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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. 

Kontrolerzy Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/75/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie, Spółka z o.o., Świerzno 22, 
72-405 Świerzno2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Staszak, Prezes Spółki od 9 stycznia 2014 r.3  
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Spółka nie wypełniała należycie obowiązków wynikających z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków5. Prowadziła działalność nie posiadając zezwolenia na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków6. Wprawdzie 
zapewniła dostawę wody 99,3% mieszkańców Gminy Świerzno7, jednakże do 6 
miejscowości Gminy nie dostarczano wody należytej jakości. W przypadku Gostyńca 
okres ten trwał 8 lat, w pozostałych 5 miejscowościach od 2 do 34 dni. Konsumenci 
nie byli również na bieżąco informowani o jakości dostarczanej wody oraz o 
stwierdzonych przekroczeniach parametrów. 

W badanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny8 stwierdził 
powtarzające się przypadki warunkowej przydatności wody do spożycia, a dwukrotnie 
braku jej przydatności. W stosunku do mieszkańców, którzy otrzymywali wodę gorszej 
jakości, Spółka nie stosowała bonifikat w jej cenie. Spółka nie wystąpiła 
o ustanowienie stref ochronnych ujęć wody.  

W zawieranych z odbiorcami umowach stosowane były niedozwolone klauzule, m.in. 
ograniczające odpowiedzialność Spółki za przerwy w dostawach wody, za 
niedochowanie parametrów jakościowych wody oraz niedopełnienie obowiązku 
rzetelnego informowania konsumentów o ich prawach.  

Spółka nie dokonywała okresowych przeglądów obiektów budowlanych związanych 
z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, o których 

                                                      
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: Spółka. 
3 Dalej: Prezes. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
5 Dz.U. z 2017 r. poz. 328, dalej: ustawa zzw. 
6 Dalej: zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
7 Dalej: Gmina. 
8 Dalej: PPIS. 
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mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9. Stwierdzono 
również, że nie naliczano i nie egzekwowano odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu 
opłat za wodę. 

Opracowane przez Spółkę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zapewniły bieżące 
samofinansowanie tej działalności, jednakże uzyskane przychody nie pozwalały na 
realizację inwestycji umożliwiających poprawę jakości wody. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Regulamin dostarczania wody i rzetelność zawierania z mieszkańcami umów 
na dostawę wody. 
1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań. 
1.1.1. Spółka została utworzona 31 grudnia 2013 r. w wyniku przekształcenia zakładu 
budżetowego działającego pn. Zakład Komunalny w Świerznie. Prowadziła 
działalność w zakresie zaopatrzenia Gminy w wodę poprzez utrzymywanie w ruchu 
ciągłym gminnych urządzeń wodociągowych (ujęć, stacji uzdatniania wody10 i sieci 
wodociągowych) i ich remontowanie, świadczenie usług w zakresie dostawy wody 
z gminnej sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków11 oraz utrzymanie gminnej 
zieleni i zadrzewienia. 
Spółka nie posiadała, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy zzw, zezwolenia na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 39-51) 

1.1.2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę byli: Prezes Spółki, główny księgowy, inspektor 
zajmujący się sprawami administarcyjno-kadrowymi (m.in. prowadzenie dziennika 
korespondencji, ewidencji czasu pracy, naliczanie płac) i 5 pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach konserwatora wodociągów i oczyszczalni.  

(dowód: akta kontroli str. 26, 32, 38, 52-56)  

1.1.3. Spółka czerpała wodę z 9 ujęć12. Łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 
55,3 km (z tego 19,9 km sieci magistralnej i 35,4 km rozdzielczej), liczba przyłączy 
wodociągowych na koniec 2015 r. wynosiła  607, 2016 r. i I kw. 2017 r. - 613. 
W latach 2015-2017 (I kw.) z sieci wodociągowej korzystało 99,3% mieszkańców 
Gminy. Nieruchomości, które nie zostały objęte zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
(8), posiadały własne ujęcia wody, a ich właściciele nie byli zainteresowani 
podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej.            (dowód: akta 
kontroli str. 36, 57) 

1.2. Regulamin dostarczania wody. 
1.2.1. Obowiązujący w latach 2015-2017 (I kw.) regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, uchwalony przez Radę Gminy Świerzno 9 lutego 2006 r.13 
zawierał wymagania określone w art. 19 ust. 2 ustawy zzw.  

(dowód: akta kontroli str. 62) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody. 
1.3.1. Dostarczanie wody odbywało się na podstawie pisemnych umów, zawartych 
między Spółką, a odbiorcami usług. W latach 2015-2017 (I kwartał) zawarte zostały 

                                                      
9Dz.U Dz.U. z 2017 r. poz.1332; dalej: Prawo budowlane. 
10 Dalej: suw. 
11 Eksploatacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, przyłączy i urządzeń. 
12 Świerzno, Kaleń, Stuchowo, Gostyń, Kępica, Gostyniec, Ciesław, Jatki, Chomino. 
13 Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 47, poz. 859. 
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153 umowy14 z każdym odbiorcą, który wystąpił z pisemnym wnioskiem o jej 
zawarcie.       (dowód: akta kontroli str. 63) 

1.3.2. W wyniku badania 50 umów na dostawę wody zawartych w 2015 r. 
stwierdzono, że były one zgodne ze stosowanym w Spółce wzorcem i zawierały 
elementy wskazane w art. 6 ust. 3 ustawy zzw. Przeprowadzona analiza wykazała, że 
wszystkie badane umowy zawierały zapisy dotyczące m.in. ograniczenia 
odpowiedzialności Spółki za przerwy w dostawach wody, za niedochowanie 
parametrów jakościowych wody oraz naruszenia obowiązków informacyjnych. Zapisy 
takie w innych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych zostały 
zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów15 i wpisane do 
rejestru klauzul niedozwolonych. 

(dowód: akta kontroli, str. 64-68) 

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

1. Spółka nie posiadała, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy zzw zezwolenia 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 39) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Spółka nie wystąpiła do Wójta16 o zezwolenie na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, sugerując się wyrokiem NSA z 11 sierpnia 2005 r., 
II GSK 105/05, lex nr 155826. Spółka przygotuje i złoży niezwłocznie wniosek 
o wydanie decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 (dowód: akta kontroli str. 26, 32) 

2. W 50 badanych umowach na dostawę wody17 zawarto zapisy, które zostały przez 
UOKiK zakwestionowane i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, tj.: 

 §4 pkt 4 lit. a i b: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie dopływu 
wody, pogorszenie jej jakości i słabe ciśnienie spowodowane brakiem wody 
w ujęciu, zanieczyszczeniem wody w ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia 
i życia (nr 4666 i 4667 Rejestru niedozwolonych klauzul umownych UOKiK), 

 §2 pkt 3: W przypadku niesprawności wodomierza nie przekraczającej 3 
miesięcy, ilość pobranej wody (…) ustala się na podstawie zużycia równego 
średniemu zużyciu wody w ostatnim okresie, a w przypadku gdy pobór jest 
nieregularny w okresie analogicznym z lat ubiegłych. W razie niesprawności 
wodomierza trwającej ponad 3 miesiące , ilość pobranej wody ustala się 
w oparciu o zryczałtowane normy (nr 3804 Rejestru). 

