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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 
przeprowadzając

a kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
LRZ/82/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Lutowiska 38-713 Lutowiska 14 (zwany w dalszej treści „Urzędem”).  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Jacek Krzysztof Mróz – Wójt Gminy Lutowiska od 22 listopada 2010 r. 
  

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Lutowiska uwzględniła w swoich 
dokumentach planistycznych, takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska (Studium) i miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) potrzeby rozbudowy sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, uwzględniając także potrzeby rozwoju usług 
turystycznych. Powyższe dokumenty planistyczne były w tym zakresie ze sobą 
spójne. 

W latach 2010 – 2017 Gmina rozbudowała sieci wodociągowo-kanalizacyjne, 
zwiększając długość sieci wodociągowej o 3,7 km (18%), a kanalizacyjnej o 11,2 
km (83%).  

W latach 2010 – 2017 Gmina nie wydawała decyzji o warunkach zabudowy 
dla dużych obiektów turystycznych. Wynikało to z jednej strony z braku wniosków 
o wydanie takich decyzji, a z drugiej z faktu, że na terenie wielu miejscowości 
obowiązują ustalenia zawarte w mpzp. W latach 2010 - 2017 wydanych zostało 
sześć decyzji – pozwoleń na budowę małych obiektów  turystycznych (poniżej 50 
miejsc noclegowych), z czego tylko dwa zostały zrealizowane.  

Gmina Lutowiska prowadziła gospodarkę wodno–ściekową poprzez Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lutowiskach (GZGK). 

                                                      
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 ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu 
pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

Ocena ogólna 
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W ocenie NIK podmiot ten prawidłowo monitorował sposób poboru wody i 
odprowadzania ścieków przez odbiorców usług komunalnych, w tym obiekty 
turystyczne. 

Gmina monitorowała i kontrolowała gospodarkę wodno-ściekową, w tym także  
w aspekcie rozwoju turystyki. Jak wykazała kontrola, ruch turystyczny w Gminie 
nie miał wpływu zarówno na ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, 
jak i na ewentualne pogorszenie jakości wody. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

1. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych potrzeb rozbudowy sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej adekwatnie do rozwoju infrastruktury 
turystycznej. 

1.1 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
w Gminie. 

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Lutowiska Nr XI/52/99 z dnia 14.09.1999 r. 
Gmina utworzyła Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – Spółka z o.o. 
w Lutowiskach. Zadania, związane z zasadami i warunkami zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy, realizowane były przez trzy podmioty, 
zarządzające obszarami Gminy: Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) w jego 
obiektach i na jego terenie (48% obszaru Gminy), Nadleśnictwo Lutowiska 
w jego obiektach i na jego terenie (25% obszaru Gminy) oraz przez GZGK 
na pozostałym obszarze Gminy (27%). Przedmiotem działania GZGK było 
świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, 
w szczególności dostawa wody i usuwanie ścieków. GZGK posiadało wymagane 
pozwolenia wodno – prawne, obejmujące zaopatrywanie w wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.  

 

(dowód: akta kontroli str. 7-17) 

 

1.2. Długość sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie. 

Powierzchnia Gminy Lutowiska wynosiła 475,0 km2, z tego pod zarządem Gminy 
znajdowało się 126,2 km2, tj. 27% obszaru gminy. Pozostałe 348,8 km2 t.j. 73% 
to grunty własności Skarbu Państwa w zarządzie BdPN oraz dwóch Nadleśnictw: 
Stuposiany i Lutowiska. Cały obszar Gminy w 2017 r. zamieszkiwało 2147 
mieszkańców.  

Gospodarkę wodno–ściekową na terenie Gminy Lutowiska prowadziły trzy 
podmioty: 

- na obszarze zarządzanym przez Gminę i na obszarze Nadleśnictwa Stuposiany 
– GZGK. Teren ten zamieszkiwało 1889 osób. Długość gminnej sieci 
wodociągowej wynosiła 13.900 m, a długość sieci kanalizacyjnej –  20.000 m. 
Na tym obszarze znajdowało się 55 zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe i 51 przydomowych oczyszczalni ścieków Do kanalizacji sanitarnej 
podłączonych było ok. 89 % obiektów na tym terenie. 

- na obszarach zarządzanych przez BdPN –  zarząd BdPN w swoich obiektach. 
Obszar ten wynosił 228,26 km2, na którym zamieszkiwało 180 osób. Długość 
sieci wodociągowej BdPN wynosiła 9.100 m, a długość sieci kanalizacyjnej – 

Opis stanu  
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4.030 m. Obiekty BdPN były wyposażone w 9 zbiorników bezodpływowych oraz 
2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych 
było ok. 89 % obiektów BdPN. 

- na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Lutowiska (w obiektach 
będących jego własnością) – Nadleśnictwo. Obszar ten wynosił 120,54 km2, 
na którym zamieszkiwało 78 osób. Długość sieci wodociągowej Nadleśnictwa 
wynosiła 1.250 m, a długość sieci kanalizacyjnej - 530 m. Obiekty Nadleśnictwa 
były wyposażone w 11 zbiorników bezodpływowych oraz 5 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych było 25% obiektów 
Nadleśnictwa. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na obszarze zarządzanym przez Gminę 
Lutowiska wzrosła z 8,8 km w 2010 r. do 20,0 km w 2017 r. Długość tej sieci 
na pozostałym obszarze w całym okresie objętym kontrolą, nie zmieniała 
się i wynosiła: w Nadleśnictwie Lutowiska – 0,530 km, w BdPN – 4,03 km. 
Łącznie długość tej sieci w 2018 r. w całej Gminie wynosiła 24,56 km.  

Długość sieci wodociągowej na obszarze zarządzanym przez Gminę Lutowiska 
wzrosła z 10,2 km w 2010 r. do 13,9 km w 2017 r. Długość tej sieci 
na pozostałym obszarze w okresie objętym kontrolą, nie zmieniała się i wynosiła: 
w Nadleśnictwie Lutowiska – 1,25 km, w BdPN – 9,1 km. Łącznie długość tej 
sieci w całej Gminie w 2018 r. wynosiła 24,25 km. 

Na terenie administrowanym przez Gminę w 2010 r. funkcjonowało 
9 oczyszczalni ścieków komunalnych – wszystkie obsługiwane przez GZGK. 
W 2014 r. liczba ta zmalała do 8. 

