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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/107 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
wiejskich1. 

Jednostka 
przeprowadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler Kontrolę przeprowadził Karol Kośnik - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr  LSZ/79/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka kontrolowana Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej2, ul. Żeromskiego 9, 
74-120 Widuchowa.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Nerć, Dyrektor Zakładu3 od dnia 16.02.1996 r.4 Od dnia 15.05.2017 r. 
obowiązki Dyrektora pełnił Sławomir Mazurek.5 

(dowód: akta kontroli str. 3-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności6 

W latach 2015-2017 (I kwartał) Zakład świadczył usługi komunalne, w tym obsługę 
stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych. 
W opracowanym w Zakładzie wzorcu umów na dostarczanie wody oraz w umowach  
z 2015 r. nie określono warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych 
będących w posiadaniu odbiorcy usług, wymaganych w przepisach ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków.7 W umowach zawarto postanowienia naruszające prawa konsumentów  
i ograniczające odpowiedzialność Zakładu za nienależyte wykonanie zobowiązań,  
tj. stosowano niedozwolone klauzule ujęte w rejestrze prowadzonym przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
We wnioskach o zatwierdzenie taryf Zakład przedstawił kalkulacje, w których  
nie uwzględnił amortyzacji. Ogłoszenie taryf zatwierdzonych w 2015 r. i w 2017 r. 
nastąpiło w prawidłowym terminie, natomiast w 2016 r. z kilkudniowym opóźnieniem. 
Wnioski o zatwierdzenie stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zakład 
przedstawił w terminach zgodnych z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę. Taryfy spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków8.  

                                                           
1 Okres objęty kontrolą od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych  

do dokonania ocen. 
2 Dalej: Zakład lub ZGK. 
3 Dalej: Dyrektor. 
4 Wójt Gminy Widuchowa rozwiązał umowę o pracę z Andrzejem Nerciem z dniem 31.08.2017 r., zwalniając go  

z obowiązku świadczenia pracy od  06.06.2017 r. oraz udzielając mu urlopu wypoczynkowego od dnia 10.05.  
do 05.06.2017 r. 

5 Zarządzenia Nr 375/2017 i Nr 376/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15.05.2017 r. 
6 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. 

7 Dz. U. z 2017 r. poz. 328; dalej: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
8 Dz. U. Nr 127, poz. 886, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie określania taryf. 
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Zakład nie posiadał protokołów kontroli okresowych pięcioletnich dla sieci 
wodociągowej, wymaganych w przepisach z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9 
oraz ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaganych w przepisach ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Nie posiadał też pozwolenia wodnoprawnego  
na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Czarnówku, co było 
niezgodne z wymogiem art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne10. 
Zakład nie prowadził monitoringu pracy sieci wodociągowej, ani nie określał 
docelowego minimalnego poziomu wycieków z sieci, co zdaniem NIK nie dawało 
możliwości prawidłowej oceny stanu sieci. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody oraz rzetelność 

zawierania z mieszkańcami umów na dostawę wody. 

1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań. 
1.1.1. Zakład powstał w dniu 1.07.1998 r.11, poprzez połączenie ówczesnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  
w Widuchowej. Przedmiotem działalności ZGK, jako samorządowego zakładu 
budżetowego12 Gminy Widuchowa13, było świadczenie usług komunalnych, w tym 
m.in.: obsługa 7 stacji uzdatniania wody14 i oczyszczalni ścieków, utrzymywanie  
i eksploatacja sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wywóz nieczystości, 
gospodarka budynkami, wysypiskiem śmieci, drogami i chodnikami, cmentarzami,  
a także organizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, remontów i napraw. 

(dowód: akta kontroli str. 10-20, 34-36, 45) 

1.1.2. W Regulaminie organizacyjnym ZGK15 określono zakres działania, kompetencji, 
czynności i odpowiedzialności pracowników samodzielnych i osób pełniących funkcje 
kierownicze oraz układ stanowisk pracy i liczbę etatów, co było zgodne z § 9 Statutu 
Zakładu.16 

(dowód: akta kontroli str. 14-16, 33-47) 

Dyrektor zeznał: „(…) Wszystkie sprawy związane z administracją budynków 
wodociągowych i cmentarnych prowadziłem osobiście, bo nie było nikogo innego,  
kto mógłby się tym zająć. Nie miałem zastępcy. Po połączeniu 2 Zakładów  
był dyrektor, zastępca i 4 księgowe. Ze względu na koszty, w tym i taryfy wody, Wójt 
zwolnił 2 księgowe i zastępcę i tak pracowaliśmy przez około 12 lat. Na zwiększenie 
zatrudnienia żaden z wójtów nie wyrażał zgody, gdyż wiązałoby się to  
z podwyższeniem taryf. Na podniesienie taryf nie wyrażała zgody też Rada Gminy 
(…).” „(…) Przy awarii zazwyczaj pracowało 4 zatrudnionych (operator koparki  
i 3 pracowników), gdy awaria trwała ponad 8 godzin – pomagali pracownicy SUW. 
(…)” 

(dowód: akta kontroli str. 251-252) 

1.1.3. W latach 2015 – 2017 (I kw.) w Gminie funkcjonowało 7 ujęć wody17, a łączna 
długość przewodów wodociągowych (rozdzielczych) wynosiła 58,9 km. W sumie było 
                                                           
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej: Prawo budowlane. 
10 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm., dalej: Prawo wodne. 
11 Uchwała Nr XXX/309/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18.06.1998 r. 
12 Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 29.02.2012 r. 
13 Dalej: Gmina. 
14 Dalej: SUW. 
15 Zarządzenie nr 6/2005 Dyrektora z dnia 7.10.2005 r. 
16 Uchwała Nr XXVII/232/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21.09.2005 r. 
17 W miejscowościach: Bolkowice (2 studnie głębinowe wód podziemnych), Czarnówko (2), Krzywin (2), Ognica (1), 

Rynica (1), Widuchowa (2) i Żelechowo (2). 
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1.208 przyłączy wodociągowych w  2015 r., 1.213 w 2016 r. i 1.216 w I kw. 2017 r.  
Do podstawowych urządzeń do uzdatniania wody zaliczały się m.in.: filtry ciśnieniowe 
(23 sztuki18), mieszacze wodnopowietrzne (6), aeratory (5), chloratory (4). 
W całym badanym okresie do sieci wodociągowej podłączonych było 99% 
mieszkańców Gminy. W przypadku 3 budynków19 przyczyną nieobjęcia mieszkańców 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był brak sieci wodociągowej, a w 1 przypadku20 – 
mieszkańcy korzystali z własnego ujęcia wody. 