Ponadto w umowach: 

 zawarto zapisy ograniczające odpowiedzialność dostawcy, dotyczące sposobu 
i terminów wzajemnych rozliczeń: dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nie 
wystawienie faktury, jeżeli nie miał możliwości odczytu wodomierza z przyczyn 

                                                      
14 Odpowiednio: 62 w 2015 r., 76 w 2016 r. i 15 w I kwartale 2017 r.  
15 Dalej: UOKiK. 
16 Dalej: Wójt. 
17 1/2015 z 12.01.2015 r., 2/2015 z 20.01.2015 r., 3/2015 z 30.01.2015 r., 4/2015 z 12.02.2015 r., 5/2015 
z 17.02.2015 r., 6/2015 z 24.02.2015 r., 8/2015 z 03.03.2015 r., 9/2015 z 12.03.2015 r., 13/2015 z 25.03.2015 r., 
14/2015 z 25.03.2015 r., 15/2015 z 25.03.2015 r., 17/2015 z 1.04.2015 r., 18/2015 z 3.04.2015 r., 19/2015 
z 10.04.2015 r., 20/2015 z 17.04.2015 r., 21/2015 z 17.04.2015 r., 23/2015 z 27.04.2015 r., 26/2015 z 18.05.2015 
r., 27/2015 z 8.6.2015 r., 28/2015 z 8.06.2015 r., 29/2015 z 8.06.2015 r., 30/2015 z 8.06.2015 r., 31/2015 
z 10.06.2015 r., 35/2015 z 2.07.2015 r., 37/2015 z 15.07.2015 r., 38/2015 z 21.07.2015 r., 39/2015 z 27.07.2015 r., 
40/2015 z 30.07.2015 r., 41/2015 z 24.08.2015 r., 42/2015 z 24.08.2015 r., 43/2015 z 31.08.2015 r., 45/2015 
z 2.09.2015 r., 46/2015 z 2..09.2015 r., 47/2015 z 9.09.2015 r., 48/2015 z 15.09.2015 r., 49/2015 z 21.09.2015 r., 
50/2015 z 25.09.2015 r., 51/2015 z 25.09.2015 r., 53/2015 z 21.10.2015 r., 54/2015 z 22.10.2015 r., 56/2015 
z 4.11.2015 r., 57/2015 z 4.11.2015 r., 58/2015 z 6.11.2015 r., 59/2015 z 9.11.2015 r., 60/2015 z 9.11.2015 r., 
61/2015 z 12.11.2015 r., 62/2015 z 24.11.2015 r., 63/2015 z 24.11.2015 r., 64/2015 z 7.12.2015 r., 65/2015 
z 2.12.2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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leżących po stronie odbiorcy (z powodu braku dostępu do pomieszczenia 
wodomierzowego, zalania lub innych wad studni wodomierzowej) - § 15 pkt 4 
umowy,  

 nie wskazano sposobu i częstotliwości przeprowadzania kontroli: uprawnieni 
przedstawiciele dostawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości i kontroli 
przyłącza instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w szczególności w celu 
sprawdzenia wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach 
i dokonania odczytu ich wskazania, dokonania pomiarów i badań, 
przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez dostawcę 
(§ 11 umowy), 

 w § 8 pkt 5 zapisano, że odbiorca obowiązany jest do przestrzegania 
wprowadzonych przez dostawcę w sposób zwyczajowo przyjęty ograniczeń, bez 
wskazania czego zwyczajowe ograniczenia dotyczą.  

(dowód: akta kontroli, str. 64-88) 

Takie sformułowania, zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w sprawach dotyczących przedsiębiorstw wodociągowych za naruszenia obowiązków 
informacyjnych18. 

Prezes Spółki wyjaśnił: Zostanie opracowany nowy wzór umowy na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków, zweryfikowany przez biuro radców prawnych. Klauzule 
niedozwolone i zapisy ograniczające odpowiedzialność dostawcy zostaną usunięte. 

(dowód: akta kontroli, str. 26,32) 

Spółka stosowała w umowach na dostawę wody postanowienia godzące w interesy 
konsumentów i ograniczające jej odpowiedzialność względem odbiorców za 
nienależyte wykonanie zobowiązań. Umowy zawierały niedozwolone postanowienia 
umowne, ujęte w prowadzonym przez Prezesa UOKiK rejestrze postanowień 
wzorców umów uznanych za niedozwolone. W zawieranych umowach nie w pełni 
informowano konsumentów o przysługujących im prawach. Ponadto Spółka nie 
posiadała zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W ocenie 
NIK, przyczyną powyższych nieprawidłowości było m.in. niewystarczające 
przygotowanie Spółki do realizacji zadań.  

2. Zatwierdzane taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  
2.1. Wymagania formalne. 
2.1.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka, według stanu na: 
31.12.2015 r., 31.12.2016 r. i 31.03.2017 r. osiągnęła odpowiednio: 

 przychody ze sprzedaży wody w wysokości: 547.701 zł., 552.023 zł i 139.509 zł,  
 wynik Spółki: 23.474 zł, 26.282 zł, 74.244 zł, 

 ilość sprzedanej wody: 190.451 m3, 191.013 m3, 46.798 m3, 

 mierniki wydajności mierzone: 

 wielkością przychodów generowanych przez jednego pracownika 
zatrudnionego w sferze kontrolowanej działalności: 109.540 zł w 2015 r., 
110.405 zł w 2016 r. i 27.902 zł za I kw. 2017 r., 

 produkcją wody (m3) w przeliczeniu na jednego pracownika zatrudnionego 
w sferze kontrolowanej działalności: 37.889 m3 w 2015 r., 38.203 m3 w 2016 r. 
i 9.360 m3 za I kw. 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 37-38, 89-103) 

                                                      
18 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.05.2010 r., sygn. akt VI ACa 1095/09: Kto nie przekazuje klientom 
wystarczającej informacji, może narazić się na zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów”; Decyzja 
Prezesa UOKiK RGD-32/2014: należy określić częstotliwość oraz sposób przeprowadzania przez przedsiębiorstwo 
kontroli oraz z jakimi uciążliwościami muszą się liczyć odbiorcy skoro granice uprawień przedsiębiorstwa nie 
zostały szczegółowo opisane w umowie, przedstawiciele zakładu mogliby przeprowadzać kontrole w każdych 
okolicznościach. 

Ocena cząstkowa 
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2.1.2. Spółka posiadała wyodrębniony system rachunkowości służący do ewidencji 
zdarzeń gospodarczych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Umożliwiał on 
rejestrację operacji, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy zzw. Zatwierdzone 
zasady rachunkowości były zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości19. 

 (dowód: akta kontroli, str. 104) 

2.1.3. W oparciu o umowę z 17 marca 2014 r., zawartą z Wójtem, Spółka 
dysponowała siecią wodociągową, którą dzierżawiła od Gminy20, uiszczając tytułem 
czynszu kwotę 1.512 zł za kwartał. Łącznie w badanym okresie zapłaciła Gminie 
czynsz w wysokości 13.612 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 39-40) 

2.1.4. Spółka nie prowadziła inwestycji i nie opracowała wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych. Inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy 
wodociągów i kanalizacji prowadziła Gmina. W odniesieniu do zagadnień związanych 
z budową sieci przez Gminę, rola Spółki polegała na opiniowaniu i uzgadnianiu 
opracowań projektowych oraz udziału w odbiorach nowo wybudowanych 
i modernizowanych sieci. Decyzje co do kierunków i zakresu rozbudowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej również podejmowała Gmina.  

(dowód: akta kontroli, str.6, 26) 

2.1.5. W terminach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy zzw, Spółka opracowywała 
i przedłożyła Wójtowi wnioski o zatwierdzenie taryf na wodę na rok 2015 i 2017 oraz 
wniosek o przedłużenie obowiązywania taryfy z roku 2015 na rok 2016. Złożone 
wnioski były kompletne, zawierały szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz 
aktualny plan i tabele wymagane rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków21.        (dowód: akta kontroli, str.105-153) 

Taryfa na 2015 r. weszła w życie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy zzw, po 
uprzednim prawidłowym ogłoszeniu jej przez Spółkę w sposób zwyczajowo przyjęty22, 
stosownie do art. 24 ust. 9 ustawy zzw. Taryfy na rok 2016 i 2017 zostały 
zatwierdzone uchwałami Rady Gminy23, przy czym w przypadku taryfy na 2016 r., 
Rada Gminy, na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy zzw podjęła uchwałę o przedłużeniu 
obowiązywania taryfy z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 105-108, 130-131, 154-155) 

2.2. Prawidłowość opracowanych taryf. 
2.2.1. Przedkładane Gminie taryfy spełniały wymogi określone w § 3 pkt 1 lit. a i c 
rozporządzenia w sprawie taryf. Obowiązujące w badanym okresie stawki opłat 
wynosiły: w latach 2015 i 2016 - 3,12 brutto zł/m3, w roku 2017 - 3,25 zł brutto/m3. 
Przychody uzyskane z wpłat odbiorców za dostarczaną wodę pokrywały koszty 
związane z tym obszarem działalności Spółki. W badanym okresie Gmina nie 

                                                      
19 Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
20 O wartości 8.042.456,44 zł, na którą składały się obiekty i budowle sanitacyjne o wartości 6.656.824 zł i obiekty 
i budowle wodociągowe o wartości 1.385.632,44 zł. 
21 Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie taryf. 
22 Poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy, Spółki oraz każdym sołectwie. 
23 Uchwała Rady Gminy nr X/61/2015 z 30.10.2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 
oraz Uchwała Rady Gminy nr XIX/139/2016 z 4.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę oraz zbiorowe odprowadzania ścieków na rok 2016. 
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stosowała dopłat do stawek za wodę i ścieki. W Spółce ustalając wysokość ceny 
i stawek opłat za dostarczoną wodę określono jedną taryfową grupę odbiorców24. 