Gmina, poprzez GZGK, prowadziła w okresie objętym kontrolą, ewidencję 
zbiorników bezodpływowych. 

Łączna liczba bezodpływowych zbiorników nieczystości wynosiła od 77 (w tym 
55 w nadzorze Gminy) w 2010 r. do 71 (w tym 51 w nadzorze Gminy) w 2017 r. 

Łączna liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wynosiła od 29 (w tym 22 
w nadzorze Gminy) w 2010 r. do 33 (w tym 26 w nadzorze Gminy) w 2017 r.  

Na terenie Gminy nie było przemysłowych oczyszczalni ścieków. 

W 2017 r. GZGK ujął i uzdatnił, z zasobów wód podziemnych, łącznie 2257 m3 
wody. Średnio, miesięcznie, wynosiło to 188 m3. Najwyższe zużycie wystąpiło 
w miesiącu kwietniu i wynosiło 220 m3. Najniższe zużycie wystąpiło w miesiącu 
listopadzie i wynosiło 167 m3. W tym samym roku GZGK ujmował i uzdatniał, 
z zasobów wód powierzchniowych, 34 823 m3 wody. Średnio, miesięcznie, 
wynosiło to 2 902 m3. Najwyższe zużycie wystąpiło w miesiącu wrześniu 
i wynosiło 3 721 m3. Najniższe zużycie wystąpiło w miesiącu grudniu i wynosiło 
2 396 m3.  

W 2017 r. GZGK odebrał siecią kanalizacyjną łącznie 38.502 m3 ścieków 
komunalnych. Średnio, miesięcznie, wynosiło to 3.209 m3. Największą ilość 
ścieków GZGK przyjął w miesiącu wrześniu i było to 4.033 m3. Najniższa ilość 
przyjętych ścieków nastąpiła w miesiącu grudniu i wynosiła 2.662 m3.  

(dowód: akta kontroli str.18-45) 

 

 

 



 

 4

1.3. Stopień skanalizowania Gminy. 

Gmina nie prowadzi ewidencji obiektów o charakterze turystycznym 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2), 
w związku z czym nie posiada udokumentowanej wiedzy, które z obiektów, 
przyłączonych do obu sieci, są obiektami turystycznymi. Gmina prowadzi 
obowiązkową ewidencję nieruchomości, natomiast GZGK prowadzi ewidencję 
liczby i rodzaju przyłączy kanalizacyjnych. Na terenie Gminy 89 % obiektów 
budowlanych podłączonych było do sieci kanalizacji sanitarnej. Z sieci 
wodociągowej korzystało 60,3% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej 54,4 % 
mieszkańców. Na terenie Gminy funkcjonuje siedem dużych obiektów 
turystycznych (tj. posiadających ponad 50 miejsc noclegowych), z czego dwa 
były włączone do komunalnej sieci kanalizacyjnej, a pozostałe pięć posiadało 
własne oczyszczalnie ścieków, przy czym trudnym jest – na podstawie ww. 
ewidencji – określenie w procentach nieruchomości o charakterze turystycznym, 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-19,40-50) 

 

1.4. Liczba obiektów turystycznych przyłączonych do gminnej sieci 
wodociągowej. 

Gmina, zgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych3 prowadziła ewidencję obiektów, w których 
prowadzone były usługi hotelarskie na terenie Gminy. Wykaz ten na koniec II 
kwartału 2018 r. zawierał 94 wpisy. Analiza sposobu zaopatrzenia tych obiektów 
w wodę oraz sposobu odbioru ścieków komunalnych (m.in. porównanie danych 
w zakresie zawartych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków będących 
w posiadaniu GZGK, wpisów w ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków z danymi z gminnej ewidencji obiektów, 
w których prowadzone były usługi hotelarskie) wykazała, że wszystkie obiekty 
miały uregulowane sprawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków. Spośród 94 ujętych w ewidencji, 32 obiekty (34%) podłączone było 
do komunalnej sieci wodociągowej oraz kanalizacji gminnej. Pozostałe obiekty 
korzystały z własnych ujęć wody lub z ujęć wody BdPN. W zakresie 
odprowadzenia ścieków, poza 32 obiektami przyłączonymi do kanalizacji 
gminnej, 17 obiektów (18%) podłączonych było do oczyszczalni ścieków BdPN 
lub PTTK, a pozostałe 45 obiektów posiadało zbiorniki bezodpływowe 
lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.   

(dowód: akta kontroli str. 46-50, 62-87) 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm. 
3 Dz. U.2017.1553 t.j. ze zm. 
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1.5. Rozwiązania techniczne umożliwiające zaspokojenie zwiększonego 
zapotrzebowania na wodę w sezonie turystycznym, 
odprowadzenia  i oczyszczenia zwiększonej ilości ścieków 
powstających w sezonie oraz działania podjęte w tym celu. 

 

Jak wyjaśnili: Wójt oraz Prezes GZGK w Lutowiskach, parametry techniczne 
funkcjonujących ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, pozwalają na pełne 
zabezpieczenie dostaw zwiększonej ilości wody pitnej oraz odbioru zwiększonej 
ilości ścieków komunalnych w okresie turystycznym, na obszarze Gminy, 
bez konieczności podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie. Parametry 
techniczne, zarówno ujęć wody jak i oczyszczalni ścieków, są w chwili obecnej 
wykorzystywane w ok. 60%, stąd nie było potrzeby podejmowania działań w celu 
zwiększenia ich możliwości wydajnościowych, zwłaszcza że zaludnienie 
w Gminie wynosiło zaledwie 4,52 osoby na 1 km2.  

 (dowód: akta kontroli str. 18-39, 40-50, 88-135) 

 

1.6. Ustalenie kierunków rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.  

Gmina posiadała, wprowadzone w życie Uchwałą Nr XXVI/145/2013 Rady 
Gminy w Lutowiskach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lutowiska” (zwane w dalszej treści „Studium”). 

W części I Studium – Uwarunkowania, w rozdziale 10.2.1 Zaopatrzenie w wodę 
określono sposób zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę. Wyszczególniono 
miejscowości objęte siecią wodociągową, zamieszczono wykaz ujęć wód 
powierzchniowych oraz wykaz studni głębinowych. 