(dowód: akta kontroli str. 176-181, 192-193, 198-199) 

1.2. Opracowanie regulaminu dostarczania wody. 
1.2.1. W latach objętych kontrolą na terenie Gminy obowiązywał Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków21, o którym mowa w art. 19 ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 22-30) 

W okresie od 1.01.2015 r. realizacja postanowień Regulaminu dostarczania wody  
nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej w ZGK. 

(dowód: akta kontroli str. 211) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody. 

1.3.1. W badanym okresie Zakład zawarł 129 umów na dostarczanie wody  
i odprowadzanie ścieków22, w tym 57 w 2015 r., 62 w 2016 r. i 10 w I kw. 2017 r. 

Wszystkie 129 umów zawarto po odbiorze montażu głównego wodomierza  
na nieruchomości, z czego ZGK sporządzał protokół. 

(dowód: akta kontroli str. 49-50) 

1.3.2. Badania 57 umów na dostarczanie wody zawartych w 2015 r., wykazały,  
że wszystkie były zgodne z opracowanym w Zakładzie wzorcem23, spełniającym 
wymagania określone w art. 6 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 624 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49) 

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

1. W opracowanym i stosowanym w ZGK wzorcu umów na dostawę wody  
i odprowadzanie ścieków oraz we wszystkich 57 umowach z 2015 r. zawarto 
niedozwolone: 
- klauzule umowne25: brak odpowiedzialności Zakładu za ograniczenie dostaw wody 
spowodowane brakiem wody w ujęciu (§ 5 ust. 2 pkt 4 lit. a) oraz ustalanie ilości 
dostarczonej wody, w przypadku uszkodzenia wodomierza głównego, jako średniej 
ilości za okres ostatnich 6 miesięcy (§ 7 ust. 1), 
- zapisy (oprócz ww. klauzul) o braku odpowiedzialności Zakładu za ograniczenie 
dostaw wody spowodowane brakiem zasilania SUW w energię elektryczną26  
(§ 5 ust. 2 pkt 4 lit. a), brak informacji na temat miejsca, czasu i formy wnoszenia 
reklamacji oraz terminu ich rozpatrzenia27. 

                                                           
18 Odżelaziacze i odmanganiacze. 
19 2 budynki w miejscowości Żelechowo oraz po 1 budynku w Ognicy i Pąkowie. 
20 W miejscowości Wilcze. 
21 Dalej: Regulamin dostarczania wody, przyjęty uchwałą Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 

25.11.2005 r. 
22 Dalej: umowy na dostawę wody. 
23 Opracowany w 2005 r. przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez radcę prawnego Urzędu Gminy Widuchowa. 
24 Pkt 5 nie dotyczy zakładów budżetowych. 
25 Rejestr niedozwolonych klauzul umownych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dostępny: 

www.uokik.gov.pl). 
26 Decyzja Prezesa UOKiK RGD-33/2014. 
27 Decyzja Prezesa UOKiK RLO-1/2015. 
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(dowód: akta kontroli str. 31-32) 

W § 11 wzorca umowy na dostawę wody i we wszystkich 57 umowach zawartych  
w 2015 r. zapisano, że „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 
zastosowanie mają przepisy uchwały Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy (…) w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody (…)” 
W § 5 ust. 2 pkt 4 lit. a) i e) oraz § 11 ust. 4 Regulaminu dostarczania wody zawarto 
ww. niedozwolone klauzule i zapisy. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 25, 31-32, 48) 

Dyrektor wyjaśnił „Było to moje przeoczenie, przy czym pracownicy Urzędu Gminy,  
w tym radca prawny, którzy powinni współpracować z Dyrektorem ZGK, nie zwrócili mi 
na to uwagi. W okresie od 2015 r. nie wystąpił żaden z przypadków, których dotyczą 
kwestionowane zapisy.” 

(dowód: akta kontroli str. 51-52) 

2. Umowy na dostawę wody zawarte w 2015 r. oraz wzorzec umów na dostawę wody, 
stosowany w Zakładzie, nie zawierały warunków usuwania awarii przyłączy 
wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług, 
wymaganych w art. 6 ust. 3 pkt 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 48) 

Dyrektor wyjaśnił, że brak ww. warunków był jego przeoczeniem. 
(dowód: akta kontroli str. 51-52) 

3. W badanym okresie wszystkie 129 umów na dostarczanie wody, zostało 
podpisanych, pomimo że wcześniej nie wpłynęły do Zakładu wnioski, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 i 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 50) 

Starsza Księgowa, która podpisała ww. 129 umów, wyjaśniła, że brak wniosków  
o podpisanie umów był jej przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 50) 

Stosownie do wymogów art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
Zakład opracował i przedstawił do zatwierdzenia Radzie, Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły stosowania w umowach na dostawę wody postanowień godzących w 
interesy konsumentów, m.in. poprzez ograniczenie odpowiedzialności ZGK względem 
konsumentów za nienależyte wykonanie zobowiązań. 
Zawarte umowy na dostarczanie wody nie były poprzedzone złożeniem  wymaganych 
wniosków . 
 

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

2.1. Wymagania formalne. 

2.1.1. Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie i zajmujących się zbiorowym 
zaopatrzeniem w wodę wynosiła: 

 11 w 2015 r. 

 9 w 2016 r. i w I kw. 2017 r. 
(dowód: akta kontroli str. 199) 

Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły: 1.580,9 tys. zł (616,8 tys. zł sprzedaż  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę) na koniec 2015 r., 1.432,4 tys. zł  
(633,4 tys. zł) na koniec 2016 r. i 324,6 tys. zł (139,1 tys. zł) na koniec I kw. 2017 r.  

Ocena cząstkowa 
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Po uchwaleniu budżetu, Zakład nie występował o dodatkowe środki na realizację 
zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 496) 

W latach 2015 – 2017 (I kw.) Zakład rozliczał się z Gminą w zakresie: dotacji 
celowych28, środków trwałych przekazanych ZGK w trwały zarząd i prac zleconych. 

(dowód: akta kontroli str. 495-496) 

Liczba pracowników Zakładu bezpośrednio związanych z wykonywaniem zadań  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w badanym okresie, wynosiła: 4 osoby29 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 w wymiarze 3/8 i 1 w wymiarze 1/2. Na umowę–
zlecenie zatrudnione były 2 osoby według stanu na 31.12.2015 r., 5 osób –  
na 31.12.2016 r. i 2 osoby – na 31.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 495-496) 

2.1.2. Zakład dysponował programem finansowo-księgowym, który umożliwiał 
wykonanie operacji, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, tj. wydzielenie kosztów stałych i zmiennych oraz 
przychodów związanych poszczególnymi rodzajami działalności Zakładu.  

