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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 Warszawie 

Kontrolerzy Jan Sulima główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/79/2017 z 2 czerwca 2017 r.  
Grzegorz Odziemkowski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/64/2017 z 12 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 8-9) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Gocłowski, Wójt Gminy Czerwin3 
(dowód: akta kontroli str. 3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Gmina umożliwiała dostęp do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla niemal 
wszystkich mieszkańców. Wywiązała się z obowiązku opracowania regulaminu 
dostarczania wody. Urząd Gminy realizował inwestycje w celu zapewnienia dostaw 
wody o odpowiednimi ciśnieniu i jakości, które jednak nie doprowadziły 
do trwałego zabezpieczenia dostaw wody o wymaganych parametrach 
jakościowych. Urząd Gminy nie sprawował w sposób właściwy nadzoru nad 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czerwinie5, bowiem zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie przypisano żadnemu z pracowników Urzędu. 
Nie przeprowadzano również kontroli Zakładu. 
Stwierdzone nieprawidłowości w działaniach Urzędu Gminy dotyczyły 
w szczególności: 

 braku inwentaryzacji środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowej; 

 nieegzekwowania od Zakładu wniosków w sprawie zatwierdzenia taryf 
za wodę bądź wniosków o przedłużenie czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf; 

 nieegzekwowania od ZGK opracowania i przedłożenia w celu uchwalenia 
przez Radę Gminy wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych; 

 nieopracowania gminnego programu ochrony środowiska; 

                                                      
1 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych 

niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Dalej także: Urząd Gminy lub Urząd. 
3 Od 2 lipca 1994 r. 
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 Dalej także, ZGK lub Zakład. 

Ocena ogólna 



 

3 

 nieprzeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej; 

 nieinformowania organów Inspekcji Sanitarnej o planowanych działaniach 
naprawczych, w przypadkach wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych 
paramentów jakości wody w sieci wodociągowej; 

 nieinformowania konsumentów o jakości wody na zasadach określonych 
w przepisach prawa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody 

1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

1) Według stanu na 31 marca 2017 r., gminną siecią wodociągową o długości 
140,5 km6 objęte zostały wszystkie miejscowości na terenie Gminy. Woda 
do obiorców dostarczana była z dwóch ujęć7. Liczba przyłączy wodociągowych 
wynosiła 1198 (tj. o 32 więcej niż wg stanu na koniec 2014 r.). Spośród 
5 163 mieszkańców Gminy 98% korzystało z sieci wodociągowej (tj. o 3% więcej 
w stosunku do stanu na koniec 2014 r.). W latach 2015-2017 (I kw.) wybudowano 
240 mb nowej sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli str. 131, 134, 136, 236) 

Wójt wyjaśnił, że pozostali mieszkańcy Gminy nie chcieli korzystać z gminnej sieci 
wodociągowej, ponieważ posiadali własne studnie.  

(dowód: akta kontroli str. 27, 29) 

W badanym okresie zadania Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
realizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie utworzony w dniu 
15 stycznia 1998 r.   

(dowód: akta kontroli str. 63-67) 

2) W uregulowaniach wewnętrznych określających organizację Urzędu, w tym 
Regulaminie organizacyjnym, wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 
1 października 2014 r., do żadnego stanowiska nie przypisano zadań 
wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków8.  
W zakresach czynności nadzór nad zadaniami realizowanymi przez ZGK 
w sposób ogólny przypisany został kolejnym dwóm osobom zatrudnionym 
na samodzielnym stanowisku pracy ds. drogownictwa i pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, bez określenia na czym miał on polegać i w jaki sposób miał 
być sprawowany. 
Dwie osoby zatrudnione kolejno na tym stanowisku spełniały minimalne 
wymagania kwalifikacyjne (w zakresie stażu pracy, wykształcenia i umiejętności 
zawodowych), określone w załączniku nr 3 (tabela F) do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych9. 

(dowód: akta kontroli str. 10-18, 176-201, 242) 

                                                      
6 Według sprawozdania M-06 o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych.  
7 Zlokalizowanych w Czerwinie i w Piskach. 
8 Dz. U. z 2017 r., poz. 328; dalej także: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
9 Dz. U. z 2014 r., poz. 1786. 
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Inspektor ds. drogownictwa i pozyskiwania środków pozabudżetowych wskazała, 
że jej nadzór nad ZGK ograniczał się do bieżącej wymiany informacji, 
w szczególności związanych z inwestycjami. W 2016 r. po uzyskaniu informacji 
o kończącym się terminie ważności pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych dla ujęcia wody Piski sporządziła wniosek o wydanie przez Starostę 
nowego pozwolenia wodnoprawnego.  