(dowód: akta kontroli, str.105-155) 

2.2.2. Ustalone przez Spółkę niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych 
cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf obejmowały elementy 
wymienione w § 6 rozporządzenia w sprawie taryf (z wyjątkiem środków na inwestycje, 
które były realizowane przez Gminę) i wynosiły odpowiednio: za 2015 i 2016 r. 
482.625 zł oraz 546.957 zł za 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli, str.28, 33, 107-108, 116-117,138-139) 

2.2.3. Spółka nie stosowała obniżki ceny za dostarczanie wody o nieodpowiedniej 
jakości, w niewystarczającej ilości i pod nieodpowiednim ciśnieniem.  

(dowód: akta kontroli, str. 108-110, 131, 155)  

2.2.4. Stosownie do wymagań art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne25 Spółka posiadała pozwolenia wodnoprawne na 
pobór wód na wszystkie użytkowane ujęcia. 

 (dowód: akta kontroli, str. 168) 

2.2.5. W badanym okresie Spółka skutecznie prowadziła windykację należności 
z tytułu opłat za wodę. Kwota zaległości z tego tytułu zmniejszyła się o 87,6%, 
z 122.830 zł na koniec 2014 r. do 15.255 zł na dzień 31 marca 2017 r., a liczba 
dłużników zmalała o 49,1%26. Zadłużenie osób fizycznych (stanowiące w 2014 r. 34% 
zaległości ogółem) w badanym okresie zmniejszyło się z 41.739 zł do 15.255 zł. 
Analiza podejmowanych działań windykacyjnych wobec 5 największych dłużników 
Spółki (osób fizycznych) na łączną na kwotę 5.229 zł wykazała, że były one 
prowadzone prawidłowo. Stwierdzono również, że w latach 2015-2017 Spółka nie 
naliczyła 48 dłużnikom odsetek za zwłokę od zaległości w opłatach z tytułu zakupionej 
wody na łączną kwotę 720 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 171-189) 

W dniu 30.09.2015 r. Zarząd Spółki umorzył należności w łącznej wysokości 
15.732 zł, z tego: 14.183 zł dwóm przedsiębiorstwom znajdującym się w stanie 
upadłości i 1.549 zł osobie fizycznej w związku z sytuacją życiową. Umorzenie zostało 
poprzedzone podjęciem czynności windykacyjnych. W odniesieniu do tych należności 
utworzone zostały w 2015 r. rezerwy (odpisy aktualizujące) na należności 
nieregularne. Na koniec lat 2015 r. i 2016 r. nie było należności przedawnionych. 

(dowód: akta kontroli, str.171, 185-186) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Spółka nie stosowała obniżek cen wody w stosunku do 203 mieszkańców 
Gostyńca, którym dostarczano wodę niespełniającą warunku odpowiedniej jakości, 
pochodzącą z suw w Gostyńcu27. 

 (dowód: akta kontroli, str. 108-110, 131, 155) 

Woda dostarczana z suw Gostyniec, decyzją PPIS od 26.02.2009 r. miała warunkową 
przydatność do spożycia w związku z przekroczeniem parametrów jakościowych 
(parametr fizykochemiczny – chlorki), o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

                                                      
24 Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług oraz gmina (za wodę pobraną 
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania 
publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 
25 Dz.U. z 2017 r. poz. 1121. 
26 Z 230 (w tym 223 stanowiły osoby fizyczne) na dzień 31.12.2014 r. do 117 (osoby fizyczne) na dzień 31.03.2017 r. 
27 Łączna produkcja wody z tego ujęcia w latach 2015-2017 (Ikw.) wyniosła 28.759 m3. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi28. Termin 
obowiązywania decyzji o warunkowej przydatności wody ustalony został do 
14.12.2017 r.29 

(dowód: akta kontroli, str. 266-284, 298-299, 331-332, 359-361) 

W § 14 umowy wskazano że odbiorca ma prawo domagać się obniżenia należności 
o 10% w przypadku stwierdzenia w danym okresie obrachunkowym przez Dostawcę 
lub organ Inspekcji Sanitarnej pogorszenia jakości wody.  

(dowód: akta kontroli, str. 65-88, 266-284) 

UOKiK uznał, że stosowanie niezmienionej ceny, pomimo dostarczania przez długi 
czas wody o niskiej jakości, jest niezgodne z zasadami uczciwej i ekwiwalentnej 
wymiany30. Odbiorca nie może być zobowiązywany do zapłaty pełnej kwoty za wodę 
nieodpowiedniej jakości i nie ma znaczenia, że woda została (warunkowo) 
dopuszczona do spożycia31. Woda warunkowo dopuszczona do spożycia jest 
towarem niezgodnym z umową, więc odbiorcy powinni płacić za nią mniej32. UOKiK 
stwierdził również, że długotrwałe dostarczanie wody o pogorszonej jakości powinno 
skutkować obniżeniem jej ceny automatycznie z inicjatywy zakładu, a nie odbiorcy33. 
Jeżeli odbiorca jest zobowiązany do zapłaty za wodę, a dostawca dostarcza mu towar 
niższej jakości niż umówiona, to aby zachować równoważność świadczeń, powinien 
obniżyć cenę proporcjonalnie do pogorszenia jakości wody34. Obniżki mogły być 
zawarte w taryfie (w sytuacji warunkowej przydatności wody do spożycia przez ponad 
rok) lub udzielane odbiorcom wody na ich wniosek lub z inicjatywy przedsiębiorcy.  

Prezes wyjaśnił: Spółka nie stosowała zróżnicowanej stawki dla odbiorców na wodę 
z powodu małej liczby odbiorców. Podniesienie stawki w drastyczny sposób 
spowodować może zrezygnowanie z usług Spółki i wybudowanie własnych ujęć 
wodnych.          (dowód: akta kontroli, str. 28, 33) 

2.Spółka nie naliczyła 48 dłużnikom odsetek za zwłokę na łączną kwotę 720 zł od 
zaległości w opłatach z tytułu zakupionej wody. 

 (dowód: akta kontroli, str. 174-184) 

Zgodnie z §16 pkt 3 umowy na dostawę wody o odprowadzanie ścieków w razie 
nieuregulowania należności w terminie określonym na fakturze zostaną naliczone 
odsetki ustawowe obowiązujące w danym okresie.   

(dowód: akta kontroli, str. 76, 80, 84, 88) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Świerzno jest biedną, popegeerowską rolniczą Gminą. 
Wyegzekwowanie należności głównej od części dłużników jest długotrwałym 
żmudnym procesem trwającym nawet przez kilka lat. Mieszkańcy spłacają zadłużenia 
w ratach, są to rodziny niezasobne, dlatego odsetki byłyby utrudnieniem do 
ściągnięcia. Za 23 odbiorców uprawnionych do korzystania ze świadczenia pomocy 
społecznej i mających zaległości za wodę, spłaty dokonywał Ośrodek Pomocy 
w Świerznie. Ponadto w przypadku spłaty zaległości wynikającej z 3 kolejnych faktur 
i dokonania przedpłaty na kolejne rozliczenie Spółka odstąpiła od naliczania odsetek. 