(dowód: akta kontroli str. 368-371) 

W Zakładzie obowiązywały zasady (polityka) rachunkowości, o których mowa w art. 10 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości30, wprowadzone zarządzeniem 
Dyrektora z dnia 1.02.2011 r.31 Zakład dysponował programem komputerowym 
służącym m.in. do wystawiania faktur odbiorcom wody. 

(dowód: akta kontroli str. 495, 497-498) 

Po połączeniu 2 zakładów budżetowych i utworzeniu ZGK w 1998 r.32, przekazano 
Zakładowi sieć wodociągową w nieodpłatne użytkowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 497) 

2.1.3. W latach 2015-2017 (I kw.) Zakład nie opracowywał wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ponieważ nie planował budowy urządzeń 
wodociągowych i zgodnie z art. 21 ust. 7 nie dotyczył go obowiązek opracowania 
takiego planu. 

(dowód: akta kontroli str. 182) 

W latach 2014-2017 w Gminie nie obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów, na których zlokalizowano wszystkie 7 ujęć wody. 
W pkt 4 ust. 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Widuchowa33 określono następujące działania w zakresie zaopatrzenia  
w wodę: wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody podziemnej, zaopatrzenie 
wszystkich mieszkańców Gminy w wodę poprzez rozbudowę i modernizację sieci 
wodociągowej, opracowanie programu zaopatrzenia w wodę w sytuacjach 
kryzysowych, adaptacja istniejących studni na studnie publiczne oraz likwidacja 
nieeksploatowanych studni i ujęć wody. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 86, 118-124, 194) 

W okresie od 2015 r. wszystkie 7 ujęć wody posiadało ogrodzone strefy ochrony 
bezpośredniej o szerokości od 8 do 10 m wokół studni. Ujęciom nie wyznaczono stref 
ochrony pośredniej. 

                                                           
28 100,0 tys. zł na wymianę 704 mb rur PVC na PE sieci wodociągowej Widuchowa-Marwice. 
29 W tym 1 osoba zatrudniona od 01.04.2016 r. 
30 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
31 Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  

w Widuchowej. 
32 Opisanych w pkt 1.1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
33 Uchwała Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30.12.2013 r. Dalej: Studium. 
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(dowód: akta kontroli str. 290-291) 

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił, że Zakład nie analizował opłacalności wymiany 
sieci wodociągowej, ani opłacalności usuwania wycieków. Stwierdził ponadto: „Nie są 
mi znane modernizacje przeprowadzane na stacjach uzdatniania wody”. Wyjaśnił też: 
„Ciśnienie w sieci utrzymywane jest w poszczególnych miejscowościach  
na optymalnych poziomach. Zróżnicowane jest to stanem instalacji wodnych, a także 
potrzebą dostarczenia wody na odpowiednie wysokości do mieszkań. Z uwagi  
na najwyższe punkty poboru wody, obniżenie ciśnienia w sieci jest bezzasadne, może 
spowodować przerwy w dostawie wody albo spadki ciśnienia.” 

(dowód: akta kontroli str. 268-269) 

2.1.4. W badanym okresie Zakład przedstawił Wójtowi Gminy wnioski o zatwierdzenie 
stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę34, w terminach zgodnych z art. 24  
ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, tj. co najmniej 70 dni35  
przed planowanym dniem wejścia w życie taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 54, 125, 144, 156) 

2.1.5. Taryfy obowiązujące w okresie od 1.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli 
NIK, weszły w życie od 1 kwietnia każdego kolejnego roku, na podstawie uchwał Rady 
Gminy z dnia: 17.03.2014 r., 19.02.2015 r., 02.03.2016 r. i 27.02.2017 r.36 w trybie  
art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 66, 76, 202) 

2.1.6. W badanych latach Zakład ogłosił zatwierdzone taryfy w sposób zgodny  
z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, tj. w tygodniku powiatu 
Gryfińskiego „Gazeta Chojeńska”. W 2015 r. ogłoszenie ukazało się w terminie 5 dni 
od dnia podjęcia uchwał o zatwierdzeniu taryf i 8 dni w 2017 r.37 W 2016 r. Zakład 
ogłosił zatwierdzone taryfy na tablicach informacyjnych wszystkich sołectw Gminy  
z opóźnieniem 5 dni oraz w Gazecie Chojeńskiej z opóźnieniem 6 dni38 w stosunku  
do terminu  określonego w art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 55, 76, 257-258, 260-262, 264-265) 

2.1.7. We wszystkich przypadkach taryfy obowiązywały przez okres 1 roku. 
(dowód: akta kontroli str. 290-291) 

2.2. Prawidłowość opracowania taryf. 

2.2.1. Taryfy opracowane na lata objęte badaniami spełniały wymagania określone  
w § 3 pkt 1 lit. a i lit. c rozporządzenia w sprawie określania taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 125-217, 387) 

Wielkości strat wody omówiono w pkt 3.1.6. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Zakład nie dysponował danymi na temat ilości strat wody w podziale na przyczyny. 

(dowód: akta kontroli str. 386) 

Według stanu na dzień 21.06.2017 r. średnia cena za 1 m3 dostarczanej wody  
w Gminie wynosiła 4,16 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 198, 385) 

2.2.2. Zakład ustalił niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryf, o których mowa 
w § 6 rozporządzenia w sprawie określania taryf, przy czym nie wystąpiły przypadki 
wymienione w pkt 2 (zakup wody, wprowadzenie ścieków do cudzych urządzeń 

                                                           
34 Dalej: taryfy. 
35 70 dni w 2015 r., 73 w 2016 r. i 77 w 2017 r. 
36 Uchwały odpowiednio nr: XXVII/244/2014, IV/24/2015, XI/94/2016 i XVIII/211/2017. 
37 Gazeta Chojeńska z ogłoszeniem ukazała się 07.03.2017 r., wcześniejsze wydanie – 28.02.2017 r.,  

tj. na następny dzień po podjęciu uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu taryf. 
38 Ogłoszenia odpowiednio w dniach: 14 i 15.03.2016 r. 
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kanalizacyjnych), pkt 3 (spłata rat kapitałowych), pkt 4 (spłaty odsetek od kredytów  
i pożyczek) i pkt 6 (marża zysku). 