(dowód: akta kontroli str. 209) 

3) Według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wartość majątku trwałego Gminy 
służącego do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców wynosiła 10 792,5 tys. zł brutto. Zgodnie z ewidencją 
księgową środków trwałych Urzędu w skład tego majątku wchodziły m.in. stacje 
uzdatniania wody w Czerwinie i Piskach oraz sieci wodociągowe położone 
na terenie Gminy.  
W ewidencji inwentarzowej środków trwałych prowadzonej w formie kart środka 
trwałego, w odniesieniu do części sieci wodociągowych10 wchodzących w skład 
gminnej sieci wodociągowej brakowało danych dotyczących ich charakterystyki, 
w tym informacji o ich długości oraz o materiałach, z których zostały zbudowane.  

(dowód: akta kontroli str. 34, 210, 217-228) 

Wójt wyjaśnił, że ww. braki dotyczą sieci wodociągowych wybudowanych w latach 
1978-1990, dla których Urząd nie dysponuje dokumentacją powykonawczą. 

 (dowód: akta kontroli str. 29-30) 

W wyniku badania dokumentacji z inwentaryzacji środków trwałych 
przeprowadzonych przez Urząd w latach 2011-2017 (I kw.) stwierdzono, że nie 
objęto nimi środków trwałych wchodzących w skład gminnej infrastruktury 
wodociągowej.  

(dowód: akta kontroli str. 202-208, 242, 249-258) 

4) Infrastrukturę wodociągową Gmina przekazała do użytkowania ZGK 
na podstawie porozumienia z 30 grudnia 2014 r. Zgodnie z jego treścią ZGK został 
zobowiązany do: 

 utrzymania udostępnionych składników infrastruktury wodociągowej 
w należytym stanie i używania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz 
gospodarowania nimi stosownie do przepisów dotyczących eksploatacji 
określonych urządzeń;  

 bieżącej konserwacji i monitoringu obsługiwanych środków trwałych oraz 
wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i remontów; 

 uiszczania co kwartał opłaty w wysokości 1,5 tys. zł netto za korzystanie z tej 
infrastruktury.  

W porozumieniu wyszczególniono składniki majątkowe przekazywane ZGK 
do użytkowania (tj. stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe), nie określono 
jednak wartości ani innych parametrów przekazanej infrastruktury (np. długości 
poszczególnych sieci wodociągowych).  
Spośród sieci wodociągowych użytkowanych przez ZGK w badanym okresie, 
w porozumieniu pominięto sieć w Czerwinie. 

 (dowód: akta kontroli str. 161-163) 

                                                      
10 Brak było danych dotyczących długości sieci wodociągowej zlokalizowanych w: Czerwinie, Grodzisku, Stylągach, 

Zaorzu, i Seroczynie.  
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Przychody Urzędu Gminy z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury 
wodociągowej wniesionych przez ZGK w latach 2015-2017 (I kw.) wyniosły ogółem 
16,3 tys. zł brutto.  

(dowód: akta kontroli str. 35) 

Wysokość dokonanych przez Urząd Gminy odpisów amortyzacyjnych za ten okres 
w odniesieniu do środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowej udostępnionej ZGK wyniosła 1 060,8 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 232) 

Wójt wyjaśnił, że opłatę za udostępnioną infrastrukturę wodociągową w wysokości 
1,5 tys. zł ustalono jako kwotę ryczałtową i nie stanowiła ona odzwierciedlenia 
wielkości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 241) 

1.2. Opracowanie regulaminu dostarczania wody 

W badanym okresie na terenie Gminy obowiązywał Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków11, uchwalony przez Radę Gminy Czerwin w dniu 
27 kwietnia 2006 r.12. Zawierał on wszystkie informacje wymienione w art. 19 ust. 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli str. 37-57) 

W działalności Urzędu Gminy w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W uregulowaniach wewnętrznych Urzędu Gminy nie określono osób 
odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę.  
Wprawdzie kolejnym pracownikom zatrudnionym w Urzędzie na samodzielnym 
stanowisku pracy ds. drogownictwa i pozyskiwania środków pozabudżetowych 
przypisano w zakresie czynności nadzór nad ZGK, nie określono jednak, na czym 
ma on polegać. 
W ocenie NIK, brak uregulowania tej kwestii mógł mieć wpływ na niewywiązanie 
się Urzędu Gminy z obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 10-18, 176-201, 242) 

Wójt wyjaśnił, że obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę nie przypisano do żadnego stanowiska pracy przez przeoczenie. Wskazał 
ponadto, że zobowiązał ustnie Sekretarza Gminy do wprowadzenia stosowanych 
zapisów do Regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz do zakresów czynności.   