 (dowód: akta kontroli, str. 28, 33, 174) 

                                                      
28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.), uchylone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), dalej: rjws. 
29 Decyzja PPIS nr PS-N-HK-4401-600-73-3/13 z 10.01.2017 r. 
30 Decyzja Prezesa UOKiK RKR-47/2013. 
31 Wyrok Sądu Antymonopolowego z 14 czerwca 1995 r. – XVII Amr 8/95. 
32 Decyzja Prezesa UOKiK RKR-47/2013. 
33 Decyzja Prezesa UOKiK RWR-41/2013. 
34 Decyzja Prezesa UOKiK RTK-32/2014. 
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Spółka prawidłowo opracowała taryfy, a ustalone ceny zapewniły w każdym roku 
pokrycie kosztów dostawy wody i podsiadała wymagane zezwolenia wodnoprawne.  
Jednakże nie stosowała bonifikat w stosunku do 203 mieszkańców miejscowości 
Gostyniec, którym przez okres 8 lat dostarczano wodę o obniżonej jakości w cenie 
wody pełnowartościowej. Spółka nie naliczyła 48 dłużnikom odsetek za zwłokę na 
łączną kwotę 720 zł od zaległości w opłatach z tytułu zakupionej wody. 
3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.  
3.1. Nadzór nad niezawodnością dostarczania wody w wystarczającej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem.  
3.1.1. Sieć wodociągowa składała się głównie (73,9%) z przewodów, których wiek 
wynosił między 20 a 60 lat. Przewody wodociągowe, których wiek wynosił mniej  niż 
20 lat stanowiły 26,1%. Spółka dostarczała wodę rurami wykonanymi głównie z PCV 
(53,8% ogółu sieci wodociągowej) i azbestocementu (39,4%). Najmniejszą część 
stanowiły rury wykonane z PE 3,6% (2km) oraz stali 3,2% (1,8km)35. 

(dowód: akta kontroli, str. 36, 191) 

3.1.2. Obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia nie były poddawane kontroli:  

 okresowej rocznej i przeprowadzanej przynajmniej raz na pięć lat, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego,  

 bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, która powinna być wykonywana 
każdorazowo w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 
Prawa budowlanego, w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu.  

Spółka nie posiadała książek obiektu budowalnego, o których mowa w art. 64 ust. 1 
Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli, str. 7, 19, 190) 

3.1.3. Od 2014 r. Spółka prowadziła monitoring automatyczny sieci wodociągowej na 
3 suw: Stuchowo, Gostyń, Kępica (zmodernizowanych w 2014 r. przez Gminę36). 
Wysokość ciśnienia w sieci wodociągowej wskazywały zamontowane tablice 
pomiarowe. Natomiast w pozostałych 6 suw Spółka dokonywała pomiaru ciśnienia 
w sieci na podstawie manometrów zamontowanych na hydroforach. Ilość 
dostarczonej wody była monitorowana na podstawie wodomierza głównego. 

 (dowód: akta kontroli, str. 19-20, 29, 33, 194) 

3.1.4. Pomiary ciśnienia wody w sieci wykonywane były w sposób ciągły na 
wszystkich 9 ujęciach wody, w miejscu wprowadzenia do sieci wody po uzdatnianiu. 
W ich wyniku stwierdzono w latach 2015-2017 (I kw.) czterokrotnie zbyt niskie 
ciśnienie wody. Spółka nie prowadziła pomiarów ciśnienia wody w przewodach, 
natężenia przepływu wody oraz szczelności przewodów (kontrolę wycieków) 
z powodu ograniczonych środków finansowych. Nie określiła także ekonomicznego 
poziomu wycieków z sieci. Planuje to zrobić w 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli, str. 29, 33, 192) 

3.1.5. Spółka w latach 2014-2016 wyprodukowała odpowiednio: 238,4 tys. m3, 246,3 
tys. m3 i 228,8 tys. m3, z czego sprzedała: w 2014 r. - 198,9 tys. m3 (83,4%), w 2015 r. 
– 190,4 tys. m3 (77,3%) i w 2016 r. - 191,0 tys. m3 (88,5%), zużycie wody na potrzeby 
własne wyniosło: 6 m3, 7,8 m3 i 7,6 m3. Straty wody wyniosły w 2014 r. - 33,5 tys. m3 
(14%), 2015 r. 49,1 tys. m3 (20%), 2016 r. 37,8 tys. m3 (16%). 
W 2014 r. zmodernizowano suw: Stuchów, Kępca, Gostyń oraz wybudowano 
wodociąg Rybice – Sulikowo. Działania te zostały wykonane i sfinansowane przez 
Gminę (koszt 1.181,4 tys. zł). Ponadto w harmonogramie realizacji inwestycji na lata 

                                                      
35 Według danych na dzień 30 czerwca 2015 r.  
36 Koszty modernizacji wyniosły: suw Stuchowo – 369.796,68 zł, Gostyń – 371.838,55 zł, Kępica – 263.837,97 zł. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2016-201837 ujęto budowę w 2018 r. wodociągu Sulikowo–Dąbrowa oraz 
modernizację w 2017 r. wieży ciśnień w Gostyniu, na które Spółka uzyskała 
dofinansowane z Samorządu Województwa w wysokości 1.032.583 zł (63,63% 
wartości inwestycji)38. 

(dowód: akta kontroli, str. 36, 156-167, 193-194) 

Prezes wyjaśnił: W celu ograniczenia strat Spółka przeprowadzała częstszy 
monitoring ilości wody dostarczanej i stałego poboru, w planach jest wymiana 
wodomierzy, którym skończył się okres legalizacji. W celu rozpropagowania 
znaczenia oszczędnego gospodarowania wodą Spółka planuje również prowadzenie 
edukacji i kampanii informacyjnych, uświadamiających znaczenie zasobów wodnych 
(…) Spółka nie wykazała strat wody spowodowanej płukaniem sieci wodociągowych. 
Przy wykazaniu wody technologicznej używanej do płukania sieci wodociągowych 
straty wody zmniejszyłyby się znacząco. Spółka nie stosowała akcji obniżania 
ciśnienia w sieci w celu ograniczenia strat wody. Ponadto Gmina opracowała 
dokumentację modernizacji 6 suw. Realizacja tego zadania przyczyni się do 
ograniczenia strat wody.  

 (dowód: akta kontroli, str. 26, 28, 29, 32-34) 

3.1.6. W badanym okresie odnotowano 10 awarii dotyczących sieci wodociągowej39: 2 
hydrantów i 8 przewodów rozdzielczych40. Wskaźnik intensywności awarii41 latach  
2015-2017 (I kw.) wynosił odpowiednio: 0,08; 0,09 i 0,02. Przyczyną awarii, jak 
wyjaśnił Prezes, był wiek sieci wodociągowej. Awarie sieci Spółka usuwała we 
własnym zakresie.    

(dowód: akta kontroli, str. 8,19, 29, 34, 195) 

Czas trwania pojedynczej awarii42 wynosił od 2 do 3 godzin. W okresie objętym 
kontrolą łączny czas trwania awarii wynosił 19 godzin. W 2015 r. - 6, w 2016 r. - 11, 
do 31 marca 2017 r. - 2 godziny; maksymalny: w 2015 r. i 2016 r. 3 godz., w  I kw. 
2017 r. 2 godz.; minimalny: w 2015 r. 1 godz., w 2016 r. i 1 kw. 2017 r. 2 godz., a 
średni: w 2015 r. 1,5 godz., 2016 r. 2,2 godz., w I kw. 2017 r. 2 godz. W badanym 
okresie nie wystąpiły przypadki długotrwałej, trwającej ponad 24 godziny, przerwy 
w dostawie wody spowodowanej awarią sieci wodociągowej.  

 (dowód: akta kontroli, str. 8,19, 34, 36, 195) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Spółka w przypadku wystąpienia awarii informowała Wójta 
o podjętych i zaplanowanych działaniach ustnie. Awarie sieci wodociągowej z powodu 
korozji rur oraz rozszczelnienia połączeń rur nie powodowały konieczności 
wykonywania badań przez PPIS. Wypływ wody pod ciśnieniem z małego otworu 
w rurze uniemożliwiał dostanie się zanieczyszczeń do wodociągu. W przypadku awarii 
i po jej usunięciu Spółka poddawała wodociąg dezynfekcji podchlorynem sodu, 
a następnie płukała sieć wodociągową.  