(dowód: akta kontroli str. 267, 387) 

2.2.3. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki warunkowej przydatności wody  
do spożycia i Zakład nie stosował obniżek ceny wody. 

(dowód: akta kontroli str. 387) 

2.2.4. W badanym okresie Zakład posiadał aktualne pozwolenia wodnoprawne  
dla 6 ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach: Bolkowice, Krzywin, Ognica, 
Rynica, Widuchowa i Żelechowo39 oraz pozwolenie dla ujęcia w Czarnówku ważne  
w części dotyczącej poboru wód40. 

 (dowód: akta kontroli str. 212) 

2.2.5. Wysokość zaległości ogółem z tytułu opłat za wodę wynosiła 26.052 zł  według 
stanu na 31.12.2015 r., 34.895 zł na 31.12.2016 r. i 33.157 zł  
na 31.03.2017 r. Udział osób fizycznych w zaległościach wynosił 87% na koniec  
2015 r. i po 85% na koniec 2016 r. i I kwartału 2017 r. Nie było należności 
przedawnionych. 

(dowód: akta kontroli str. 491-492) 

Najwyższe należności Zakładu z tytułu opłat za wodę wynosiły od 119 zł  
do 589 zł. 
Po wysłaniu przez Zakład upomnień, a następnie pism uprzedzających o możliwości 
odcięcia wody, 4 dłużników w 2015 r. i wszyscy (5) w 2016 r. uregulowało należności. 
W przypadku kwoty 298 zł sprawa została umorzona w 2015 r. z uwagi  
na stwierdzenie przez komornika sądowego bezskuteczności egzekucji. 
W 2017 r., do zakończenia czynności kontrolnych NIK, 1 zadłużenie (267 zł)  
w całości spłacono, 3 kwoty zadłużenia41 (w sumie 1.055 zł) zostały spłacone w 65%  
(w sumie 682 zł), a 1 zadłużenia (368 zł) nie spłacono. Do wszystkich  
5 dłużników Zakład wysłał po 2 upomnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 491-493) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Zakład nie posiadał aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 
wód popłucznych z SUW w Czarnówku, wymaganego art. 122 ust. 1 pkt 1 w zw.  
z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego. W decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 29.01.2007 r. 
udzielającej ZGK pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód dla tego ujęcia, 
określono termin ważności pozwolenia na odprowadzanie wód popłucznych do dnia 
do 15.01.2017 r. 
Zgodnie z art. 292 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska42 w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający  
ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za pobór wód lub wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi. W okresie od dnia 16.01.2017 r. do 31.03.2017 r.  
z SUW w Czarnówku odprowadzono 61 m3 wód popłucznych. 

(dowód: akta kontroli str. 212-216, 218) 

Dyrektor zeznał, że przeoczył brak pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na dużą 
liczbę obowiązków na przełomie 2016 r. i 2017 r. oraz na przerwę w pracy w związku 
ze zwolnieniem lekarskim. „(…) Pozwolenie to zostało wydane wcześniej  

                                                           
39 Decyzje dla ujęć w m.: Bolkowice (termin ważności poboru wody do 31.10.2033 r., wprowadzania wód 

popłucznych do 31.10.2023 r.), Krzywin (31.10.2033 r. i 31.10.2023 r.), Ognica (31.01.2033 r. i 31.01.2023 r.), 
Rynica (31.01.2034 r. i 31.01.2024 r.), Widuchowa (31.10.2032 r. i 30.06.2022 r.), Żelechowo (30.11.2032 r.  
i 30.11.2022 r.). 

40 Ważne do dnia 15.01.2027 r. 
41 578 zł, 283 zł, 192 zł, rozłożone na raty. 
42 Dz. U. z 2017 r. poz. 519. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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od pozostałych 6 i to mnie zmyliło. (…) O braku pozwolenia zorientowałem się  
w kwietniu 2017 r. i wówczas na początku maja zleciłem (…) ustnie (…)” firmie 
zewnętrznej uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. „(…) określiłem termin 
wstępnie na miesiąc czasu.”  

(dowód: akta kontroli str. 251-252) 

2. W 2016 r. Zakład ogłosił zatwierdzone taryfy na tablicach informacyjnych 
wszystkich sołectw Gminy z opóźnieniem 5 dni oraz w Gazecie Chojeńskiej  
z opóźnieniem 6 dni43 w stosunku do terminu 7 dni od dnia podjęcia uchwały, 
określonym w art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 260-262) 

Główna Księgowa wyjaśniła, że w 2016 r. ogłoszenie taryf w Gazecie Chojeńskiej 
wynikało z jej przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 267) 

3. We wnioskach o zatwierdzenie taryf na lata 2015-2017, Zakład nie uwzględnił 
amortyzacji, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie określania taryf 
(do dnia 6.09.2016 r. w § 7 ust. 4). 

(dowód: akta kontroli str. 125-175, 203-210) 

Główna Księgowa wyjaśniła: „(…) nie ujmowano amortyzacji, ponieważ § 7 ust. 4 
rozporządzenia taryfowego stanowił do dnia 25 sierpnia 2016 r., że koszty 
świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji 
finansowanych ze środków własnych, w tym z kredytów lub pożyczek spłacanych 
przez przedsiębiorstwo. W przypadku Zakładu zdecydowana większość środków 
trwałych była nieodpłatnie przekazana przez Gminę. Zakupy ze środków własnych 
stanowiły niewielki procent w środkach trwałych przejętych z jednostki nadrzędnej, 
dlatego nie została ujęta we wnioskach o zatwierdzenie taryf. (…) Powyższą sytuację 
rozwiązuje nowelizacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf (Dz. U. poz. 1301 z dnia  
22 sierpnia 2016 r.), które w § 6 pkt 1 lit. a stanowi, że amortyzację lub odpisy 
umorzeniowe ustalane są zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości 
początkowej środków trwałych niezależnie od źródeł ich finansowania. Amortyzacja  
od środków trwałych zostanie uwzględniona we wniosku o zatwierdzenie taryf  
w następnym roku, zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie określenia taryf,  
w myśl którego amortyzacja będzie dokonywana stopniowo i rozłożona w czasie.” 

(dowód: akta kontroli str. 267) 

 

1. Do wniosków o zatwierdzenie taryf na lata 2015-2017, Dyrektor nie załączył tabel 
oznaczonych jako: A, D, E, F, G i H, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 4 
rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 125-175, 203-210) 

Dyrektor zeznał, że brakujące tabele „(…) nie miały wpływu na taryfę, musiałbym  
je zerować. Wójt Gminy nie żądał ich załączenia.” 