(dowód: akta kontroli str. 27, 29) 

2. W zawartym z ZGK porozumieniu z 30 grudnia 2014 r., którego przedmiotem 
było udostępnienie gminnej infrastruktury wodociągowej do prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie wymieniono 
wszystkich sieci wodociągowych, z których korzystał Zakład (tj. sieci wodociągowej 
w Czerwinie). Ponadto nie zamieszczono w nim szczegółowych informacji 
o poszczególnych składnikach majątkowych przekazywanych do użytkowania 
ZGK, tj. np. danych dotyczących długości poszczególnych sieci wodociągowych, 
ich wieku oraz materiałów, z których zostały wykonane.  

                                                      
11 Dalej także: Regulamin dostarczania wody. 
12 Uchwałą Nr XXXVII/10/2006. 
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W ocenie NIK tego rodzaju braki powodowały nieprzejrzystość sytuacji prawnej 
części składników majątkowych użytkowanych przez ZGK. 

 (dowód: akta kontroli str. 161-163) 

Dopiero w trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami, podpisany został 
w dniu 28 czerwca 2017 r. aneks do ww. porozumienia, w którym określono 
wartości środków trwałych przekazanych w użytkowanie ZGK oraz rozszerzono 
wykaz majątku przekazywanego tej jednostce o infrastrukturę wodociągowo-
kanalizacyjną w Czerwinie o wartości 4 172,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 302-303) 

Wójt w wyjaśnieniach tłumaczył powyższe braki w porozumieniu przeoczeniem.  
(dowód: akta kontroli str. 29, 31, 241) 

3. Urząd Gminy, co najmniej od 2011 r. nie inwentaryzował środków trwałych 
wchodzących w skład infrastruktury, co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13.  

(dowód: akta kontroli str. 202-216, 242, 249-255) 

Wójt wyjaśnił, że przyczyną tej sytuacji było niedopatrzenie. Wskazał, 
że inwentaryzacja przedmiotowych środków trwałych zostanie przeprowadzona 
do końca III kwartału 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 233-234) 

4. Karty inwentarzowe środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowej pięciu sieci wodociągowych14 nie zawierały danych dotyczących ich 
charakterystyki, tj. informacji o ich długości oraz o materiałach, z których zostały 
zbudowane.  

(dowód: akta kontroli str. 34, 210, 217-228) 

Wójt wyjaśnił, że ww. braki dotyczą sieci wodociągowych wybudowanych w latach 
1978-1990, dla których Urząd nie dysponuje dokumentacją źródłową pozwalającą 
ustalić ich długość. Wskazał ponadto, że polecił ustnie Sekretarzowi Gminy 
wykonanie inwentaryzacji tych sieci wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli str. 234-235, 263) 

W Gminie uchwalono Regulamin dostarczania wody określający prawa i obowiązki 
ZGK oraz odbiorców usług. Pracownicy Urzędu nie posiadali wiedzy na temat 
długości sieci wodociągowej w Gminie. Nie inwentaryzowano środków trwałych 
związanych z zaopatrzeniem w wodę. Dopiero w trakcie kontroli NIK polecono 
przeprowadzenie ich inwentaryzacji. Podział zadań w Urzędzie, w ocenie NIK nie 
zapewniał właściwej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
co potwierdzają stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości.  

2. Zatwierdzanie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę. 

1) W latach 2015-2017 (do 31 marca) na inwestycje dotyczące modernizacji lub 
rozbudowy infrastruktury wodociągowej Gmina poniosła wydatki w wysokość 
ogółem 1 010,5 tys. zł (całość tych wydatków poniesiona została w 2015 r.). 
Większość z tej kwoty (951,5 tys. zł) wydatkowano na przebudowę stacji 

                                                      
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.  
14 Brak było danych dotyczących długości sieci wodociągowej zlokalizowanych w: Czerwinie, Grodzisku, Stylągach, 

Zaorzu, i Seroczynie.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
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uzdatniania wody w Czerwinie, które to zadanie zrealizował Urząd. Pozostałe 
środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 240 m 
w Grodzisku Dużym, Sokołowie i we wsi Borek oraz na renowację studni 
głębinowej SW-1 w Czerwinie. Zadania te zrealizował ZGK, korzystając 
ze środków otrzymanej z Urzędu Gminy dotacji w kwotach odpowiednio 
41,0 tys. zł oraz 18,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 102-129) 

Planowane zadania inwestycyjne ujmowano w ogólnych planach inwestycyjnych 
Gminy na poszczególne lata objęte kontrolą. Nie opracowywano odrębnych 
planów inwestycyjnych dotyczących modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
wodociągowej.  
Gmina Czerwin nie posiadała w badanym okresie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-31, 102-105, 242) 

W Urzędzie nie sporządzano diagnoz i analiz dotyczących: potrzeb mieszkańców 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę; stanu technicznego infrastruktury 
wodociągowej oraz potrzeb w zakresie jej modernizacji lub rozbudowy. Takich 
analiz nie przekazał do Urzędu również ZGK.  