W rozdziale 10.2.2 Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków komunalnych 
określono sposób zagospodarowania ścieków komunalnych. Wyszczególniono 
miejscowości objęte siecią kanalizacyjną, zamieszczono wykaz oczyszczalni 
ścieków. Dopuszczono stosowanie zbiorników bezodpływowych na terenach 
nieobjętych siecią kanalizacyjną i określono potrzebę budowy nowych odcinków 
tej sieci oraz modernizację istniejących. 

W części II Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w rozdziale 
8.1 Zaopatrzenie w wodę określono następujące kierunki rozwoju: 

- utrzymanie i modernizacja istniejących ujęć wód powierzchniowych 
i głębinowych ; 
- utrzymanie i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej; 
- sukcesywna rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego, w pierwszej 
kolejności zaleca się w pełni uzbroić istniejące tereny zabudowy, docelowo zaś 
(w następnych etapach inwestycji) zaleca się sukcesywną rozbudowę sieci 
na terenach nowo przeznaczonych pod zabudowę (obszary rozwojowe) 
uwzględniając przy tym potrzeby wyznaczone przez chłonność terenów, 
- dopuszczenie utrzymania w obecnie istniejącym zakresie korzystania 
z indywidualnych ujęć wody; 
- zapewnienie alternatywnego systemu zaopatrzenia w wodę w sytuacjach 
kryzysowych poprzez lokalizację studni awaryjnych lokalizowanych wyłącznie 
na terenach umożliwiających w razie potrzeby dostęp ogólny; 
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- zaleca się ochronę ujęć wody poprzez budowę urządzeń oczyszczających 
wody opadowe z terenów intensywnej zabudowy ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów znajdujących się w strefach ochronnych; 
- wykonanie studiów branżowych nt. konieczności wprowadzenia stref 
ochrony pośredniej istniejących ujęć wody i ewentualne podjęcie działań 
w kierunku ich ustanowienia. 

W rozdziale 8.2. Gospodarka ściekami, w zakresie gospodarki ściekowej 
określono następujące kierunki rozwoju: 
- utrzymanie i rozbudowa wraz z ewentualną modernizacją istniejących 
oczyszczalni ścieków, co umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacji na terenie 
objętym działaniem danej zlewni ściekowej; 
- rozdzielczy system odprowadzania ścieków, w oparciu o istniejące, 
modernizowane i rozbudowywane przewody zbiorcze: kanalizacji sanitarnej 
odprowadzające ścieki sanitarne do istniejących i rozbudowywanych 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej odprowadzające wody 
do odbiorników naturalnych – cieków i zbiorników wodnych; 
- modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zmierzająca m.in. 
do zapewnienia szczelności sieci grawitacyjnych; 
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych z wysokim 
poziomem wód gruntowych, ze względu na konieczność ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych; 
- sieć kanalizacyjna powinna pokrywać się z przebiegiem sieci wodociągowej; 
w pierwszej kolejności wyposażanie w sieć kanalizacji sanitarnej powinno 
dotyczyć terenów, które zaopatrywane są w wodę z sieci wodociągowej; 
- sukcesywna rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej 
(rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków, w miarę potrzeby budowa 
nowych) w układzie grawitacyjno-pompowym (tłocznym) z zastosowaniem 
sieciowych przepompowni ścieków - w pierwszej kolejności zaleca się uzbroić 
istniejące tereny zabudowy - zwłaszcza zwodociągowane, docelowo zaś 
(w następnych etapach inwestycji) zaleca się sukcesywną rozbudowę sieci 
na terenach nowo przeznaczonych pod zabudowę (obszary rozwojowe) 
uwzględniając przy tym potrzeby wyznaczone przez chłonność terenów; 
- dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem, że po realizacji sieci 
kanalizacyjnej zbiorniki bezodpływowe będą likwidowane; w strefie z wysokim 
poziomem wód gruntowych odstępstwo to nie obowiązuje; 
- ścieki odzwierzęce powinny być gromadzone w szczelnych, zamkniętych 
zbiornikach i na płytach gnojowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
- zrzuty wód opadowych muszą być podczyszczone do parametrów 
określonych w przepisach odrębnych. 
 
Według stanu na koniec 2017 r., Gmina posiadała 30 obowiązujących, 
częściowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), 
obejmujących łącznie 2 % powierzchni Gminy. 

We wszystkich tych planach zamieszczono zapisy, dotyczące uwarunkowań 
wynikających m.in. ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
w tym - stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz warunków 
utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 
środowiska, w szczególności przez zapewnianie kompleksowego rozwiązania 
problemów zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej 
i odprowadzania ścieków. 

 (dowód: akta kontroli str. 46-50, 136-166) 



 

 7

1.7. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych wszystkich 
występujących na terenie Gminy ujęć wody oraz ich stref ochronnych. 

Występujące na terenie Gminy ujęcia wody oraz ich strefy ochronne zostały 
uwzględnione w dokumentach planistycznych Gminy, tj. w Studium oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Gmina 
prowadzi ewidencję zlokalizowanych na jej terenie ujęć wody i ich stref 
ochronnych. Informacje na ten temat, zawarte w „Studium”, mpzp oraz 
w ewidencji ujęć wody, były tożsame. Gmina posiadała 7 powierzchniowych ujęć 
wody, dla których nie ustalono stref ochronnych oraz 4 ujęcia podziemne wód, 
dla których ustalono strefy ochrony bezpośredniej. 

 (dowód: akta kontroli str.18-19, 59-61, 136-153) 

 

1.8. Opracowanie przez GZGK wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

GZGK w Lutowiskach opracował w 2018 r. „Plan wieloletni modernizacji 
urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022”4. Plan 
zawierał wszystkie elementy, określone przepisami art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków5, w tym między innymi: planowany zakres usług wodociągowo-
kanalizacyjnych; przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych 
latach; przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie 
ścieków; nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby 
finansowania planowanych inwestycji. W latach 2010 – 2018 GZGK 
nie opracował, a Gmina nie uchwaliła takiego Planu. W tym okresie planowanie i 
budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pozostawało w gestii Gminy, 
stąd – zgodnie z treścią art. 21 ust. 7 powołanej wyżej ustawy, GZGK nie miał 
obowiązku opracowania takiego planu.  