 (dowód: akta kontroli, str. 8,19) 

3.1.7. W badanym okresie dwukrotnie wstrzymano dostawę wody, co było 
spowodowane przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych na 2 suw: Kaleń 

                                                      
37 Uchwałą nr 10/2016 Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdziło 26.07.2016 r. harmonogram realizacji 
inwestycji na lata 2016-2018. 
38 Na podstawie umowy nr 00036-65150-UM1600059/16 z 22.05.2015 r. zawartej z Samorządem Województwa 
o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” przyznano dofinansowane na 
zadania 1-3 w wysokości 63,63% tj. 1.032.583 zł, Gmina 897.363 zł. 
39 4 awarie w 2015 r., 5 w 2016 r. oraz 1 w I kwartale 2017 r. 
40 3 w 2015 r., 4 w 2016 r. i 1 w I kw. 2017 r. 
41 Będący ilorazem sumy awarii w roku i łącznej długości sieci wodociągowej w km.  
42 Liczony od momentu zamknięcia przepływu wody do momentu włączenia przepływu. 
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i Ciesław. Pozbawionych wody wodociągowej zostało 168 mieszkańców Kalenia na 7 
dni i 368 Ciesławia i Krzepocina na 2 dni. W obu przypadkach mieszkańcom 
dostarczano wodę w pojemnikach 1000l w wyznaczonych godzinach (zagadnienie 
opisane w pkt 3.2.2, 3.2.7, 3.2.9). 

 (dowód: akta kontroli, str. 258-261, 303-329) 

3.1.8. W celu zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej w 2014 r. Gmina 
dokonała modernizacji 3 suw: Stuchowo, Gostyń i Kępica oraz wybudowano sieć 
wodociągową Rybice-Sulkowo (koszt 175.961 zł). W 2017 r. nastąpi modernizacja 
wieży ciśnień Gostyń (planowany koszt wyniesie 150.000 zł), która pozwoli utrzymać 
stałe ciśnienie na sieci wodociągowej (zagadnienie opisane w pkt 3.1.5).  

(dowód: akta kontroli: str. 19, 194) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody. 

3.2.1 Spółka nie opracowała wewnętrznych wytycznych dotyczących monitorowania 
jakości wody. Prezes poinformował, że Spółka je opracuje. 

(dowód: akta kontroli, str. 34, 190) 

3.2.2 Dla potrzeb oceny przydatności wody do spożycia, w ramach wewnętrznej 
kontroli jakości wody obejmującej prowadzenie monitoringu kontrolnego (MK43) oraz 
monitoringu przeglądowego (MP44), Spółka uzgodniła z PPIS, harmonogram 
pobierania próbek wody45 oraz punkty ich  poboru. Kontrolę przeprowadzało, na 
zlecenie Spółki, SGS Laboratorium Środowiskowe46 w 9 stałych punktach poboru 
wody wyznaczonych na suw47. W badanym okresie przeprowadzono:  

 w 2015 r. 36 pomiarów wody obejmujących zakres badań MK (27) i MP (9). Ze 
względu na przekroczenie wartości dopuszczalnych (bakterie grupy coli, 
przewodność właściwa, enterokoki kałowe) w 6 przypadkach zakwestionowano 
jakość wody pochodzącej z wodociągów w miejscowościach: Ciesław, Kaleń, 
Chomino, Świerzno, Gostyniec (warunkowa przydatność wody do spożycia) oraz 
Kaleń (brak przydatności wody do spożycia). W 2015 r. wodę o nieodpowiednich 
parametrach dostarczano przez: 18 dni 375 mieszkańcom Ciesławia, 34 dni 159 
mieszkańcom Kalenia, 19 dni 712 mieszkańcom Świerzna, 25 dni 562 
mieszkańcom Chomina oraz przez cały rok 203 mieszkańców Gostyńca, 

 w 2016 r. 37 pomiarów wody obejmujących zakres badań MK (28) i MP (9). Ze 
względu na przekroczenie wartości dopuszczalnych (bakterie grupy coli, 
ponadnormatywna zawartość: manganu, przewodności właściwej i chlorków, 
mętność) w 5 przypadkach zakwestionowano jakość wody pochodzącej 
z wodociągów w miejscowościach: Jatki, Gostyniec (warunkowa przydatność 
wody do spożycia), Ciesław (brak przydatności wody do spożycia). Wodę 
o nieodpowiednich parametrach dostarczano przez: 27 dni 194 mieszkańcom 

                                                      
43 Ph, Przewodność elektryczna właściwa, (PEW) w temp. 25°C, Mangan (Mn), Żelazo (Fe), mętność, barwa, 
liczba progowa zapachu (TON), liczba progowa smaku (TFN), Amonowy jon (NH4

+), Azotyny (NO2
-), liczba  

enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba Eschericha coli. 
44 Ph, przewodność elektryczna właściwa, Chrom (Cr), Ołów (Pb), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Rtęć (Hg), Sód (Na), 
Mangan (Mn), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Arsen (As), Selen (Se), Antymon (Sb), Bor (B), Siarczany (SO42ˉ), Chlorki 
(Clˉ), Fluorki, mętność, barwa, liczba progowa zapachu (TON), liczba progowa smaku (TFN), Azotany (NO3ˉ), 
Azotyny (NO2ˉ), Cyjanki, Benzo(a)piren, Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych(WWA), 
Benzen, 1,2-Dichloroetan, suma trichloroetanu i tetrachloroetenu, suma trihalometanów (THM), Liczba 
mikroorganizmów w 36±2oC po 48h, liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, liczba enterokoków kałowych,  
liczba bakterii grupy coli, liczba Eschericha coli. 
45 Uzgodnionych przez Spółkę z PPIS odpowiednio: na 2015 r.–14.10.2014 r., na 2016 r.–14.10.2015 r., na 2017 r. 
– 25.10.2016 r. Zakres badań wody nie podlegał zmianom. 
46 Dalej: laboratorium. 
47 MP raz do roku w maju i MK 26 razy w roku: na suw Stuchowo, Świerzno, Kępica i Gostyń 4 razy w roku (luty, 
maj, październik, listopad) i na suw Ciesław, Chomino, Jatki, Gostyniec, Kaleń 2 razy w roku (luty, październik). 
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Jatek, przez 2 dni mieszkańcom Ciesławia i przez cały rok mieszkańcom 
Gostyńca. 

 w I kwartale 2017 r. 12 pomiarów wody obejmujących zakres MK, stwierdzając 
w suw Gostyniec przekroczenie wartości dopuszczalnych przewodności właściwej 
i chlorków (warunkowa przydatność wody do spożycia). 

Zagadnienia w ww. zakresie zostały opisane szczegółowo w pkt od 3.2.7 do 3.2.11. 
 (dowód: akta kontroli, str. 209-218, 220, 223-263, 267-284, 295, 297, 300-303, 308-310) 

Spółka nie prowadziła monitoringu zawartości substancji promieniotwórczych 
w wodzie. Jak wyjaśnił Prezes badania zostaną przeprowadzone w czerwcu 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 9, 22, 222) 

3.2.3. Badania (oraz pobieranie próbek) wody z zaworów używanych do poboru wody 
w budynkach mieszkalnych i ustalonych punktów sieci wodociągowej wykonywało 
PPIS, natomiast wody podawanej do sieci po uzdatnieniu PPIS oraz laboratorium. 
Woda nie była pobierana w punktach czerpalnych przed wodomierzem głównym lub 
przyłączem wodociągowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 9,22, 209-210) 

3.2.4. Laboratorium posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz 
zatwierdzony przez PPIS decyzjami z dnia: 12.12.2014 r., 11.12.2015 r., 13.12.2016 r., 
27.10.2016 r.48 system jakości prowadzonych badań. Decyzje obowiązywały przez rok 
od daty ich wydania. 

 (dowód: akta kontroli, str. 196-208) 

3.2.5. Badanie 10 sprawozdań z badań przeprowadzonych w 2015 r. i 2016 r. 
w dowolnym miejscu sieci wodociągowej, w wyniku których nie stwierdzono 

przekroczenia parametrów jakości wody określonych w rjws wykazało, że 
laboratorium przekazywało Spółce sprawozdanie z badań średnio w ciągu od 2 do 5 
dni. Po ich otrzymaniu Spółka przekazywała je PPIS średnio w ciągu 7,7 dni (od 5 do 
12 dni).              (dowód: akta kontroli, str. 119) 

3.2.6. Z analizy 10 sprawozdań z badań przeprowadzonych w 2015 r. i 2016 r. 
w dowolnym miejscu sieci wodociągowej, w wyniku których stwierdzono 

przekroczenia parametrów jakości wody określonych w rjws, stwierdzono, że 
laboratorium przekazywało Spółce sprawozdanie z badań od 1 do 11 dni. Spółka 
przekazywała je PPIS wraz z informacją o zakresie planowanych działań 
naprawczych i harmonogramie ich realizacji oraz o działaniach podjętych średnio w 
ciągu 6 dni. Ocenę jakości wody PPIS przekazywało Spółce w ciągu od 1 do 18 dni 
od daty ich otrzymania od Spółki. 