(dowód: akta kontroli str. 250) 

Zdaniem NIK brak wymaganych tabel może utrudniać prawidłową ocenę składanych 
wniosków o zatwierdzenie taryf. 

 

Wnioski o zatwierdzenie stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zakład 
przedstawił w terminach zgodnych z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

                                                           
43 Ogłoszenia odpowiednio dniu: 14 i 15.03.2016 r. 

 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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w wodę. Do wniosków o zatwierdzenie taryf Zakład nie załączył wszystkich 
wymaganych tabel, co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie określania taryf. 
W 2016 r. zatwierdzone taryfy ogłoszono z kilkudniowym opóźnieniem.  
Taryfy spełniały wymagania rozporządzenia w sprawie określania taryf. Zakład 
prawidłowo egzekwował najwyższe zadłużenia z tytułu opłat za wodę. Zakład  
nie posiadał pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych z SUW 
w Czarnówku. 

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. 

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

3.1.1. Według stanu na dzień 31.03.2017 r. rury sieci wodociągowej wykonane były z: 

 tworzywa sztucznego PE (około 28 km, w tym 22 km w wieku do 20 lat i 6 km – 
21-30 lat), 

 tworzywa sztucznego PCV (10,5 km, 31-40 lat), 

 azbestu (12 km, 41-50 lat), 

 żeliwa szarego (8,4 km, 41-50 lat). 
(dowód: akta kontroli str. 183, 198) 

3.1.2. Zakład założył w maju 2003 r. książki obiektu budowlanego, zgodnie z art. 64 
Prawa budowlanego, dla wszystkich 7 SUW na terenie Gminy. 
W badanym okresie nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 61 ust. 2 Prawa 
budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 292, 294, 372) 

3.1.3. Zakład nie prowadził monitoringu pracy sieci wodociągowej. 
(dowód: akta kontroli str. 184-185) 

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił, że sprawami sieci wodociągowej zajmował się 
zwolniony Dyrektor, natomiast sieć będzie monitorowana na bieżąco, np. przy okazji 
napraw awarii. 

(dowód: akta kontroli str. 373) 

3.1.4. ZGK nie określał ekonomicznego poziomu wycieków z sieci, tj. docelowego 
minimalnego poziomu, do jakiego powinny być ograniczone straty wody w sieci 
wodociągowej przy najniższych kosztach eksploatacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 383) 

3.1.5. Ilość wody ujmowanej wyniosła 224,0 tys. m3 w roku 2014, 214,2 tys. m3  
w 2015 r., 233,2 tys. m3 w 2016 r. i 42,2 tys. m3 w I kw. 2017 r. 
Roczna ilość wody zużytej przez odbiorców wyniosła 160,7 tys. m3 w 2014 r.,  
164,4 tys. m3 w 2015 r., 164,8 tys. m3 w 2016 r. i 36,5 tys. m3 w I kw. 2017 r. 
W latach 2014 – 2016 ilość wody pobranej na własne cele technologiczne 
zmniejszono z 39,6 do 8,8 tys. m3. 
Wysokość strat wody w sieci wodociągowej wyniosła 23,7 tys. m3 w 2014 r.,  
39,6 tys. m3 w 2015 r., 59,5 tys. m3 w 2016 r. i 3,06 tys. m3 w I kw. 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 186) 

Dyrektor wyjaśnił: „Zwiększenie strat wody wynika głównie z pogorszającego się  
z wiekiem stanu rur azbestowych i żeliwnych. W 2014 r. awarii było mniej i dotyczyły 
rur o mniejszym przekroju 100 i 110 mm, w 2016 r. – pękały rury o dużym przekroju 
125 i 160 mm, rury żeliwne. Po każdej usuniętej awarii płukaliśmy sieć i straty były 
większe przy większych przekrojach rur z żeliwa. Dodatkowo nie było i nadal nie ma 
(brak środków finansowych) całodobowych służb interwencyjnych, więc reakcja  
na awarie, które wydarzyły się w nocy i w weekendy była dłuższa niż w ciągu 
tygodnia, co również przekładało się na zwiększenie strat wody. Ograniczenie wody 
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na cele własne technologiczne wiązało się z warunkami, jakie określono w decyzjach 
o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody, wydanymi przed 2014 r., w których 
ograniczono to zużycie.” 

(dowód: akta kontroli str. 196) 

W okresie od 2014 r. w celu obniżenia strat wody w sieci wodociągowej Zakład 
wykonał modernizację części sieci wodociągowej, której łączny koszt 260 tys. zł  
w całości został pokryty ze środków Gminy. Modernizacja polegała na: 

 wymianie rur z PCV na PE na odcinku 1.024 m, od Widuchowej do Dębogóry  
i Marwic, w latach 2014-2016 (koszt: 220 tys. zł), 

 wymianie rur z PVC na PE i montaż 11 zasuw na 3 odcinkach sieci o łącznej 
długości 168 m, leżących w centrum Widuchowej44; inwestycja rozpoczęta została 
w I kwartale 2017 r. (50 tys. zł). 

Celem wymiany rur było zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, natomiast 
dzięki montażowi zasuw uzyskano możliwość awaryjnego wyłączenia części,  
a nie całego układu sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 187) 

3.1.6. W badanym okresie wystąpiło 78 awarii z tego 35 w 2015 r., 40 w 2016 r.  
i 3 w I kw. 2017 r. 
Łączny czas trwania awarii wyniósł 788 godzin, w tym 432 godz. w 2015 r. 
(maksymalny 104 godz., minimalny 8 godz., średni 12,3 godz.), 336 godz. w 2016 r. 
(32 godz., 4 godz., 8,4 godz.) i 20 godz. w I kw. 2017 r. (8 godz., 4 godz., 6,6 godz.). 
Awarie dotyczyły: hydrantów w 19 przypadkach (5 w 2015 r. i 14 w 2016 r.), zasuwy  
(1 w 2016 r.), wodomierza (1 w 2017 r.) oraz innych przedmiotów45  
w 57 przypadkach (30 w 2015 r., 25 w 2016 r., 2 w 2017 r.). Według miejsc 
wystąpienia, awarie dotyczyły przewodów rozdzielczych w 69 przypadkach  
(32 w 2015 r., 34 w 2016 r., 3 w 2017 r.) i przełączy wodociągowych w 9 przypadkach 
(3 w 2015 r., 6 w 2016 r.). 
Wskaźnik intensywności awarii46 wyniósł: 0,59 w 2015 r., 0,68 w 2016 r.  
i 0,05 w I kwartale 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 188-189) 

3.1.7. W latach 2015 – 2017 (I kw.) nie wystąpiły przypadki przerw w dostawie wody 
trwające ponad dobę. Awarie sieci wodociągowej Zakład usuwał we własnym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 383) 

3.1.8. Na temat zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego wody w przypadku awarii i po jej usunięciu, pełniący 
obowiązki Dyrektora wyjaśnił, że po usunięciu awarii Zakład wykonywał płukanie 
końcowych odcinków sieci wodociągowej. W badanym okresie nie wystąpiły  
inne niż awaria, powody braku wody lub niedostatecznego ciśnienia w sieci. 

