody w Zalewie Solińskim, z którego zasilane są te ujęcia, 
w krótkim czasie ulegał dużemu przyrostowi i zmętnieniu. Z dużą mętnością 
związane były również inne parametry, w tym mikrobiologiczne.  

(dowód: akta kontroli, str. 42-43) 

Woda ujmowana z powierzchniowego ujęcia w Bukowcu46, w okresie od 23 do 25 
marca 2016 r. - z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych - była nieprzydatna 
do spożycia przez ludzi.  
Woda ujmowana z podziemnego ujęcia w Werlasie47, w okresie od 14 do 19 
września 2016 r. - z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych - była nieprzydatna 
do spożycia przez ludzi. 

(dowód: akta kontroli, str. 485-486) 

W wyjaśnieniu Wójt podał m. in., że: przyczyną zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
wody w miejscowości Bukowiec w marcu 2016 r. były wody roztopowe, które 
spływały do potoku Bukowczańskiego, na którym znajduje się ujęcie 
powierzchniowe wody. Odnośnie zanieczyszczenia wody w miejscowości Werlas, 
które miało miejsce we wrześniu 2016 r. nie ustalono przyczyn. Było to zdarzenie 
incydentalne. Prawdopodobną przyczyną mogła być wysoka temperatura powietrza 
oraz zaleganie wody w wodociągu w związku z posezonowym spadkiem zużycia 
wody w tej miejscowości, która jest typową miejscowością turystyczną. 

(dowód: akta kontroli, str. 418-422) 

W informacji PPIS podał, że - na podstawie przeprowadzonych kontroli w latach 
poprzednich w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz monitoringu jakości 
wody - wzmożony ruch turystyczny, a także obiekty turystyczne nie wpływają na 
pogorszenie jakości wody.  

W odniesieniu do obiektów turystycznych objętych kontrolą przy badaniu wydawania 
przez Wójta decyzji o warunkach zabudowy PPIS podał m. in., że: zawiadomienia 
o zakończeniu budowy złożyło cztery48 z nich i w dniu odbioru obiekty te spełniały 
podstawowe wymogi higieniczno-sanitarne określone w obowiązujących przepisach 
i nadawały się do użytkowania.  

W latach 2010-2018, PPIS prowadził kontrole sanitarne w 4 z ww. obiektów 
turystycznych. W trakcie dwóch kontroli przeprowadzonych w sierpniu 2012 r. 
w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego PPIS pobierał do badania próbki 
wody. Badania te nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody 
 
W latach 2010-2017 PPIS prowadził badania jakości wody w 5 kąpieliskach 
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie 
Gminy na Zalewie Solińskim: w Polańczyku „Patelnia”, „Cypel”, „Unitra”, w Wołkowyi 

                                                      
46 administrowanego przez Urząd 
47 administrowanego przez Urząd 
48 […] – na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1330 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazw przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorców.  



 

19 

„Zatoka” i w Solinie „Biała Flota”. Miejsce wykorzystywane do kąpieli „Biała Fala” 
w Solinie funkcjonowało w 2010 r., w latach 2011-2016 wyłączone było 
z użytkowania i ponownie otwarte od 2017 r. 
W latach 2016-2017 PPIS stwierdził przydatność wody do kąpieli w wymienionych 
miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Nieprzydatność wody do kąpieli 
stwierdzono w 2010 r. w okresie od 24 sierpnia do 3 września w kąpieliskach „Biała 
Fala” w Solinie, „Patelnia” w Polańczyku i „Zatoka” w Wołkowyi, w 2011 r. od 11 do 
15 lipca w kąpielisku „Zatoka” oraz w 2012 r. od 13 do 18 lipca 2012 r. w kąpielisku 
„Cypel” w Polańczyku. 

(dowód: akta kontroli, str. 485-486, 511-518) 

3.12. 
W latach 2010-2017 Wójt nie otrzymywał skarg, dotyczących jakości i ciśnienia 
wody.  

(dowód: akta kontroli, str. 38) 

3.13. 
W informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał, m. 
in.:  
• Rozbudowa infrastruktury turystycznej może prowadzić do zwiększenia emisji 

ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, a tym samym do zwiększenia 
ładunków zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu i fosforu 
wprowadzanych do wód. Wzbogacenie wód biogenami w szczególności 
związkami azotu i fosforu może być przyczyną występowania eutrofizacji wód. 
Analiza wskaźników jakości wód służących do oceny występowania eutrofizacji 
wód powierzchniowych monitorowanych w latach 2010-2017 na terenie Gminy 
Solina nie wykazała zmian wartości świadczących o pogorszeniu jakości 
badanych wód w omawianym okresie. Wskaźniki te odpowiadały I klasie stanu 
ekologicznego, w przypadku rzeki San i Solinka oraz potencjału ekologicznego 
w przypadku Zbiornika Solina. 