(dowód: akta kontroli str. 242) 

Wójt wyjaśnił, że nie było potrzeby wykonywania takich analiz w formie 
opracowań, ponieważ na bieżąco ustalał ustnie z ZGK potrzeby w tym zakresie. 
Mogły być one zrealizowane w miarę posiadanych środków inwestycyjnych. 
Przykładem jest rozbudowa sieci wodociągowej w trzech miejscowościach 
w 2015 r. oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Czerwinie, która wynikała 
z konieczności przebudowy przestarzałego układu technologicznego. Gmina nie 
planuje rozbudowy sieci wodociągowej, ponieważ we wszystkich 45 sołectwach 
taka sieć istnieje. Planowana jest natomiast w przyszłości budowa zbiornika 
wyrównawczo-retencyjnego w Piskach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 
z której obecnie korzystają tylko mieszkańcy Czerwina.  

(dowód: akta kontroli str. 30, 241) 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czerwin15, przyjętym uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/31/2005 z 23 grudnia 
2005 r.16 wśród głównych problemów wymagających rozwiązania, wymieniono 
m.in. zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z systemu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Do głównych działań w tym zakresie zaliczono m.in.: 
opracowanie spójnego programu zwodociągowania gminy w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów wodnych; utrzymywanie w dobrym stanie 
technicznym istniejących ujęć wody oraz wodociągów; podjęcie działań 
zmierzających do stałego monitoringu jakości przesyłanej wody; objęcie 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę wszystkich miejscowości o zabudowie zwartej. 
Nie określono konkretnych działań w celu osiągniecia ww. celów. 

(dowód: akta kontroli str. 77, 82) 

W „Programie ochrony środowiska dla gminy Czerwin” obowiązującym w latach 
2007-2014, przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr X/30/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. 

                                                      
15 Dalej także: Studium. 
16 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXI/151/13 z 10 września 2013 r. 
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jako jeden z priorytetów przewidzianych do realizacji, wymieniono modernizację 
stacji uzdatniania wody w Piskach17.  
W latach 2015-2017 (do czasu zakończenia niniejszej kontroli) Gmina nie 
posiadała programu ochrony środowiska.  

 (dowód: akta kontroli str. 86-101, 242) 

2) ZGK od jego utworzenia nie przedkładał do Urzędu Gminy wieloletnich planów 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, w celu ich uchwalenia przez 
Radę Gminy na zasadach określonych w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 

 (dowód: akta kontroli str. 31, 242) 

3) Kierownik ZGK nie składał w badanym okresie do Urzędu Gminy wniosków 
o zatwierdzenie taryf cen za wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  
Od 1 stycznia 2010 r. stosowana była taryfa za wodę przyjęta uchwałą Rady 
Gminy Nr XXXIV/34/2009 z 15 grudnia 2009 r., pomimo, że ZGK nie składał 
do Rady Gminy wniosków w sprawie przedłużenia czasu jej obowiązywania. 
W ww. taryfie, dla wszystkich odbiorców ustalona była jedna stawka ceny 
za dostawę wody w wysokości 2,00 zł brutto za m3 oraz jedna stawka abonamentu 
miesięcznego w wysokości 2,00 zł brutto od każdego wodomierza głównego.  
Rada Gminy nie podejmowała uchwał w sprawie dopłat, na podstawie art. 24 
ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

(dowód: akta kontroli str. 32, 164-165, 242) 

W Urzędzie nie analizowano wpływu cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
na poziom wydatków mieszkańców. 
Wójt wyjaśnił, że nie było potrzeby przeprowadzania takiej analizy, m.in. z uwagi 
na fakt, że stosowana stawka taryfowa za 1m3 wody była jedną z niższych 
w województwie mazowieckim.  

(dowód: akta kontroli str. 32) 

W działalności Urzędu Gminy w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Wójt nie egzekwował od ZGK wniosków w sprawie zatwierdzenia nowych taryf 
na wodę, bądź o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. W efekcie 
w Gminie stosowano w latach 2011-2017 taryfę obowiązującą w 2010 r., co było 
niezgodne z art. 24 ust. 2, 9a i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli str. 32, 164-165, 242) 

Wójt wyjaśnił, że spowodowane to było niedopatrzeniem.  
(dowód: akta kontroli str. 32) 

W związku z ww. ustaleniami kontroli NIK, w piśmie z 30 czerwca 2017 r., Wójt 
zobowiązał Kierownika ZGK m.in. do składania co roku wniosków w sprawie 
zatwierdzenia nowych taryf za wodę, bądź o przedłużenie obowiązywania 
dotychczasowych taryf, zgodnie z zasadami postępowania określonymi w art. 20 
i 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli str. 318) 

2. Wójt nie egzekwował od ZGK opracowania i przedłożenia do uchwalenia przez 
Radę Gminy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, stosownie do art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

                                                      
17 Modernizacja tej stacji została wykonana w 2008 r.   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w wodę18. Obowiązek opracowania przez ZGK takiego planu wynikał z faktu 
realizacji przez tę jednostkę zadań inwestycyjnych w tym zakresie19.  