 (dowód: akta kontroli str. 192-200) 

 

1.9. Zgodność wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z kierunkami rozwoju 
Gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z ustaleniami zawartymi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowany „Plan wieloletni modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022” wpisywał się w ogólne ustalenia, zawarte 
w Studium oraz był zgodny z zapisami mpzp w zakresie rozbudowy tych sieci 
w miarę rozwoju poszczególnych obszarów i zwiększającego się 
zapotrzebowania na takie usługi. Efekty realizacji założeń, zapisanych w tych 
dokumentach, opisano w pkt.1.12 niniejszego wystąpienia. 

 

(dowód: akta kontroli str. 136-163, 194-200) 

  

                                                      
4 przekazany we wrześniu 2018 r. pod obrady Rady Gminy w celu uchwalenia  
5 Dz.U.2018.1152 j.t. 
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1.10. Uwzględnienie powstawania obiektów turystycznych oraz wzrostu 
liczby turystów przy opracowywaniu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części 
dotyczącej rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Jak opisano w pkt.1.6 i 1.11 niniejszego wystąpienia, zarówno w Studium 
jak i w obowiązujących mpzp uwzględniony został ewentualny zwiększony pobór 
wody oraz zrzut ścieków, między innymi także z powodu powstawania obiektów 
turystycznych oraz wzrostu liczby turystów w Gminie.           

 

(dowód: akta kontroli str. 46-50, 136-166) 

 

1.11. Uwzględnienie wpływu turystyki, w tym nowopowstałych obiektów 
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dokonanej przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

Gmina posiadała, opracowaną w 2012 r., „Prognozę oddziaływania 
na środowisko” („Prognozę”) do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska”. W treści „Prognozy” 
zawarto zapisy, dotyczące kierunków rozwoju Gminy, z uwzględnieniem 
turystyki. Określono założenia rozłożenia ruchu turystycznego oraz rozwoju 
obiektów turystycznych, określono główne kierunki zmian i przekształceń 
zabudowy dla centrum turystycznego, wskazano pasmo zabudowy zagrodowej 
i agroturystyki, określono tereny zabudowy usług turystycznych oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej, z dopuszczeniem zabudowy rekreacji 
indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej. Pismem 
WOOŚ.410.4.119.2012.AP-22 z dnia 28.12.2012 r., Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował „Prognozę”. 

 (dowód: akta kontroli str. 201-209) 

 

1.12. Planowanie rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnie 
z założeniami przyjętymi w dokumentach planistycznych.  

 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z zapisami Studium oraz mpzp, Gmina – 
jako inwestor – realizowała budowę, rozbudowę i rozwój sieci oraz urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W tym okresie długość sieci 
wodociągowej wzrosła o 2,7 km t.j. o 19%, długość linii kanalizacyjnej wzrosła 
o 11,2 km t.j. o 44 %. Liczba bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe 
zmalała o 4, t.j. o 8%, a liczba domowych oczyszczalni ścieków zwiększyła 
się o 4 t.j. o 15%.   

(dowód: akta kontroli str.18-45, 136-153, 200) 

 

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

W okresie objętym kontrolą, Gmina nie posiadała Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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21 ust. 1 oraz 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Plan taki opracowany 
został na lata 2018-2022. 
 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina uwzględniła w swoich dokumentach 
planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego) potrzeby rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
adekwatnie do rozwoju infrastruktury, w tym również turystycznej. Gmina 
zapewniła możliwości dostarczania wody i odbioru ścieków na poziomie 
przekraczającym aktualne potrzeby i umożliwiającym zapewnienie realizacji tych 
usług w przypadku rozwoju bazy turystycznej. Gmina realizowała, w miarę 
występujących potrzeb, zadania związane z rozbudową infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej, określone w dokumentach planistycznych. Gmina 
monitorowała (między innymi poprzez bieżące prowadzenie ewidencji obiektów 
turystycznych) dane o rosnącej bazie turystycznej, a przez to miała wiedzę 
o wpływie turystyki na środowisko i życie mieszkańców Gminy. W latach 2010 – 
2017 Gmina nie posiadała wieloletniego planu modernizacji urządzeń i sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, nie miało to jednak wpływu na prowadzoną 
przez Gminę modernizację i rozwój tych sieci. 

 

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. 

2.1. Ustalanie w decyzjach o warunkach zabudowy, wydanych 
dla obiektów turystycznych, sposobów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. 
 

W okresie objętym kontrolą, Gmina prowadziła w sposób ciągły rejestr decyzji 
o warunkach zabudowy (decyzji owz), wydawanych przez Urząd w danym roku.  
W kolejnych latach wydano następujące ilości takich decyzji: w 2010 r. – 15, 
w 2011 r. – 16, w 2012 r. – 13, w 2013 r. – 10, w 2014 r. – 11, w 2015 r. – 4, 
w 2016 r. – 8 i w 2017 r. – 16. W okresie objętym kontrolą Urząd nie wydawał 
decyzji owz dla dużego obiektu o charakterze turystycznym w rozumieniu cyt. 
wyżej ustawy (powyżej 50 miejsc noclegowych).  

 (dowód: akta kontroli str.51-52, 167-189) 

2.2. Liczba przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. 

Ocena cząstkowa 
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Wójt Gminy Lutowiska prowadził w sposób ciągły, w formie elektronicznej, 
ewidencję udzielonych i cofniętych decyzji, zezwalających na prowadzenie 
działalności polegającej na transporcie nieczystości ciekłych, do prowadzenia 
której, obligowały przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach6. Według ewidencji, zezwolenie na taką 
działalność na terenie Gminy posiadały cztery podmioty gospodarcze: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 38-700 Ustrzyki Dolne, 
[...]7, [...]8 oraz [...]9.  

 

(dowód: akta kontroli str. 201-209) 

 

2.3 . 2.4. 2.5. Uwzględnianie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy 
dla obiektów turystycznych aktualnie istniejących możliwości 
dostarczania wody i odbioru ścieków. 