• Jednolite części wód powierzchniowych rzecznych: San od Wołosatego do 
Zbiornika Solina, Solinka od Wetliny do ujścia i Zbiornik Solina do zapory 
w Myczkowcach badane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
w latach 2010-2017 na terenie Gminy Solina nie były odbiorcami wód z term. 
W monitorowanych jednolitych częściach wód powierzchniowych nie 
stwierdzono zmian temperatury wody w zakresie odbiegającym od temperatur 
wody charakterystycznych dla sezonów badawczych. 

• Nie wskazano wprost czynników uniemożlwiających lub utrudniających 
prawidłowy i systematyczny nadzór nad wpływem obiektów turystycznych na 
jakość wód. WIOŚ wskazał ogólnie czynniki utrudniające prawidłowy 
i systematyczny nadzór nad jakością wód, którymi głownie była niespójność 
przepisów.   

• W latach 2013 – 2014 WIOŚ przeprowadził 65 kontroli zakładów 
zlokalizowanych w obszarze zlewni zbiorników wodnych Solina i Myczkowce, 
w tym w Gminie Solina – 23. W latach 2015 – 2016 wykonano 62 kontrole, 
w tym w Gminie Solina – 26. Działaniami kontrolnymi objęto wszystkie 
podmioty znajdujące się w ewidencji WIOŚ, które w wyniku swojej działalności 
wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi (komunalne oczyszczalnie ścieków, 
instalacje do uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków eksploatowane 
w innych zakładach (np. ośrodkach wypoczynkowych)49. WIOŚ w Rzeszowie 
niezależnie od działań terenowych prowadzi kontrole dokumentacyjne 
polegające na ocenie wyników badań, ilości i jakości ścieków odprowadzanych 

                                                      
49 Raporty dostępne są na stronie internetowej WIOŚ https://wios.rzeszow.pl/urzad/inspekcja/cykle-kontrolne/. 
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do odbiornika, prowadzonych przez eksploatujących oczyszczalnie ścieków. 
Kontrole dokumentacyjne wykonywane są w zakresie sprawdzenia 
przestrzegania warunków określonych w decyzjach administracyjnych na 
podstawie przesłanej do WIOŚ prezentacji wyników badań okresowych.  

• Ocena prezentowanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków 
odpływających z gminnych oczyszczalni ścieków, wykonanych w 2017 r. przez 
GZK Sp. z o. o. w Polańczyku, nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych 
wartości stężeń zanieczyszczeń zawartych w tych ściekach, określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych. Pomiary nie wykazały pogorszenia jakości 
ścieków odprowadzanych do wód w odniesieniu do jakości ścieków 
odpływających z oczyszczalni w 2010 r. Nie stwierdzono również znaczących 
różnic w jakości ścieków odpływających z tych oczyszczalni w sezonie 
turystycznym i w pozostałej części roku.  

WIOŚ w Rzeszowie w 2010 r. nie prowadził kontroli oczyszczalni ścieków Gminy 
Solina, w 2011 r. przeprowadził dwie kontrole oczyszczalni ścieków Polańczyk, 
w 2012 r. – po jednej kontroli w oczyszczalniach Polańczyk, Solina i Myczkowce, 
w 2013 r. – po jednej kontroli oczyszczalni Polańczyk, Wołkowyja, Solina Osiedle 
i Solina Jawor, w 2014 r. – jedną oczyszczalni Polańczyk, w 2015 r. – po jednej 
kontroli oczyszczalni Polańczyk, Wołkowyja i Solina, w 2016 r. – dwie kontrole 
oczyszczalni Polańczyk i po jednej oczyszczalni Wołkowyja, Solina Osiedle i Solina 
Jawor, w 2017 r. – po jednej kontroli oczyszczalni Polańczyk, Solina i Myczkowce. 
Karę administracyjną WIOŚ wymierzył w 2015 r. oczyszczalni Solina w kwocie 
15.095 zł, w związku z przekroczeniem określonego w pozwoleniu wodnoprawnym, 
składu odprowadzanych ścieków  

(dowód: akta kontroli, str. 519-530, 535-538) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Urząd w ograniczonym zakresie i nierzetelnie prowadził kontrole zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie 
prowadzono w tym zakresie kontroli planowych, ograniczając się jedynie do 
reagowania na interwencje mieszkańców, a monitoringiem poboru wody 
i odprowadzania ścieków nie były objęte wszystkie miejscowości i nie prowadzano 
go co roku. Na 616 zaewidencjonowanych zbiorników, w 2014 i 2016 r. 
przeprowadzono tylko po jednej kontroli. W 2017 r. zarejestrowanych było 658 
zbiorników, a kontroli nie przeprowadzono żadnej. Kontrole przydomowych 
oczyszczalni ścieków prowadzone były jedynie w latach 2016-2017. 
Przeprowadzono ich w tym okresie 4, a na koniec 2017 r. zarejestrowanych było 22 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
W trakcie kontroli nie podejmowano działań, mających na celu zweryfikowanie 
szczelności zbiorników bezodpływowych oraz ocenę jakości działania 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Nie korzystano również z uprawnień, jakie daje przepis art. 379 ust. 3 pkt 1 i 2 
Prawa ochrony środowisk.   