(dowód: akta kontroli str. 31, 106-109, 242) 

Wójt wyjaśnił, że spowodowane to było niedopatrzeniem.  
(dowód: akta kontroli str. 31) 

W związku z ww. ustaleniami kontroli NIK, w piśmie z 30 czerwca 2017 r., Wójt 
zobowiązał Kierownika ZGK m.in. do opracowania wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie 
z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.   

 (dowód: akta kontroli str. 318) 

3. Wójt nie sporządził gminnego programu ochrony środowiska na lata objęte 
kontrolą, pomimo obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska20. 

(dowód: akta kontroli str. 86-101, 242) 

Wójt wyjaśnił, że w latach 2015-2016 nie było takiego planu przez niedopatrzenie 
poprzedniego Sekretarza Gminy. Obecnie zgodne z uchwałą Rady Gminy 
Nr XXXII/22/17 z dnia 9 czerwca 2017 r., opracowany zostanie „Program ochrony 
środowiska dla Gminy Czerwin na lata 2017-2021”.  

(dowód: akta kontroli str. 31) 

W przywołanej w ww. wyjaśnieniach uchwale Rady Gminy wskazano, 
że przystępuje się do sporządzenia ww. programu, którego wykonanie powierza 
się Wójtowi.  

(dowód: akta kontroli str. 84) 

Wójt Gminy nie egzekwował od Kierownik ZGK wniosków w sprawie zatwierdzenia 
nowych taryf na wodę, bądź o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych 
taryf. W efekcie w badanym okresie na terenie Gminy stosowano taryfy za wodę 
obowiązujące w 2010 r. z naruszeniem przepisów ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę określających tryb ich opracowywania. 

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

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

1) Urząd nie posiadał pełnych informacji dotyczących struktury wiekowej 
i materiałowej sieci wodociągowej. 
Wójt wyjaśnił, że, wynikało to z braków w dokumentacji i ewidencjach dotyczących 
środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej.   

(dowód: akta kontroli str. 263, 268) 

2) Zarówno Urząd Gminy jak i ZGK nie prowadziły książek obiektów budowlanych 
wchodzących w skład gminnej infrastruktury wodociągowej oraz nie wykonywały 
okresowych kontroli ich stanu technicznego, pomimo wymogów wynikających 
odpowiednio z art. 64 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane21.                                         (dowód: akta kontroli str. 321, 337) 

                                                      
18 ZGK był zobowiązany do opracowania takiego planu, ponieważ w 2015 r. wybudował 240 mb nowej sieci wodociągowej.  
19 W 2015 r. ZGK m.in. wybudował 240 mb nowej sieci wodociągowej.  
20 Dz.U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. 
21 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332., dalej także: Prawo budowlane. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W porozumieniu z 30 grudnia 2014 r., na mocy którego Gmina udostępniła ZGK 
do użytkowania infrastrukturę wodociągową nie określono, na kim spoczywają 
obowiązki wynikające z przepisów Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 161-163)  

Wójt wyjaśnił, że niewykonywanie ww. zadań przez Urząd Gminy wynikało 
z niedopatrzenia. Wskazał, że książki obiektów budowlanych zostaną założone 
w Urzędzie, a następnie przekazane ZGK oraz że wszelkie obowiązki zarządcy 
wynikające z ustawy Prawo budowlane będą realizowane przez tę jednostkę.  

(dowód: akta kontroli str. 264)  

Pismem z 30 czerwca 2017 r. Wójt zobowiązał Kierownika ZGK 
do przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych, wchodzących 
w skład infrastruktury wodociągowej, na zasadach określonych w Prawie 
budowlanym. W tym samym dniu protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał 
Kierownikowi Zakładu założone w Urzędzie Gminy książki obiektów budowlanych 
wchodzących w skład SUW w Czerwinie i SUW w Piskach oraz protokoły 
z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków wykonanych 20 czerwca 2017 r.   