W okresie objętym kontrolą, Gmina nie wydawała decyzji o warunkach zabudowy 
dla obiektów turystycznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 

 

  (dowód: akta kontroli str. 51-52) 

 

2.6. Prowadzenie w urzędzie postępowań w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 
W okresie objętym kontrolą, Urząd Gminy prowadził jedno postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Decyzja GP-7624/5/10 z 21 czerwca 2010 r. wydana została dla przedsięwzięcia 
„Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku istniejącego 
pensjonatu Caryńska” w Dwerniku” i stwierdzała, między innymi, że „inwestycja 
nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody”.  

 (dowód: akta kontroli str. 53-58) 

 

2.7. Wykorzystanie otrzymywanych od Starosty decyzji o pozwoleniu 
na budowę obiektów turystycznych, w szczególności, uwzględniania 
ich przy planowaniu rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

 

W okresie objętym kontrolą, Powiat Bieszczadzki wydał 6 decyzji10 – pozwoleń 
na budowę obiektów turystycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Z tej 

                                                      
6 Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622. 
7 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 i adresu przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy.  
8 Jw.   
9 Jw. 

1. 10 Budynek usług turystycznych w miejscowości Lutowiska – inwestor […] - 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 
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liczby, według informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Ustrzykach Dolnych (PINB), budowa czterech obiektów 
nie została rozpoczęta, jeden obiekt był budynkiem rekreacji indywidualnej 
i nie wymagał decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeden obiekt (rozbudowa) 
został zgłoszony do odbioru 20.08.2018 r. i jego kontrola przeprowadzona 
zostanie w miesiącu wrześniu 2018 r. Gmina była w posiadaniu wszystkich 
opisanych wyżej decyzji.  
Po analizie treści ww. decyzji pod kątem określenia w nich sposobów 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stwierdzono, że we wszystkich 
sześciu decyzjach określono sposób zaopatrzenia w wodę, sposób 
odprowadzenia ścieków oraz sposób zagospodarowania wód opadowych. Żaden 
z obiektów, objętych opisanymi decyzjami, nie był zlokalizowany na terenie 
ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody. 

Jak wyjaśnił Wójt, podstawowymi dokumentami, wykorzystywanymi przy 
planowaniu rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy, są dokumenty 
strategiczne – studium uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. To te dokumenty wskazują tereny 
przewidziane pod zabudowę określonego rodzaju i określają przyszłe potrzeby 
rozwoju uzbrojenia terenu i są podstawą planowania rozwoju sieci. Poszczególne 
decyzje – pozwolenia na budowę – nie są wiarygodnymi źródłami informacji, 
na podstawie których Gmina podejmowałaby decyzje skutkujące wydatkami 
inwestycyjnymi, gdyż, jak pokazuje praktyka, tylko znikoma część decyzji – 
pozwoleń na budowę skutkuje rozpoczęciem budowy. W latach 2010 – 2018 
na terenie Gminy zrealizowane zostały trzy inwestycje o charakterze 
turystycznym (Stanica „Chreptiów” w Lutowiskach, Pensjonat „Caryńska” 
w Dwerniku oraz mały prywatny obiekt turystyczny w Lutowiskach). W okresie 
objętym kontrolą nie było skarg, związanych z budową tych obiektów.  

(dowód: akta kontroli str. 51-52, 215-230) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

                                                                                                                                  
wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy i adresu przedsiębiorcy. 

Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy Pozwolenie na budowę 
BOŚ.6740.122.2011 z dnia 28.07.2011 r. 

2. Budynek usług turystycznych w miejscowości Lutowiska – inwestor […] – podstawa 

wyłączenia danych przedsiębiorcy jw. Pozwolenie na budowę BOŚ.6740.203.2011 z 
dnia 17.11.2011 r. 

3. Pensjonat „Połoniny” - budynek usług turystycznych w miejscowości Dwernik – […]  
inwestor – podstawa wyłączenia danych przedsiębiorcy jw. Pozwolenie na budowę 
BOŚ.6740.40.2016 z dnia 21.06.2016 r. 

4. Pensjonat - budynek usług turystycznych w miejscowości Lutowiska – inwestor – […]  
inwestor – podstawa wyłączenia danych przedsiębiorcy jw.  Pozwolenie na budowę 
BOŚ.6740.21.2016 z dnia 4.04.2016 r.  

5. Budynek usług turystycznych w miejscowości Chmiel – inwestor – brak danych. 
Pozwolenie na budowę BOŚ.6740.184.2011 z dnia 29.12.2011 r. 

6. Budynek usług turystycznych w miejscowości Dwernik – inwestor brak danych. 
Pozwolenie na budowę BOŚ.6740.187.2011 z dnia 16.11.2011 r. 
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nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą, Gmina nie wydawała decyzji o warunkach zabudowy 
dla obiektów turystycznych, co było wynikiem objęcia prawie całej Gminy 
miejscowymi  planami przestrzennego zagospodarowania. W ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli Gmina prawidłowo i rzetelnie realizowała ustalanie sposobu poboru 
wody i odprowadzania ścieków poprzez zamieszczenie określonych uregulowań 
w tych planach. Pomimo że na terenie Gminy, w okresie objętym kontrolą, 
nie powstał żaden duży obiekt turystyczny, to dla mniejszych obiektów tego typu 
w rzetelny sposób ustalano warunki poboru wody i odprowadzania ścieków. 
Gmina prowadziła w sposób ciągły w formie elektronicznej, ewidencję 
udzielonych i cofniętych decyzji zezwalających na prowadzenie działalności 
polegającej na transporcie nieczystości ciekłych. 
 

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

3.1. Monitorowanie poboru wody i odprowadzania ścieków przez 
podmioty zlokalizowane na terenie Gminy, a w szczególności obiekty 
turystyczne, mając na uwadze rozwój infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej oraz identyfikowanie ryzyk i zagrożeń związanych z 
tym obszarem. 

W okresie objętym kontrolą, GZGK – realizując usługi w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków – monitorował pobór wody i odprowadzanie 
ścieków przez podmioty zlokalizowane na terenie Gminy. Odbywało 
się to poprzez dokonywanie okresowych pomiarów i rozliczeń z odbiorcami usług 
oraz okresowe kontrole, zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jak poinformował Prezes GZGK, na 
żądanie Gminy, GZGK każdorazowo udostępniał dane, dotyczące 
poszczególnych kontrahentów, co do ilości pobranej wody i odebranych ścieków 
z urządzeń kanalizacyjnych, w celu weryfikacji legalności ich odprowadzania oraz 
prawidłowości zagospodarowania ścieków ze zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków przez Urząd. W okresie objętym kontrolą, 
Gmina prowadziła ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków (opisane w pkt. 1.2. 
niniejszego wystąpienia).  