(dowód: akta kontroli, str. 424-455) 

Zgodnie z art. 9 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 
ustawy. 

Przepis art. 379 ust. 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska50 stanowi, że kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 

                                                      
50 Dz. U. z  2018 r., poz. 799 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby 
przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe i przydomowe oczyszczalnie ścieków 
są instalacjami mającymi służyć oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków i - zgodnie 
z definicją określoną w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego - stanowią urządzenie 
budowlane związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość jego 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 1 lit b 
Prawa budowlanego, infrastruktura ta powinna być w czasie ich użytkowania 
poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli, co najmniej raz w roku, 
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.  

W ocenie NIK, biorąc pod uwagę ww. regulacje prawne, potwierdzeniem oceny 
stanu technicznego zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków (w tym w szczególności w obiektach turystycznych) mogą być np. protokoły 
z okresowych kontroli tych obiektów, które należałoby sprawdzać przy kontrolach 
prowadzonych przez Wójta na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminie. 
 
W wyjaśnieniu Wójt podał m. in., że: przeprowadzona ilość kontroli zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wynikała z ograniczonych 
możliwości kadrowych Urzędu i braku finansów na zatrudnienie dodatkowych osób. 
Jednakże na każdą skargę czy sygnał o nieprawidłowościach w zakresie 
prowadzenia gospodarki ściekowej, które wpływały do Urzędu natychmiast 
reagowano. Dodatkowo co roku, kontrole przeprowadzane są również z inicjatywy 
Urzędu po wcześniejszej analizie dokumentów. Kompleksowym kontrolom 
poddawano miejscowości Zawóz i Werlas, położone bezpośrednio nad Zalewem 
Solińskim. Ilość właścicieli nieruchomości korzystających ze zbiorników 
bezodpływowych zmniejsza się. Powodem tego jest dążenie do skanalizowania jak 
największej części Gminy. Badań próby szczelności zbiorników bezodpływowych nie 
prowadzono oraz nie powoływano biegłych w celu przeprowadzania takich badań, 
gdyż Urząd wychodził z założenia iż zakończenie każdej budowy (szczególnie 
dużego obiektu) zgłaszane jest do nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany przed 
dopuszczeniem budynku do użytkowania powinien dokonać kontroli zgodności 
zakończonej budowy z warunkami technicznymi i wydanym pozwoleniem na 
budowę. Budynek nie zostałby odebrany gdyby zbiornik na nieczystości ciekłe był 
nieszczelny. Na podstawie przeprowadzonych kontroli i weryfikacji nie stwierdzono 
potrzeby powołania biegłych.  

(dowód: akta kontroli, str. 418-422) 

 

NIK zwraca uwagę, że w razie uzasadnionego podejrzenia, że dochodzi do 
nielegalnego pozbywania się wyprodukowanych ścieków, zgodnie z art. 379 ust. 3 
Prawa ochrony środowiska, Urząd ma możliwość skorzystania z pomocy 
rzeczoznawcy m. in. w zakresie dokonania badań szczelności zbiorników lub oceny 
jakości działania przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 
Urząd w niewystarczającym zakresie prowadził monitoring gospodarki wodno-
ściekowej oraz wykonywał kontrolę nad sposobem poboru wody i odprowadzania 
ścieków. Pomimo tego, że monitorowano pobór wody i odprowadzania ścieków 
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w miejscowościach położonych bezpośrednio nad Zalewem Solińskim, to kontrole 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone 
były głównie na podstawie skarg i interwencji związanych z zanieczyszczaniem 
środowiska.  

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 Kontroli51, wnosi o: 
1. Zapewnienie aktualizowania ewidencji zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków. 
2. Podjęcie działań mających na celu planowanie i prowadzenie w szerszym 

zakresie kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe oraz oceny jakości działania przydomowych oczyszczalni 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 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  28 września 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 

 

 p.o. Dyrektor 
Wiesław Motyka 

Marek Wójtowicz 
Główny specjalista k.p. 

/…/  /…/ 
  

 
Magdalena Grabowska 
Główny specjalista k.p. 

                                                      
51 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. Zwanej dalej ustawą o NIK 
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