(dowód: akta kontroli str. 383-384) 

3.1.9. Na temat przedsięwzięć podejmowanych przez Zakład w celu zmniejszenia 
awaryjności sieci wodociągowej oraz skrócenia czasu usuwania awarii, pełniący 
obowiązki Dyrektora wyjaśnił „Sprawami dotyczącymi sieci wodociągowej zajmował 
się osobiście zwolniony dyrektor ZGK. Nie mam wiedzy na ten temat.” 

(dowód: akta kontroli str. 384) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody. 

                                                           
44 Ulice: Bulwary Rybackie (wymiana rur na odcinku 112 m, 3 zasuwy), Krakowska (6 zasuw), Grunwaldzka  

(56 m, 2 zasuwy). 
45 Awarie pomp głębinowych i sieciowych, zbiorników retencyjnych, zasuw i orurowania SUW, filtrów, instalacji 

elektrycznych, automatyki sterowania i sprężarek. 
46 Stosunek sumarycznej liczby awarii do łącznej długości sieci wodociągowej (58,9 km). 
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3.2.1. Zakład nie dysponował wewnętrznymi zaleceniami dotyczącymi monitorowania 
jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 373) 

3.2.2. Dla potrzeb oceny przydatności wody (wewnętrzna kontrola jakości wody) 
Zakład uzgodnił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie47 
stałe punkty czerpalne do pobierania próbek do badań i harmonogramy 
(częstotliwość) pobierania próbek wody do badań, odpowiednio w dniu 24.02.2015 r., 
15.01.2016 r. i 05.01.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 275-277) 

W każdym z 3 badanych lat Zakład uzgodnił z PPIS 28 punktów poboru wody  
do badań, w tym 14 przed wodomierzem głównym lub przed przyłączem 
wodociągowym oraz po 7 z ujęcia i z wody podawanej do sieci po uzdatnieniu.  
Z ujęcia pobierano wodę 1 raz w roku. Wodę podawaną do sieci po uzdatnieniu 
pobierano 25 razy w latach 2015 – 2016 i 6 razy w I kwartale 2017 r. Nie ustalono 
częstotliwości poboru przed wodomierzem głównym lub przed przyłączem 
wodociągowym. Zakład nie prowadził monitoringu sieci wodociągowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 184-185, 200, 278) 

3.2.3. Zakład nie dysponował dokumentami na temat uzgodnień z PPIS zakresu 
badań wody. 

(dowód: akta kontroli str. 278) 

W badanym okresie Zakład nie prowadził monitoringu zawartości substancji 
promieniotwórczych w wodzie48. 

(dowód: akta kontroli str. 278) 

W dniu 19.06.2017 r. Zakład wysłał do PPIS harmonogram pobierania próbek wody  
do badań zawartości substancji promieniotwórczych na 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 272, 278) 

3.2.4. Próbki wody pobierał oraz wykonywał ich badania Instytut Zootechniki 
Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie49. 
Zakład dysponował decyzjami PPIS w Szczecinie50 zatwierdzającymi system jakości 
prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi prowadzony przez Instytut, 
obowiązującymi łącznie w okresie od 18.01.2016 r. do 31.01.2018 r. Zakład  
nie dysponował decyzją dla 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 270-271, 273-274, 278, 283) 

Jak wyjaśnił pełniący obowiązki Dyrektora „Sprawami wodociągów i badaniami wody 
zajmował się dyrektor Nerć. W rozmowie ze mną kierownik Instytutu stwierdził,  
że mieli decyzję PPIS dla 2015 r., jednak nie mogą jej odszukać.” 

(dowód: akta kontroli str. 373) 

3.2.5. Zakład nie dysponował danymi pozwalającymi ustalić w jakim czasie  
od wykonania badań, w przypadku nieprzekroczenia parametrów jakości wody 
określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody, Instytut przekazywał ZGK 
sprawozdanie z badań oraz w jakim czasie Zakład przekazywał wyniki badań do PPIS. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 

3.2.6. Instytut nie stwierdził przekroczenia parametrów jakości wody określonych  
w rozporządzeniu w sprawie jakości wody. 

                                                           
47 Dalej: PPIS. 
48 Zgodnie z § 28 ust. 1 w zw. z § 30 rozporządzenia w sprawie jakości wody, wstępny monitoring substancji 

promieniotwórczych, należy wykonać do dnia 28.11.2017 r.  
49 Dalej: Instytut. 
50 Z dnia 18.01.2016 r. i 01.02.2017 r., wydanymi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody. 
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Zakład nie dysponował dokumentami na temat czasu w jakim PPIS przekazywała 
ZGK oceny jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił „Sprawami dotyczącymi jakości wody zajmował 
się osobiście zwolniony dyrektor ZGK. (…) Nie wiem jaki był czas przekazywanie ocen 
przez PPIS. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 376) 

3.2.7. Przeprowadzono w sumie 54 badania wody wodociągowej w Gminie, z tego  
23 w 2015 r., 25 w 2016 r. i 6 w I kwartale 2017 r. PPIS wydał 29 ocen jakości wody,  
w poszczególnych latach odpowiednio: 11, 17 i 1, z których żadna nie stwierdzała 
ograniczenia lub niezdatności do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 201) 

3.2.8. Zakład wykonał po 25 badań wody w 2015 r. i w 2016 r. oraz 6 w I kwartale 
2017 r. 
PPIS wydał w sumie 29 ocen jakości wody wodociągowej, z tego 11 w 2015 r,  
17 w 2016 r. i 1 w I kwartale 2017 r. Wszystkie oceny wykazały przydatność wody  
do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 201, 283) 

3.2.9. W badanym okresie Zakład nie występował do Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zgodę na odstępstwo  
od wymagań chemicznych jakim powinna odpowiadać woda, określonych  
w rozporządzeniu w sprawie jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie pobrała 4 razy próbki 
wody do spożycia, w tym po 2 razy w 2015 r.51 i w 2016 r.52 Stacja nie miała 
zastrzeżeń do jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 