 (dowód: akta kontroli str. 318-320) 

3) Urząd nie posiadał dokumentów dotyczących: sposobu prowadzenia przez 
ZGK monitoringu sieci wodociągowej; występowania strat wody w sieci 
wodociągowej; występujących awarii dotyczących infrastruktury wodociągowej, 
skutkujących przerwami w dostawach wody oraz o działaniach planowanych 
i podjętych przez ZGK w celu ich usunięcia.  
ZGK nie przekazywał do Urzędu tego rodzaju informacji w formie pisemnej, 
a Urząd nie zwracał się o ich przekazywanie. 
Wójt nie podejmował działań w celu: wsparcia przedsięwzięć na rzecz 
ograniczenia wielkości strat wody w sieci wodociągowej oraz zmniejszenia 
awaryjności sieci wodociągowej oraz skrócenia czasu usuwania awarii. ZGK nie 
występował pisemnie o udzielenie takiego wsparcia.  

 (dowód: akta kontroli str. 264-266, 269, 321, 337-338) 

Wójt wyjaśnił, że w latach 2015-2017 ZGK nie zgłaszał pisemnie awarii oraz 
innych problemów, które spowodowałyby długotrwałe przerwy w dostawach wody. 
Wystąpiły tylko drobniejsze awarie, usuwane przez ZGK na bieżąco we własnym 
zakresie. Kierownik ZGK informował go o tych zdarzeniach ustnie. Do Urzędu nie 
wpływały sygnały o braku wody w sieci, a także o niedostatecznym jej ciśnieniu. 
W związku z powyższym nie podejmowano działań w tej sprawie. Współpraca 
z ZGK w zakresie zapewnienia dobrego stanu sieci wodociągowej ograniczała się 
do bieżących kontaktów. 

(dowód: akta kontroli str. 264-266) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody. 

1) Urząd Gminy nie dysponował informacjami dotyczącymi miejsc, z których 
pobierana była woda do przeprowadzania badań jakości wody oraz częstotliwości 
takich badań przez ZGK. Nie dysponował również informacjami dotyczących 
objęcia przez ZGK monitoringiem występowania substancji promieniotwórczych 
w wodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 265, 270, 271, 275, 337) 

2) Wójt nie otrzymał w badanym okresie pisemnych informacji z ZGK 
o zdarzeniach, w wyniku których mogło dojść do zmiany jakości wody w sieci 
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wodociągowej, w tym w szczególności do jej pogorszenia. 
 (dowód: akta kontroli str. 265, 270-271, 275, 337) 

Kierownik ZGK w informacji dla kontrolera NIK wskazała m.in., że w latach 2015-
2017 nie odnotowano poważniejszych awarii systemu uzdatniania wody, a jedynie 
drobne usterki, które były usuwane na bieżąco. W przypadkach awarii na sieci 
wodociągowej nie zaistniało podejrzenie o pogorszenie jakości wody gdyż 
naprawiany odcinek został zawsze dokładnie przepłukany po awarii. Nie było 
w tym okresie powodzi na terenie Gminy, która mogłaby spowodować zmianę lub 
pogorszenie jakości wody. O awariach Wójt był informowany na bieżąco, 
telefonicznie. 

(dowód: akta kontroli str. 288-289) 

3) Urząd nie posiadał pisemnych informacji z ZGK na temat przypadków 
przekroczenia parametrów jakości wody, podjętych lub planowanych do podjęcia 
przez ZGK działań naprawczych oraz harmonogramów ich realizacji.  
Dysponował jedynie ocenami jakości wody, decyzjami i pismami informującymi 
o przekroczeniach parametrów jakości wody przekazywanymi przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce22, jednocześnie do ZGK 
i Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 275, 338) 

Wójt wyjaśnił, że ZGK przekazywał mu ustnie informacje o tego rodzaju 
sytuacjach. 

(dowód: akta kontroli str. 275) 

4) W badanym okresie PPIS przekazał do wiadomości Wójta 15 okresowych ocen 
jakości wody w sieciach wodociągowych użytkowanych przez Zakład. Pięć z nich 
sporządzono w 2015 r., siedem w 2016 r., a trzy w I kw. 2017 r. Dziewięć ocen 
dotyczyło jakości wody w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Czerwinie, 
a pozostałych sześć jakości wody w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia 
w Piskach. 