 (dowód: akta kontroli str. 40-45, 278-290) 

 

3.2. Sposób planowania podmiotów do kontroli. 

 

Jak wyjaśnił Wójt, do kontroli typowano nieruchomości w miejscowościach, gdzie 
nie funkcjonowała zbiorcza kanalizacja, a mieszkańcy korzystają z własnych ujęć 
wody. Nie typowano obiektów do kontroli w oparciu o skargi na niewłaściwą 
gospodarkę ściekową, gdyż takich w latach 2010 – 2017 nie było. 

(dowód: akta kontroli str. 46-50, 231-276) 

 

3.3. Prowadzenie kontroli gromadzenia nieczystości ciekłych. 

Na terenie Gminy liczba zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
zmalała z 55 w 2010 r do 51 w 2017 r., a liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków wzrosła z 22 w 2010 r. do 26 w 2017 r. Żaden z funkcjonujących 
na terenie Gminy obiektów turystycznych nie był wyposażony w zbiornik 
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bezodpływowy na nieczystości ciekłe. Gmina prowadziła kontrole przestrzegania 
i stosowania przepisów w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych. W okresie 
2010-2017 przeprowadzono łącznie 5 kontroli zbiorników bezodpływowych 
(żadna z nich nie dotyczyła obiektu turystycznego) oraz 12 kontroli 
przydomowych oczyszczalni ścieków (jedna kontrola dotyczyła obiektu 
turystycznego). Żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 231-236, 291-296, 298-350) 

 

3.4. Zakres i rodzaj prowadzonych kontroli. 

W przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych dokonywano oceny ich 
szczelności (wizja lokalna, analiza dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz 
sprawdzano posiadanie umów na wywóz nieczystości a także – częstotliwość 
opróżniania tych zbiorników. W przypadku kontroli oczyszczalni przydomowych 
sprawdzano prawidłowość ich funkcjonowania. 

 

 (dowód: akta kontroli str.231-276, 291-296) 

 

3.4. 3.5. Prowadzenie kontroli i badań z udziałem rzeczoznawców. 

Jak wyjaśnił Wójt, w latach 2010 – 2017 nie było przypadków podejrzenia 
lub domniemania czy też skarg na nieszczelności zbiorników bezodpływowych. 
Prowadzone w tym zakresie kontrole także nie wykazały nieprawidłowości. 
Z tego powodu nie było potrzeby prowadzenia kontroli i badań zbiorników 
bezodpływowych z udziałem rzeczoznawców. 

 
 (dowód: akta kontroli str. 46-52) 

3.6. 3.7. Prowadzenie kontroli sprawdzających.  

Jak opisano wyżej, kontrole nie wykazały nieprawidłowości, stąd nie było 
potrzeby prowadzenia kontroli sprawdzających. 

 (dowód: akta kontroli str. 231-276, 291-296, 298-350) 

 

3.8.  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 
Gminy. 

Rada Gminy w Lutowiskach Uchwałą Nr XXXVII/204/02 z dnia 8 października 
2002 r., zgodnie z przepisami art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadziła do stosowania ”Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.” Regulamin określał prawa 
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego, oraz odbiorców usług 
świadczonych przez to przedsiębiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Regulamin określał: szczegółowe warunki i tryb zawierania umów 
z odbiorcami, sposób rozliczeń za świadczone usługi, warunki przyłączenia 
do sieci, warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, obowiązki i prawa odbiorców usług,  

 

(dowód: akta kontroli str.278-284) 
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3.9. Szacowane i rzeczywiste zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków 
w obiektach turystycznych wytypowanych do kontroli. 

 
W związku z faktem, że na terenie Gminy w latach 2010 – 2017 nie powstał ani 
jeden duży obiekt turystyczny (powyżej 50 miejsc noclegowych), do kontroli 
szacowanego i rzeczywistego zużycia wody oraz odprowadzania ścieków 
w obiektach turystycznych kontrolujący wytypował 1011 wybudowanych 
wcześniej, największych obiektów turystycznych, które funkcjonowały w latach 
2016 – 2017. Dla tych obiektów GZGK sporządził, na potrzeby niniejszej kontroli, 
zestawienie prognozowanego miesięcznego zapotrzebowania na wodę oraz 
potrzeby zrzutu ścieków oraz faktycznego zużycia wody i odprowadzenia 
ścieków w tym okresie. Ze sporządzonego zestawienia wynika, że w żadnym 
przypadku nie wystąpiło w obiektach turystycznych większe niż 10% zużycie 
wody lub odprowadzenie ścieków niż wykazane we wnioskach o realizację tych 
usług. Możliwości techniczne dostarczania wody i odbioru ścieków przez GZGK 
pozwalały na pełne zabezpieczenie większej ilości dostaw wody i odbioru 
ścieków, bez podejmowania dodatkowych działań. W 2016 r. GZGK dostarczyło 
od 2.570 m3 wody w miesiącu lutym do 3.756 m3 w miesiącu wrześniu, w 2017 r. 
było to od 2.570 m3 w miesiącu grudniu do 3.986 m3 w miesiącu wrześniu. 
W zakresie ilości ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną było to: w 2016 
r. od 2.796 m3 w miesiącu kwietniu do 3.779 m3 w miesiącu wrześniu, w 2017 r. 
było to 2.662 m3 w miesiącu grudniu do 4.033 w miesiącu wrześniu. Dane 
powyższe nie wskazują, aby sezon turystyczny miał wpływ na zwiększony w tym 
okresie pobór wody czy też zwiększony zrzut ścieków. 