 (dowód: akta kontroli, str. 221) 

Prezes wyjaśnił: Spółka informowała Wójta ustnie o przekroczonych parametrach 
jakościowych wody i o podjętych i zaplanowanych działaniach naprawczych. 

(dowód: akta kontroli, str.30, 34) 

3.2.7. W latach 2015-2017 (I kw.) przeprowadzono 145 badań jakości wody 
wodociągowej (84 Laboratorium i 61 PPIS): 6849 w 2015 r., 5950 w 2016 r. i 1851 w 
I kw. 2017 r. Na podstawie ww. badań PPIS wydał oceny jakości wody, odpowiednio: 

 36 w 2015 r., stwierdzając w 30 przypadkach przydatność wody do spożycia, 
w 5 przypadkach warunkową przydatność i w 1 brak przydatności, 

                                                      
48 Odpowiednio znak: ON.HK-466/5a-13/14, ON.HK-424/48-49/15, ON.HK-424/48-39/16, 17/NS/HK.4560-82d/16. 
49 Z tego 36 laboratorium, 32 PPIS. 
50 Z tego 37 laboratorium, 22 PPIS. 
51 Z tego 11 laboratorium, 7 PPIS. 
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 50 w 2016 r., stwierdzając w 45 przypadkach przydatność wody do spożycia, 
w 4 przypadkach warunkową przydatność i w 1 brak przydatności, 

 18 w Ikw. 2017 r., stwierdzając w 17 przypadkach przydatność wody do spożycia, 
w 1 przypadku warunkową przydatność. 

Najczęściej występujące przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczyły liczby 
bakterii z grupy coli (suw Ciesław, Świerzno, Chomino, Kaleń, sieć Krzepocin), 
przewodności właściwej i chlorków (suw Gostyniec), ponadnormatywnej zawartości 
manganu i żelaza, mętność (suw Jatki), ogólnej liczby mikroorganizmów (suw Kaleń).  
Zagadnienie zostało opisane w pkt 3.2.2., 3.2.8-3.2.11. 

(dowód: akta kontroli, str. 209, 220) 

3.2.8. Z analizy 2 wybranych przypadków: suw Ciesław i suw Jatki, w których 
stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia, wynika, że:  
1) suw Ciesław: badanie w ramach MP wykonane 29.04.2015 r.52 wykazało 
przekroczenie parametrów jakościowych wody (obecność bakterii z grupy coli 
04jtk/100ml). Tego samego dnia Spółka poinformowała PPIS o przekroczeniu 
parametru. PPIS decyzją z 29.04.2015 r. stwierdził warunkową przydatność wody do 
spożycia z suw Ciesław do dnia 17.05.2015 r. oraz nakazał podjąć działania 
naprawcze poprzez przeprowadzenie skuteczniej dezynfekcji zmierzającej do 
poprawy jakości wody. Spółka 13.05.2015 r. poinformowała PPIS o planowanych 
przedsięwzięciach naprawczych, harmonogramie ich realizacji. Próbki do badań 
pobrano - 15.05.2015 r.53. PPIS pismem z 25.05.2015 r. stwierdziła przydatność wody 
do spożycia.  

(dowód: akta kontroli, str. 227-229, 285-292, 297) 

2) suw Jatki: badanie w ramach MK wykonane 29.02.2016 r.54 wykazało 
przekroczenie parametrów jakościowych wody (obecność manganu 114±12µg/l, 
żelaza-596 µg/l, mętność-2,04±0,62 NTU). Spółka w dniu 7.03.2016 r. poinformowała 
PPIS o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego, a 15.03.2016 r. o podjętych 
działaniach naprawczych, harmonogramie ich realizacji i terminie zakończenia55. 
Decyzją z 21.03.2016 r. PPIS stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z 
suw Jatki do dnia 17.04.2016 r., określił dopuszczalną wartość mętności do 15 NTU, 
manganu do 200µg/l oraz żelaza do 3000 µg/l i nakazał doprowadzenie do 
odpowiedniej jakości parametrów fizykochemicznych do dnia 10.04.2016 r. W terminie 
określonym przez PPIS zostały zakończone działania mające na celu poprawę jakości 
wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jatki. W dniu 8.04.2016 r. Spółka 
poinformowała PPIS o zakończeniu działań mających na celu poprawę jakości wody 
przeznaczonej do spożycia i zaproponowała 11.04.2016 r. jako termin ponownego 
poboru próbek. W dniu 23.05.2016 r. PPIS przesłał do Spółki pisemną informację 
o przydatności wody do spożycia.   

 (dowód: akta kontroli, str. 251-252, 285-286, 295, 297, 335-337) 

3.2.9. W badanym okresie PPIS dwukrotnie stwierdził brak przydatności wody do 
spożycia, skutkującą wyłączeniem wodociągu z eksploatacji: 
1) sieć Kaleń - świetlica: przeprowadzone 4.11.2015 r. badanie próbki wody wykazało 
przekroczenie parametrów mikrobiologicznych: obecność liczby enterokoków 
kałowych (7 jtk/100ml) i liczbę bakterii grupy coli (11 jkt/ 100 ml). Decyzją 

                                                      
52 Sprawozdaniem nr SB/23297/04/2015 z dnia 29.04.2015 r. 
53 Studnie nr 1 poddano dezynfekcji podchlorynem sodu, rozpoczęto stałą dezynfekcję sieci wodociągowej 
podchlorynem sodu o stężeniu 0,2%, w dniu 14.05.2015 przeprowadzono płukanie studni oraz wodociągu 
publicznego  Ciesław- Krzepocin, poinformowano mieszkańców miejscowości Ciesław i Krzepocin iż woda może 
być wykorzystywana do spożycia po wcześniejszym jej przegotowaniu. 
54 Sprawozdanie nr SB/08887/02/2016 z dnia 29.02.2016 r., przekazane Spółce 2.03.2016 r. 
55 Przystąpiono do płukania filtra ciśnieniowego, odżelaziacza, odmanganiacza, zwiększono częstotliwość płukania 
złoża i wodociągu. 



 

14 

z 4.11.2015 r. PPIS stwierdził brak przydatności wody do spożycia do czasu 
uzyskania poziomu parametrów mikrobiologicznych zgodnych z załącznikami nr 3 do 
rjws, nakazał podjęcie działań naprawczych z terminem realizacji 22.11.2015 r., 
zapewnianie mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę zastępcze źródło 
dostawy wody i poinformowanie, iż do czasu uzyskania poziomu parametrów 
mikrobiologicznych zgodnych  z ww. załącznikami do rjws woda nie może być 
wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze, a jedynie do WC. Odbiorców 
o braku przydatności wody do spożycia poinformowano 5.11.2015 r. i zapewniono 
zastępcze źródło dostaw. PPIS został poinformowany 5.11.2015 r. o podjętych 
działaniach naprawczych, harmonogramie ich realizacji i terminie zakończenia – 
9.11.2015 r.56 Wymaganą przydatność wody do spożycia uzyskano 11.11.2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 303-317) 

2) suw Ciesław, sieć Krzepocin przeprowadzone 28 i 29.09.2016 r.57 badanie próbki 
wody wykazało przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli: 
suw Ciesław 14jtk/100ml, sieć Krzepocin 9jtk/100ml). Decyzją z 29.09.2016 r. PPIS 
stwierdził brak przydatności wody do spożycia do czasu uzyskania poziomu 
parametrów mikrobiologicznych zgodnych z załącznikami nr 3 do rjws, nakazał 
podjęcie działań naprawczych z terminem realizacji 20.10.2016 r., zapewnianie 
mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę zastępcze źródło dostawy wody 
i poinformowanie, iż do czasu uzyskania poziomu parametrów mikrobiologicznych 
zgodnych z ww. załącznikami do rjws woda nie może być wykorzystywana do picia 
i na potrzeby gospodarcze, a jedynie do WC. Odbiorców o braku przydatności wody 
do spożycia poinformowano 29.09.2016 r. i zapewniono zastępcze źródło dostaw. 
PPIS został poinformowany o podjętych działaniach naprawczych, harmonogramie ich 
realizacji i terminie zakończenia – 4.10.2016 r.58 Wymaganą przydatność wody do 
spożycia uzyskano 30.09.2016 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 258-262, 303-305, 318-329) 