W trzech przypadkach ww. oceny sporządzone zostały przez PPIS wyłącznie 
na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli 
wewnętrznej (we wszystkich tych przypadkach w ocenach stwierdzono warunkową 
przydatność wody do spożycia). W siedmiu przypadkach ww. oceny sporządzone 
zostały na podstawie sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli 
wewnętrznej, jak i sprawozdań z badań wykonanych przez PPIS w ramach 
nadzoru bieżącego (w czterech z nich stwierdzono warunkową przydatność wody 
do spożycia). W pozostałych pięciu przypadkach oceny sporządzono wyłącznie 
na podstawie sprawozdań z badań wykonanych przez PPIS w ramach nadzoru 
bieżącego (w trzech stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia). 
Poszczególne oceny sporządzone zostały w oparciu o wyniki od jednego 
do dziewięciu badań, którymi objęto próbki wody pobrane w punktach czerpalnych 
(tj. u odbiorców wody) oraz w stacjach uzdatniania wody. 
W pięciu przypadkach w ww. ocenach PPIS stwierdził przydatność wody 
do spożycia (trzy z tych ocen odnosiły się do jakości wody w sieci wodociągowej 
zasilanej z ujęcia wody w Czerwinie, a pozostałe dwie jakości wody w sieci 
wodociągowej zasilanej z ujęcia w Piskach).  

                                                      
22 Dalej także: PPIS. 
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W pozostałych 10 przypadkach PPIS stwierdził warunkową przydatność wody 
do spożycia (dotyczyło to czterech ocen z 2015 r., pięciu z 2016 r. oraz jednej 
z I kw. 2017 r.). Sześć ocen odnosiło się do jakości wody w sieci wodociągowej 
zasilanej z ujęcia w Czerwinie, a pozostałe cztery – jakości wody zasilanej z ujęcia 
Piskach. 
Oceny o warunkowej przydatności wody do spożycia, sporządzane były przez 
PPIS w związku wynikami badań, które wykazały występowanie przekroczeń 
wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, głównie w zakresie zawartości 
manganu i amonowego jonu23. 

(dowód: akta kontroli str. 280-286, 338, 356, 358-361) 

5) PPIS nie skierował do Wójta w badanym okresie zaleceń w sprawie podjęcia 
działań naprawczych, w związku ze stwierdzonymi przypadkami przekroczenia 
dopuszczalnych parametrów jakości wody oraz sformułowanymi ocenami 
o warunkowej jej przydatności do spożycia. Przekazywał jedynie 
do jego wiadomości kierowane do ZGK pisma w tej sprawie oraz decyzje 
administracyjne zawierające zalecenia wdrożenia działań naprawczych.  

W okresie objętym kontrolą PPIS przesłał do wiadomości Wójta ogółem sześć 
pism skierowanych do ZGK w sprawie pogorszenia się jakości wody oraz cztery 
decyzje administracyjne, w których m.in. stwierdził warunkową przydatność wody 
do spożycia sieci wodociągowej „Czerwin” (dwa przypadki24) lub „Piski” (dwa 
przypadki25) i nakazał ZGK wyeliminowanie podwyższonych wartości amonowego 
jonu lub/i manganu z tych sieci w określonym terminie. 

 (dowód: akta kontroli str. 280, 338-355, 358-361) 

Po otrzymaniu ww. pism i decyzji Wójt nie informował pisemnie PPIS o planowych 
i podejmowanych działaniach naprawczych dla zapewnienia właściwej jakości 
wody.  

(dowód: akta kontroli str. 356) 

Wójt wyjaśnił, że informacji PPIS o ww. działaniach udzielał w jego imieniu ZGK. 
Urząd nie posiada informacji kiedy i w jakim zakresie działania te zostały 
wykonane. 

(dowód: akta kontroli str. 277) 

6) Urząd nie dysponował dokumentacją potwierdzającą przekazywanie przez 
Wójta w badanym okresie informacji konsumentom o jakości wody, o których 
mowa w §§ 23 i 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi26. Informacje takie 
nie były zamieszczane na stronie Internetowej Urzędu. Pierwsze dokumenty 
dotyczące jakości wody zamieszczone zostały na tej stronie 12 czerwca 2017 r., 
tj. w trakcie niniejszej kontroli. Były to oceny jakości wody dla ujęć w Czerwinie 
i w Piskach, sporządzone przez PPIS odpowiednio w dniach 16 i 30 marca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 277, 356) 

 

                                                      
23 W pojedynczych przypadkach w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono również przekroczenie dopuszczalnego 

parametru w zakresie zawartości w wodzie mętności oraz występowanie nieakceptowalnego zapachu. 
24 Decyzje z dnia 9 lutego i 9 sierpnia 2016 r., których podstawą były wyniki badań próbek wody pobranych w punktach 

zlokalizowanych u odbiorców wody, tj. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach oraz w ZGK w Czerwinie. 
25 Decyzje z dnia 5 listopada 2015 r. i 30 grudnia 2016 r. których podstawą były wyniki badań próbek wody pobranych 

odpowiednio w Stacji Uzdatniania Wody (w miejscu wprowadzania uzdatnionej wody od sieci) oraz w Szkole 
Podstawowej w Piskach (odbiorca wody). 