 (dowód: akta kontroli str. 214, 285-290) 

 

3.10. Informowanie przez Gminę, mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Wszelkie informacje, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia, 
przekazywane były mieszkańcom w formie obwieszczenia za pośrednictwem 
strony internetowej BIP Urzędu Gminy, poprzez rozwieszenie ogłoszeń 

                                                      
11  „Łemkowo” – […] 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 i adresu przedsiębiorcy. Wyłączenia 
tego dokonano w interesie przedsiębiorcy, 

    Chata na Szlaku […] – podstawa wyłączenia jw., 

  „Magura” […] – podstawa wyłączenia jw., 

  „Cztery pory roku” ” […] – podstawa wyłączenia jw.,, 

   Domek myśliwski Nadleśnictwo Stuposiany, 

   Willa „Arnika” ” […] – podstawa wyłączenia jw.,, 

   Centrum promocji leśnictwa Nadleśnictwo Stuposiany, 38-713 Lutowiska Stuposiany 4, 

   „Chata Magoda” ” […] – podstawa wyłączenia jw.,, 

   „Czereszenka” ” […] – podstawa wyłączenia jw.,, 

   „Nad Wołosatką” ” […] – podstawa wyłączenia jw.,, 
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w miejscach publicznych oraz na klatkach schodowych budynków 
wielorodzinnych oraz na terenach wiejskich drogą zwyczajową poprzez tablice 
ogłoszeń i sołtysów. 

 (dowód: akta kontroli str. 46-50) 

 

3.11. Występowanie okresowych pogorszeń jakości wody lub 
zmniejszenie dostawy. 

W latach 2010 – 2017 w sieciach wodociągowych obsługiwanych przez GZGK, 
(raz w 2017 r.), wystąpiło okresowe pogorszenie jakości wody (zwiększona 
zawartość bakterii coli). Nie było przypadków odczuwalnego dla odbiorców 
spadków jej ciśnienia. Według informacji uzyskanych od Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, spośród 
wytypowanych do kontroli obiektów, o których mowa wcześniej, w okresie 
objętym kontrolą przeprowadzano kontrole sanitarne w dwóch obiektach – 
Pensjonacie „Caryńska” w Dwerniku (7 kontroli) i w „Stanicy Kresowej Chreptiów” 
w Lutowiskach (2 kontrole). Żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości 
w zakresie jakości wody czy też gospodarki ściekami. Według opinii PPIS, 
wzmożony ruch turystyczny oraz funkcjonowanie obiektów turystycznych 
na terenie Gminy Lutowiska nie miały wpływu na jakość wody. 

(dowód: akta kontroli str. 46-52, 285-289, 291-296, 298-350) 

 

3.12. Skargi dotyczące jakości i ciśnienia wody. 

Analiza treści rejestrów skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Lutowiska oraz 
w GZGK w Lutowiskach wykazała, że w latach 2010 – II połowa 2018 r. 
nie odnotowano w nich żadnej skargi na jakość wody lub jej ciśnienie.  

(dowód: akta kontroli str. 297) 

 

3.13. Monitoring i kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

 W okresie objętym kontrolą, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska (PWIOŚ) w Rzeszowie przeprowadził w GZGK łącznie 9 kontroli 
oczyszczalni ścieków. Ostatnią kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 
30.05.2018 r. Żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości w zakresie 
oczyszczania i odprowadzania ścieków do wód płynących. 
W okresie objętym kontrolą realizowany był na terenie Gminy monitoring wód 
powierzchniowych, mający na celu pozyskanie informacji o stanie wód 
powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami i oceny 
osiągnięcia celów środowiskowych, przypisanych jednolitym częściom wód 
powierzchniowych.  
W latach  2010-2017 PWIOŚ w Rzeszowie, w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, prowadził badania jakości wód powierzchniowych w następujących 
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp) rzecznych, których zlewnie 
pokrywają znaczną część obszaru gminy Lutowiska: 
Według informacji uzyskanych w PWIOŚ, 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. 
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Wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu jest 
przyczyną występowania eutrofizacji wód.  
Analiza wartości wskaźników wykorzystywanych do oceny występowania 
eutrofizacji wód, badanych w jcwp w latach 2014 i 2017 nie wykazała ich zmian 
świadczących o pogorszeniu jakości wód w omawianym okresie. Wskaźniki 
odpowiadały I klasie stanu ekologicznego.   
Jak wyjaśnił PWIOŚ, jednolite części wód powierzchniowych rzecznych położone 
na obszarze Gminy Lutowiska nie były odbiornikami wód z term. W jcwp, 
badanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2010-2017, 
nie stwierdzono zmian temperatury wody w zakresach odbiegających 
od temperatur wody charakterystycznych dla sezonów badawczych.   
W ocenie PWIOŚ, występują czynniki uniemożliwiające lub utrudniające 
prawidłowy i systematyczny nadzór nad wpływem obiektów turystycznych 
na jakość wód.  
Zagadnienia dotyczące rozstrzygania spełniania wymagań przez ścieki 
wprowadzane do wód lub do ziemi, uregulowane są rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego12. Przepisy rozporządzenia 
stanowią, że spełnianie warunków wprowadzania ścieków bytowych 
i komunalnych do wód lub do ziemi potwierdza się roczną oceną 
przeprowadzaną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, której podstawę 
stanowią średnie dobowe próbki pobierane manualnie lub automatycznie. 
Dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określono kilka przypadków, 
w których odpowiadają one wymaganym warunkom, w zależności 
od wprowadzanych wraz ze ściekami substancji zanieczyszczających.  
Sprawowanie przez PWIOŚ bezpośredniej kontroli jakości odprowadzanych 
ścieków, w sposób określony przywołanym rozporządzeniem (pobór próbki 
średniodobowej), jest ze względów organizacyjnych w znacznym stopniu 
ograniczone, a wymierzenie kary na podstawie jednorazowego przekroczenia 
stwierdzonego tym sposobem prawnie niemożliwe.    
Ponadto, w art. 493 pkt 37 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne13  
uchylony został art. 314 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska14, który stanowił podstawę prawną do poboru przez PWIOŚ 
kontrolnej próbki chwilowej powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej 
objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut. Wyniki 
analizy próbki mogły stanowić podstawę stwierdzania przekroczenia m.in. 
dopuszczalnego składu ścieków, na podstawie kontroli. Niespójne przepisy 
prawa powodowały od wielu lat brak możliwości wymierzania przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, w zakresie 
ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi, stwierdzone na podstawie art. 314 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 
Zdaniem PWIO, stworzenie warunków prawnych, umożliwiających wykonywanie 
własnych pomiarów kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
i stwierdzanie na tej podstawie przekroczenia, spowodowałoby wzmocnienie 
systemu nadzoru wypełniania zobowiązań, wynikających z dyrektywy Rady 