3.2.10. PPIS wydał 2 decyzje na odstępstwo od wymagań chemicznych jakim 
powinna odpowiadać woda. Odstępstwo dotyczyło parametrów: 

 suw Gostyniec: przewodności właściwej, dopuszczalnej wartości chlorków oraz 
sodu. Określona przez PPIS maksymalna wartość wynosiła dla: przewodności 
właściwej 3500 ųS/CM, dopuszczalnej wartości chlorków 650mg/l, sodu 490 mg/l. 
Obowiązywanie zgody PPIS na odstępstwa ustalono do 30.11.2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 267-275-284, 298, 299, 338-339, 349-253) 

 suw Jatki: manganu, żelaza, mętność. Określona przez PPIS maksymalna 
wartość wynosiła: dla manganu- do 200µg/l, żelaza- do 3000µg/l i mętności do 15 
NTU. PPIS w decyzji z 21.03.2016 r. Zgoda PPIS obowiązywała do 10.04.2016 r. 
W dniu 23.05.2016 r. PPIS stwierdziła przydatność wody do spożycia.  

 (dowód: akta kontroli, str. 251-252, 295-297, 333 - 335) 

Spółka nie występowała do powiatowego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
o zgodę na odstępstwo od wymagań chemicznych jakim powinna odpowiadać woda. 

(dowód: akta kontroli, str. 10, 22) 

                                                      
56 Wyłączono studnie nr 1 w dniu 04.11.2015r. i poddano dezynfekcji, rozpoczęto stałą dezynfekcję sieci  
wodociągowej podchlorynem sodu o stężeniu 0,2% w dniu 06.11.2015r. wyłączono studnie nr 2 i poddano 
dezynfekcji, w dniu 06.11.2015r. włączono studnie nr 1 po uprzednim przepłukaniu, w dniu 09.11.2015 
przeprowadzono płukanie studni oraz wodociągu publicznego. 
57 Sprawozdanie z badań z 27.09.2016r.  i z 29.09.2016 r. SB/65419/09/2016. 
58 Wyłączono studnie nr 2 w dniu 27.09.2016 r. i poddano dezynfekcji, rozpoczęto stałą dezynfekcję sieci 
wodociągowej, w dniu 30.09.2016r. wyłączono studnie nr 1 i poddano dezynfekcji, w dniu 30.09.2016r. włączono 
studnie nr 2 po uprzednim przepłukaniu, w dniu 3.10.2016 przeprowadzono płukanie studni oraz wodociągu. 
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3.2.11. W badanym okresie wystąpiły 2 przypadki powodujące zmianę jakości wody, 
spowodowane awarią systemu uzdatniania wody:  

 w 2015 r. w suw Kępica stwierdzono przekroczenie parametru 
fizykochemicznego: ponadnormatywną zawartość żelaza (668µg/l±67) i mętność 
(4,70±1,41 NTU), 

 w 2016 r. w suw Jatki stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego: 
ponadnormatywną zawartość manganu (114±12µg/l), żelaza (596±60µg/l) oraz 
mętność (2.04±0,62 NTU).  

Spółka w obu przypadkach uzgadniała z PPIS miejsce i zakres badania wody, zostały 
zaplanowane i zrealizowano przedsięwzięcia naprawcze59, zgodnie 
z harmonogramem ich realizacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 25, 293-296, 300, 330-331, 337) 

3.2.12. W okresie objętym kontrolą PPIS przeprowadziła 61 badań wody, 
odpowiednio: 32 w 2015 r. 22 w 2016 r. i 7 w I kw. 2017 r. stwierdzając 3 razy 
warunkową przydatność wody60 i 1 brak przydatności wody (suw Kaleń). Działania 
podejmowane przez PPIS względem Spółki w przypadkach stwierdzenia warunkowej 
przydatności lub jej braku lub nieprzydanej wody zostały opisane w pkt 3.2.8 i 3.2.9. 
i polegały na wydaniu decyzji warunkowej lub braku dopuszczalności i podjęciu 
działań naprawczych poprzez przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji zmierzającej 
do poprawy jakości wody oraz, w przypadku braku przydatności, zapewnienie 
zastępczego źródła wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 209, 220, 229, 251-252, 258-262, 285-292, 295-297, 303-
305, 318-329, 335)  

3.2.13. Jakość wody ujmowana dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę badana 
była przez Spółkę raz na kwartał MK i w maju każdego roku MP. Zwiększone 
zanieczyszczenie wody stwierdzano po długotrwałych suszach spowodowanych 
brakiem opadów. W 2015 r. w okresie wiosennym (marzec – maj) oraz w lipcu, 
wrześniu i listopadzie. Przekroczenia dotyczyły ogólnej liczby mikroorganizmów oraz 
przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (ponadnormatywną liczbę bakterii 
z grupy coli). 

(dowód: akta kontroli, str. 25, 209, 223-263) 

3.2.14.Działania podejmowane przez Spółkę w celu poprawy jakości ujmowanej wody 
zostały opisane w pkt 3.1.5 i 3.1.8. 

(dowód: akta kontroli, str. 194) 

3.2.15. Od 2006 r. stosowano procesy technologiczne do uzdatniania wody 
polegające na: napowietrzaniu wody poprzez wtłoczenie sprężonego powietrza do 
areatorów, odżelazianiu wody w zbiornikach zamkniętych i ciśnieniowych, 
odmanganianiu wody w zbiornikach zamkniętych i ciśnieniowych (filtry popłuczne). 
Filtracja wody odbywała się na złożach piaskowych i złożach aktywnych. Filtry 
popłuczne płukano surową wodą. Do dezynfekcji i uzdatniania wody stosowano 
podchloryn sodu, posiadający pozytywną opinię  Państwowego Zakładu Higieny. 
Od 2014 r., po przeprowadzeniu przez Gminę modernizacji 3 suw: Stuchowo, Gostyń, 
Kępica, do ww. procesu technologicznego do płukania filtrów popłucznych używano 
wody uzdatnionej.  

(dowód: akta kontroli, str. 11, 23) 

3.2.16. Spółka informowała konsumentów o jakości dostarczonej wody jeden raz na 
stronie BIP Gminy Świerzno. Ponadto 8 razy informowała odbiorców w formie 
zawiadomień wywieszanych na tablicach informacyjnych, sklepach, słupach 

                                                      
59 M.in. przeprowadzono płukanie filtra ciśnieniowego, zwiększono częstotliwość płukania złoża i wodociągu. 
60 W2015 r. Kaleń, w 2016 i Ikw.2017 r. Gostyniec. 
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ogłoszeniowych, że woda nie spełnia wymagań jakościowych (warunkowa lub brak 
przydatności do spożycia). Informacje te uzgadniano w zakresie danych: 

 o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody informował 
przedsiębiorstwo PPIS, oraz związanymi z nimi zagrożeniami zdrowotnymi. 

 o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu dostępnych środków oraz  
minimalizacji zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, przedsiębiorstwo informowało 
konsumentów- np. woda zdatna do spożycia po przegotowaniu, 

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia z suw Ciesław od dnia 
29.09.2016 r. nie zawierało informacji określonych w § 23 ust. 2 rjws.  

(dowód: akta kontroli, str. 24, 34, 346-348)  

3.2.17. Głównym problemem Spółki w realizacji zadania dostarczania wody 
o wymaganej jakości, jak wyjaśnił Prezes, był brak środków finansowych na inwestycje. 

(dowód: akta kontroli, str. 25) 

3.2.18. Spółka nie podejmowała działań adresowanych do odbiorców wody 
wodociągowej (w szczególności do właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, 
zarządców i właścicieli nieruchomości), mających na celu utrzymanie dobrej jakości 
wody wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego u odbiorcy poprzez dbałość 
o stan techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych instalacji wodociągowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 31, 34) 

3.2.19. Działania w celu ochrony infrastruktury wodociągowej (jako infrastruktury 
krytycznej) przed sytuacją kryzysową – nadzwyczajnym zagrożeniem wynikały 
z gminnego planu zarządzania kryzysowego.  