3.2.10. W latach objętych kontrolą PPIS nie wydał decyzji wyrażającej zgodę  
na odstępstwo od wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda, 
określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 

3.2.11. W sumie wystąpiło 78 awarii sieci wodociągowej, co opisano w pkt 3.1.6. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 188) 
Zakład nie dysponował danymi nt. działań w przypadkach zagrożeń pogorszenia 
jakości wody, w tym uzgodnień z PPIS, planowania przedsięwzięć naprawczych  
i ich harmonogramu oraz realizacji. Nie było też danych odnośnie czasu informowania 
PPIS oraz Wójta o podjętych i zaplanowanych działaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił „W przypadkach mogących pogorszyć jakość 
wody, Zakład wyznaczał i uzgadniał z PPIS miejsce, częstotliwość i zakres badania 
wody. Planował też przedsięwzięcia naprawcze i harmonogram ich realizacji. Nie mam 
informacji na ten temat. Nie wiem w jakim czasie od wystąpienia wszystkich zagrożeń 
jakości wody Zakład informował PPIS oraz Wójta o podjętych i zaplanowanych 
działaniach.” 

(dowód: akta kontroli str. 376) 

                                                           
51 W dniach 14. i 15.10. w m. Ognica. 
52 W dniach 16.08. w  m. Żelechowo i 05.12. w m. Krzywin. 
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3.2.12. W badanym okresie PPIS nie stwierdził jakości wody warunkowo przydatnej 
lub nieprzydatnej do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

Zakres badań wody wykonanych przez Laboratorium: mętność, barwa, twardość, 
określenie pH, przewodność elektryczna właściwa (250C), zapach oraz zawartość: 
jonów amonowych, bakterii z grupy Coli, Escherichia Coli, azotanów, azotynów, glinu, 
chlorków, manganu, siarczanów, żelaza. 

(dowód: akta kontroli str. 278-280, 284) 

3.2.13. Na temat działań podejmowanych przez Zakład w celu poprawy jakości wody 
pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił „Sprawami dotyczącymi jakości wody zajmował 
się zwolniony dyrektor. Według mojej wiedzy nie były podejmowane osobne działania 
skierowane na poprawę jakości wody.” 

(dowód: akta kontroli str. 376) 

3.2.14. Zakład stosował technologię uzdatniania ujmowanej wody polegającą  
na uzdatnianiu złożami antracytowymi w zbiornikach ciśnieniowych. Nie stosowano 
środków chemicznych, oprócz aktywnych złóż antracytowych. Technologia nie była 
zmieniana. 

(dowód: akta kontroli str. 253) 

3.2.15. Zakład nie posiadał dokumentów potwierdzających uzyskanie ocen 
higienicznych PPIS, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 373-374) 

Na temat ocen materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody Dyrektor zeznał 
„Na część materiałów i wyrobów posiadamy atesty. Nowe materiały były kupowane  
w specjalistycznych hurtowniach, które na żądanie wystawiały atesty. Do Sanepidu 
występowaliśmy, gdy kupiliśmy zbiornik na przewóz wody do picia – przedłożyliśmy 
dokumentację i otrzymaliśmy pozytywną ocenę, zgodę na eksploatację.” 

(dowód: akta kontroli str. 252) 

3.2.16. W badanym okresie Zakład 38 razy53 informował mieszkańców o możliwości 
pogorszenia się jakości wody w związku z awariami, modernizacją i naprawą sieci 
wodociągowej, wymianą i montażem nowych urządzeń oraz chlorowaniem i płukaniem 
sieci, studni głębinowej i urządzeń w SUW. Informacje te zawierały elementy 
określone w § 23 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  
przez ludzi54. Nie uzgadniano ich z PPIS. 

(dowód: akta kontroli str. 254-256) 

Zapytany o informowanie odbiorców o jakości wody Dyrektor zeznał: „O złej jakości 
wody i awariach informowaliśmy na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
miejscowościach. Na stronie internetowej umieszczałem informację, w 2015 r. jeszcze 
istniała ta strona – umieszczałem wyniki badań wody. Później z uwagi na brak czasu 
nie prowadziłem już strony. Sprawozdania z badań wody były zawsze udostępniane 
każdemu zainteresowanemu w siedzibie Zakładu. Nie informowano osobno,  
bo nie było zagrożenia złym stanem wody.” 

(dowód: akta kontroli str. 252-253) 

3.2.17. Zapytany o problemy, jakie w latach 2015-2017 napotkał Zakład  
w dostarczaniu mieszkańcom Gminy wody o wymaganej jakości, Dyrektor zeznał,  
że „Stan wodociągów zwłaszcza Widuchowa, Dębogóra, Krzywin, Bolkowice, 
Żelechowo – to rury żeliwne i AC, które ulegały częstej awarii. Środki na usuwanie 

                                                           
53 14 razy w 2015 r., 18 w 2016 r. i 6 w I kw. 2017 r. 
54 Dz. U. poz. 1989; dalej: rozporządzenie w sprawie jakości wody. 
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awarii były tylko z taryf, nie otrzymaliśmy żadnej dotacji, oprócz corocznej dotacji  
50 tys. na modernizację przesyłu wody do miejscowości Marwice. Pani Wójt  
na początku swojej kadencji oświadczyła mi, że Gmina nie ma środków  
na infrastrukturę wodociągową. Oprócz sieci, awarii ulegały przyłącza z lat 70-tych 
budowane przez właścicieli posesji, którzy stosowali materiały złej jakości. Zasuwy  
na przyłączach często były niesprawne, co powodowało wyłączenia wody dla całej 
wsi. (…) W listopadzie zgłosiłem Pani Wójt konieczność wymiany filtra ciśnieniowego 
w SUW Krzywin i do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.” 

(dowód: akta kontroli str. 251) 

3.2.18. Na temat działań podejmowanych przez Zakład celem zadbania  
przez odbiorców wody o odpowiednią eksploatację i utrzymanie właściwego stanu 
technicznego, Dyrektor zeznał: „Instalacja wewnętrzna była własnością właścicieli  
i nie mieliśmy na to wpływu. W przypadku niskiego ciśnienia spowodowanego 
zarastaniem rur, zwracaliśmy ustnie uwagę na konieczność wymiany tych rur.  
Około lutego 2017 r. poinformowaliśmy właściciela posesji przy ul. Zielonej  
w Widuchowej, że zgodnie z ustaleniami Sanepidu, jego instalacja wewnętrzna  
jest częściowo ołowiana i wymaga wymiany.” 