                                                      
12 Dz.u. 2014, poz.1800. 
13 Dz. U. 2017, poz.1566. 
14 Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627. 
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Europy z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych15 
91/271/EWG i Ramowej dyrektywy wodnej oraz wykorzystanie w pełnym 
zakresie potencjału analitycznego Inspekcji Ochrony Środowiska. Stwierdzone 
przekroczenia stanowiłyby podstawę wymierzania administracyjnych kar 
pieniężnych i ponoszenia przez podmioty kosztów kontroli, co skutkowałoby 
zwiększeniem wpływów finansowych na fundusze celowe i zasileniem budżetu 
państwa. 
PWIOŚ prowadząc działania kontrolne w zakresie sprawdzenia jakości ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni do wód lub do ziemi, niezależnie 
od obowiązującego stanu prawnego, dokonywał manualnego 
lub automatycznego poboru próbek ścieków. Wyniki tych pomiarów stanowiły 
podstawę do podejmowania działań pokontrolnych, w tym kierowania wystąpień 
do organów samorządu terytorialnego z wnioskiem o przeprowadzenie przeglądu 
udzielonego zakładowi pozwolenia wodnoprawnego lub skorzystania 
z uprawnienia do jego  cofnięcia.  
Jak wyjaśnił PWIOŚ, kontrole prowadzone były z uwzględnieniem przepisów 
prawa, do stosowania których jest zobowiązany. Do dnia 29 kwietnia 2018 r. 
obowiązywała ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej16. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorca 
zawiadamiany był o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrole nie były wszczynane 
przed upływem 7 dni lub po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
(art. 79 ust. 4). Po zmianie ustawy, z dniem 1 stycznia 2017 r. czynności 
kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym 
pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów, były przeprowadzane przed upływem 
terminu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 79 ust. 5a). 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców17 zastąpiła ustawę 
o swobodzie działalności gospodarczej, a zobowiązanie organu 
do zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli określone 
zostało w art. 48 jej ustawy, w związku z tym PWIOŚ o poborze próbki ścieków 
i miejscu jej poboru informował przedsiębiorcę w momencie 
rozpoczęcia czynności kontrolnych.   
WIOŚ w Rzeszowie, oprócz kontroli w terenie, wykonywał kontrole 
dokumentacyjne polegające na ocenie wyników badań ilości  
i jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, prowadzonych przez 
eksploatujących oczyszczalnie ścieków. Kontrole dokumentacyjne wykonywane 
były w zakresie sprawdzenia przestrzegania warunków określonych w decyzjach 
administracyjnych na podstawie przesłanych do PWIOŚ prezentacji wyników 
badań okresowych. Ocena roczna pracy oczyszczalni stanowiła podstawę 
do stwierdzenia przekroczenia w roku kalendarzowym i ewentualnego 
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej dla podmiotu eksploatującego 
instalację.   
PWIOŚ nie prowadził statystyki porównawczej jakości ścieków w danym roku 
kalendarzowym.  
W okresie objętym kontrolą, kontroli PWIOŚ podlegały oczyszczalnie ścieków: 
Muczne, Pszczeliny, Smolnik Żurawin, Stuposiany Procisne, Lutowiska, 
Dwerniczek, Zatwarnica Sękowiec, Zatwarnica administrowane przez GZGK 
w Lutowiskach.  
Ocena prezentowanych przez GZGK wyników pomiarów ilości i jakości ścieków 
odpływających z gminnych oczyszczalni ścieków, wykonanych w 2017 r. 

                                                      
15 91/271/EWG 
16 Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807. 
17 Dz. U. 2018, poz.646 ze zm. 
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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.  
W okresie objętym kontrolą, PWIOŚ przeprowadził łącznie 21 kontroli 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy (jedną – w 2010 r., trzy – w 2012 r., 
siedem – w 2013 r., dwie – w 2014 r. i po cztery kontrole –  w 2015 r. i w 2016 r.).  
Ocena prezentowanych wyników pomiarów wykazała przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 
do wód w latach 2010 – 2013 z oczyszczalni ścieków Muczne i Stuposiany 
Procisne, w latach 2013 – 2014 z oczyszczalni w Zatwarnicy Sękowcu oraz 
w roku 2015 z oczyszczalni w Dwerniczku w stosunku do wartości określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych. Powyższe stanowiło podstawę do wszczęcia 
postępowania administracyjnego i wymierzenia administracyjnych kar 
pieniężnych. PWIOŚ nałożył na GZGK następujące kary: 
w 2011 r. oczyszczalnia w Lutowiskach – 299.541 zł,  
w 2013 r. oczyszczalnia w Mucznem – 11.514 zł, oczyszczalnia w Procisnem – 
8.590 zł, 
w 2014 r. oczyszczalnia w Mucznem – 2.242 zł, oczyszczalnia w Procisnem – 
3.130 zł, 
w 2015 r. oczyszczalnia w Sękowcu – 2.994 zł, 
w 2016 r. oczyszczalnia w Dwerniczku – 1.173 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 298-350) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Gmina, poprzez GZGK, prawidłowo 
monitorowała i kontrolowała sposób poboru wody i odprowadzania ścieków przez 
użytkowników obiektów budowlanych, w tym obiektów turystycznych oraz wpływ 
tej działalności na gospodarowanie gminnym zasobem wody. Gmina prowadziła 
kontrole eksploatacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Monitorowała (m. in. poprzez bieżące 
prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych oraz gminnych ujęć wody, a także 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków) gospodarkę 
nieczystościami płynnymi, przez co uzyskiwała systematyczne i aktualne dane o 
rosnącej bazie turystycznej w Gminie. W okresie objętym kontrolą, wystąpiły 
okresowe przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w 
ściekach odprowadzanych do wód w latach 2010 – 2013 z dwóch oczyszczalni 
ścieków oraz w jednej oczyszczalni w latach 2013 – 2014 oraz w 2015 r. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia   28    września  2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 
 

                p. o. Dyrektora 
Wiesław Motyka 

/…/ 
 
 

 
Kontroler 

Stanisław Tobolewski 
główny specjalista k.p. 

/…/ 
 

 

  

 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 