 (dowód: akta kontroli, str. 25) 

3.3. Pozostałe zagadnienia  
3.3.1. W badanym okresie w Spółce przeprowadzono 12 kontroli: 6 przez Urząd 
Dozoru Technicznego w Kamieniu Pomorskim i 6 przez PPIS. Kontrole PPIS 
dotyczyły m.in. stanu sanitarno-technicznego i higienicznego pomieszczeń i urządzeń, 
ogrodzenia terenu ujęcia wody i studni wód podziemnych oraz realizacji wydanych 
w trakcie tych kontroli zaleceń (kontrole sprawdzające). W 3 przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na: 

 skorodowaniu znajdujących się w studni nr 1 rurociągów wody surowej, 
widocznych zabrudzeń wewnętrznej obudowy studni oraz wystąpieniu odprysków 
farb na posadzce suw (suw Gostyniec), 

 skorodowaniu z widocznymi odpryskami i napuchnięciami powłoki malarskiej na 2 
hydroforach, wystąpienie odprysków farb na suficie (suw Stuchowo), 

 złym stanie sanitarno - technicznym hydroforów oraz braku bieżącej wody 
w umywalce (suw Kaleń). 

We wszystkich przypadkach sformułowane zalecenia dot. doprowadzenia do 
należytego stanu sanitarnego urządzeń zostały przyjęte do realizacji i wykonane 
terminowo.  
Kontrole Urzędu Dozoru Technicznego dotyczyły stanu urządzeń wodociągowych, 
rewizji zewnętrznych i wewnętrznych filtrów popłucznych, zbiorników ciśnieniowych 
w 9 suw. Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości w stanie urządzeń, w ich wyniku 
nie wydano zaleceń. Urządzenia dopuszczone zostały do użytkowania. Ustalono 
terminy następnych badań. 

 (dowód: akta kontroli, str. 356-357) 

3.3.2. W latach 2015-2017 (I kwartał) nie wpłynęły skargi dotyczące na jakości wody 
oraz działalności Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 (dowód: akta kontroli, str. 354) 



 

17 

3.3.3. W badanym okresie Spółka przeprowadziła 3.608 kontroli urządzeń 
wodociągowych, o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy zzw. W ich wyniku wymieniono 
25 wodomierzy i plomb. Powodem wymiany był brak legalizacji urządzeń. W latach 
2015-2017 (I kwartał) Spółka nie skierowała zawiadomień w sprawach określonych 
w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy zzw. 

 (dowód: akta kontroli, str. 355) 

W dokumentacji Spółki brak było śladu rewizyjnego dotyczącego informowania Wójta 
o występujących awariach sieci wodociągowej i stwierdzonych przekroczeniach 
parametrów jakości wody określonych w rjws oraz planowanych i podjętych 
działaniach naprawczych. Prezes Spółki wyjaśnił, że Wójt był przez niego 
informowany ustnie.       (dowód: akta kontroli, str. 8,19, 30, 34, 195, 221) 

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

1. Obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę nie były poddawane kontroli a) okresowej, rocznej, o której 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, b) okresowej, przeprowadzanej 
przynajmniej raz na pięć lat, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego 
oraz c) kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, która powinna być 
wykonywana każdorazowo w razie wystąpienia okoliczności61, o których mowa w art. 
61 pkt 2 Prawa budowlanego, w wyniku których może nastąpić uszkodzenie obiektu. 
Ponadto Spółka, wbrew wymogom, o których mowa w art. 64 ust. 1 Prawa 
budowlanego, nie posiadała książek obiektów budowlanych.  

(dowód: akta kontroli, str. 7, 19,190) 

Prezes Spółki wyjaśnił: Powodem braku kontroli było przeoczenie spowodowane 
nadmiarem obowiązków służbowych. Spółka nie posiada książek obiektów dla SUW, 
gdyż nie zostały one przekazane przez poprzednich właścicieli. Spółka zleciła 
założenie książek obiektów dla poszczególnych SUW. 

 (dowód: akta kontroli, str. 29,33)  
2. W badanym okresie na terenie Gminy: czterokrotnie wystąpiły przypadki zbyt 
niskiego ciśnienia wody, dziesięciokrotnie PPIS stwierdzał warunkową przydatność 
wody na sześciu suw62, a dwukrotnie (na okres 7 i 2 dni) brak przydatności wody do 
spożycia. Ponadto 203 mieszkańcom Gostyńca przez okres 8 lat dostarczano wodę 
o jakości niespełniającej wymagań rjws.  

(dowód: akta kontroli, str. 36, 192, 220,266-284, 298-299, 331-332, 302-303) 

Z art. 5 ust. 1 ustawy zzw wynika obowiązek przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz 
dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości 
dostarczanej wody. 

Prezes wyjaśnił: W przypadku suw Gostyniec- występowanie chlorków, sodu, 
przewodności właściwej spowodowane jest przepływem cieku wodnego z którego 
pobierana jest woda dla wodociągu publicznego Gostyniec przez złoża geologiczne 
starego morza (pokładów soli). Z tego powodu suw Gostyniec po przełączeniu do 
wodociągu Gostyń zostanie trwale wyłączony. W przypadku 2 warunkowych 
przydatności - suw Kępica i Jatki, przekroczenie parametrów: mętność, żelaza, 
manganu, spowodowane zostało awarią systemu napowietrzania (awaria sprężarki). 
Po naprawie i wymianie sprężarki parametry powróciły do normy. Odnośnie 

                                                      
61 Wyładowania atmosferyczne, osuwiska, intensywne opady, silne wiatry, zjawiska lodowe na rzekach. 
62 Ciesław, Kaleń, Świerzno, Chomino, Jatki, Gostyniec. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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warunkowej przydatności suw Kaleń i suw Ciesław: przekroczenie parametru 
mikrobiologicznego, bakterie z grupy coli. W celu ustalenia przyczyn w obu 
przypadkach pracownicy Spółki przeglądali rowy melioracyjne i zbiorniki wodne pod 
kątem zanieczyszczenia ściekami bytowymi. Nie stwierdzono zanieczyszczeń. 

 (dowód: akta kontroli, str. 28, 33, 358) 

3. Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia z suw Ciesław od dnia 
29.09.2016 r. nie zawierało informacji określonych w § 23 ust. 2 rjws (po wejściu rjws 
w życie) tj. o: przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody 
oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych; pogorszeniu jakości wody pod 
względem organoleptycznym; możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków 
dostępnych dla konsumentów; planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji; 
udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów, zaleceniach 
mających na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 346-348)  

Prezes Spółki wyjaśnił: Spółka w zawiadomieniach nie zawierała informacji 
wymaganych §23 ust.2 rjws, bo formy zawarte w przepisie z listopada 2015 r. zostały 
przeze mnie przeoczone.  

(dowód: akta kontroli, str. 30, 34)  

Sprawowany nadzór nad wypełnianiem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
był nieskuteczny i nie zapobiegł nieprawidłowościom w działalności. Przez znaczny 
okres czasu 2.205 mieszkańców Gminy (52% populacji) nie miała zapewnionej wody 
należytej jakości, nie była również na bieżąco informowana o jakości dostarczanej 
wody oraz o wielkości stwierdzonych przekroczeń parametrów. Ponadto dla części 
obiektów budowlanych nie prowadzono książek obiektów budowlanych i nie 
dokonywano obowiązkowych przeglądów obiektów budowlanych.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli 63 wnosi o: 
1. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
2. Stosowanie obniżek cen dla wody niespełniającej kryteriów jakościowych 

określonych w ustawie zzw.  
3. Prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 

związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

4. Wyeliminowanie z umów na dostawy wody niedozwolonych klauzul umownych. 
5. Naliczenie i wyegzekwowanie należnych odsetek za zwłokę od zaległości z tyt. 

opłat za wodę. 
6. Podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości wody. 

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.  

                                                      
63 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, dnia   10   sierpnia 2017 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Małgorzata Chabiniak 

Specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 
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