(dowód: akta kontroli str. 250) 

3.2.19. W Zakładzie nie opracowano dokumentu, dotyczącego podejmowania działań 
w celu ochrony infrastruktury wodociągowej przed sytuacją kryzysową i 
nadzwyczajnym zagrożeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 251) 

3.3. Pozostałe zagadnienia. 

3.3.1. Zakład był kontrolowany w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w: 

 2015 r. przez: Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ujęcie wody w Ognicy),  
PPIS  (ujęcie wody w Ognicy, wodociąg w Widuchowej i w Żelechowie),  
Radę Gminy (wykonanie zadań), 

 2016 r. przez: PPIS (wodociąg w Widuchowej, Ognicy, Krzywinie i w Żelechowie), 
Radę Gminy (wykonanie zadań), 

 I kw. 2017 r. przez PPIS (wodociąg w Bolkowicach, Krzywinie i w Żelechowie). 
Kontrole w 2015 r., 2016 r. nie stwierdziły nieprawidłowości. We wnioskach  
Rady Gminy z 2015 r. zapisano, że ZGK był niedofinansowany, stan zatrudnienia  
był niewystarczający, a sprzęt przestarzały, co skutkowało awariami sieci 
wodociągowej. 
Rada w 2015 r. i w 2016 r. stwierdziła potrzebę ogólnej modernizacji sieci 
wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 292-367) 

3.3.2. W badanym okresie do Zakładu nie wpłynęły skargi dotyczące zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 211) 

3.3.3. W latach 2015-2017 (I kw.) Zakład nie przeprowadzał kontroli urządzeń 
pomiarowych, wodomierzy głównych i wodomierzy zainstalowanych przy punktach 
czerpalnych. Nie wystąpiły przypadki skierowania przez ZGK zawiadomień, o których 
mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 292, 295) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

1. Zakład nie posiadał ocen higienicznych PPIS dla materiałów i wyrobów używanych 
do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaganych w art. 12 
ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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(dowód: akta kontroli str. 373-374)  

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił „Dotąd sprawami wodociągów zajmował się 
dyrektor Nerć i on powinien wiedzieć, czy są i gdzie szukać ocen PPIS dla materiałów 
użytych do uzdatniania wody. Aktualnie zamierzam wystąpić do PPIS o wydanie 
oceny higienicznej dla rur ze stali ocynkowanej, które będą użyte do podłączenia 
pompy głębinowej SUW w Widuchowej.” 

(dowód: akta kontroli str. 373-375) 
 

1. Zakład nie posiadał protokołów kontroli okresowych pięcioletnich, wymaganych  
w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, dla sieci wodociągowej na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 292, 294) 

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił „Dotąd nie byłem dyrektorem i nie byłem 
decyzyjny. Sieć wodociągowa będzie poddawana wymaganym kontrolom okresowym  
i monitorowana na bieżąco (…)”  

(dowód: akta kontroli str. 373)  
Zakład powinien wykonywać kontrole okresowe sieci wodociągowej, co najmniej raz 
na 5 lat. 

2. Zakład nie dysponował dokumentami, takimi jak wewnętrzne zalecenia dotyczące 
monitorowania jakości wody i uzgodnienia z PPIS zakresu badań wody oraz 
dokumentem, dotyczącym podejmowania działań w celu ochrony infrastruktury 
wodociągowej przed sytuacją kryzysową i nadzwyczajnym zagrożeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 251, 373, 278) 

Pełniący obowiązki Dyrektora wyjaśnił „Dotąd nie byłem dyrektorem i nie byłem 
decyzyjny. (…) Wytyczne i zalecenia dotyczące monitorowania powinien wydać  
już nowy dyrektor Zakładu.” „Sprawami dotyczącymi jakości wody zajmował się 
osobiście zwolniony dyrektor ZGK. Według mojej wiedzy nie było osobnych uzgodnień 
z PPIS dotyczących zakresu badań wody, które określone są w rozporządzeniu  
w sprawie określenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W umowie 
zawartej z Instytutem na okres od 02.03.2017 r. do 28.02.2018 r. zostały określone 
parametry badań m.in. wody z ujęć i wody do picia. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 276, 373, 381) 

Na temat ww. wytycznych dotyczących sytuacji kryzysowej i nadzwyczajnego 
zagrożenia Dyrektor zeznał: „Nie ma takiego dokumentu Zakładu. Nie przypominam 
sobie, aby był taki Gminny. W Urzędzie Gminy jest specjalne stanowisko ds. spraw 
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ta osoba zajmuje się tymi 
zagadnieniami w Gminie. Nie wymagano ode mnie stworzenia osobnego dokumentu. 
Około 20 lat temu wprowadziłem dla ochrony specjalne zamknięcia 4 zbiorników 
retencyjnych i włazów studni głębinowych, tych które były w studniach.” 

(dowód: akta kontroli str. 251) 

W ocenie NIK należy wzmóc nadzór Zakładu w zakresie zapewnienia wymaganej 
jakości wody. 

 

Zakład nie sprawował dostatecznego nadzoru nad zabezpieczeniem odpowiedniej 
jakości wody dostarczanej konsumentom, albowiem nie posiadał ocen higienicznych 
dla materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, wymaganych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ponadto 
Zakład nie prowadził monitoringu pracy sieci wodociągowej, ani nie określał 
docelowego minimalnego poziomu wycieków z sieci, co zdaniem NIK mogło mieć 
wpływ na prawidłowość oceny stanu sieci. 
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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IV. 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 Kontroli55 wnosi o: 
1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych  

z SUW w Czarnówku. 
2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania niedozwolonych klauzul i zapisów  

z Regulaminu dostarczania wody, z umów na zaopatrzenie w wodę oraz  
ze wzorca umów. 

3. Uzupełnienie stosowanego wzorca umów na dostawę wody oraz umów   
o elementy określone w art. 6 ust. 3 pkt 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę. 

4. Zawieranie umów na dostawę wody, po wpłynięciu wniosku o ich zawarcie. 
5. Uwzględnianie amortyzacji we wnioskach o zatwierdzenie taryf. 
6. Ogłaszanie nowych taryf w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały  

Rady Gminy o zatwierdzeniu taryf. 
7. Uzyskanie pozytywnych ocen higienicznych PPIS dla materiałów i wyrobów 

używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków 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. 

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2017 r. 

  

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Karol Kośnik  

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

                               Podpis 
 

                                 Podpis 

  

                                                           
55 Dz. U. z 2017 r. poz. 524;dalej: ustawa o NIK. 
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