26 Dz. U. poz. 1989 (obowiązuje od 28 listopada 2015 r.); dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości wody z 2015 r. 
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Wójt wyjaśnił, że informacje o jakości wody umieszczano na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie. Urząd nie dysponuje jednak dokumentami, które mogłyby 
to potwierdzić. Informacje te nie były uzgadniane z PPIS. W latach 2015-2017 
Urząd nie otrzymał informacji, które dotyczyły pojawienia się potencjalnego 
zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości 
wody. W związku z tym nie wydawano zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę bezpieczną dla zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 277-278) 

7) Wójt w wyjaśnieniach dotyczących problemów w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę wskazał, że jedynym problemem jest przekraczanie wartości 
dopuszczalnych niektórych parametrów jakości wody. Z ocen jakości wody 
dokonywanych przez PPIS wynika jednak, że nie stanowi to zagrożenia 
dla zdrowia ludzi. 

(dowód: akta kontroli str. 278) 

8) Podejmowanie przez Urząd działania w celu poprawy jakości wody 
ujmowanej oraz efektywności i skuteczności procesu uzdatniania wody 
na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmowały przebudowę stacji 
uzdatniania wody w Czerwinie oraz przyznanie ZGK dotacji na wykonanie 
renowacji studni głębinowej w Czerwinie. 

(dowód: akta kontroli str. 103, 106-109, 115-129) 

Wójt wyjaśnił, że pomimo tych inwestycji w wodzie dostarczanej gminną siecią 
wodociągową nadal występują przekroczenia niektórych parametrów (głównie 
amonowego jonu i manganu).  

 (dowód: akta kontroli str. 278) 

9) W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy nie podejmował działań 
adresowanych do odbiorców wody wodociągowej, mających na w celu utrzymanie 
dobrej jakości wody wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego u odbiorcy 
poprzez dbałość o stan techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych instalacji 
wodociągowych.  
Wójt wyjaśnił, że działań takich nie podejmowano, ponieważ nie było takiej 
potrzeby. 

 (dowód: akta kontroli str. 278, 357) 

10) Na trenie Gminy Czerwin nie znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej. 
Opracowany w marcu 2012 r. Plan zarządzania kryzysowego Gminy Czerwin 
został zatwierdzony przez Starostę Ostrołęckiego. Przedmiotowy Plan był 
aktualizowany stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym27. 
Sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego przypisane zostały w Urzędzie 
Gminy do zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. 
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 14, 279, 290-299) 
3.3. Pozostałe zagadnienia 

1) W latach 2015-2017 (I kw.) Urząd Gminy nie współpracował na bieżąco poza 
PPIS, z innymi urzędami i organami w zakresie zapewnienia nieprzerwanych 
dostaw wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 357) 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r., poz. 209; dalej także ustawa o zarządzaniu kryzysowym 
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2) W badanym okresie do Urzędu Gminy oraz do Rady Gminy nie wpłynęły skargi 
dotyczące dostaw wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
działalności ZGK. 

(dowód: akta kontroli str. 156-160, 278, 300-301, 321, 337) 

Urząd nie przeprowadzał w badanym okresie kontroli w ZGK dotyczącej realizacji 
przez tę jednostkę zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 357) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Wbrew postanowieniom art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane obiekty 
budowlane wchodzące w skład gminnej infrastruktury wodociągowej nie były 
poddawane okresowym kontrolom stanu technicznego.  Nie założono również dla 
nich książek obiektów budowlanych, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 ww. 
ustawy. 

  (dowód: akta kontroli str. 264, 321, 337) 

Wójt wyjaśnił, że wynikało to z niedopatrzenia. 
(dowód: akta kontroli str. 264) 

W trakcie kontroli NIK28 Urząd Gminy przekazał Zakładowi założone książki 
obiektów budowlanych oraz protokoły przeglądów technicznych budynków 
wykonanych 20 czerwca 2017 r. Ponadto, Wójt zobowiązał pisemnie29 Kierownika 
ZGK do przeprowadzania rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych 
obiektów budowlanych na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 318-320) 

2. Wbrew postanowieniom § 17 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
z 2015 r. Wójt po otrzymaniu od PPIS dokumentacji (ocen jakości wody, pism, 
decyzji administracyjnych) zawierającej informacje o występowaniu przekroczeń 
dopuszczalnych paramentów jakościowych wody w gminnych sieciach 
wodociągowych nie informował tego organu o planowanych działaniach 
naprawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 356) 

Wójt wskazał, że tego rodzaju informacje przekazywał w jego imieniu ZGK.  
NIK zauważa, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, do udzielenia PPIS 
informacji o planowanych działaniach naprawczych i terminie ich realizacji, 
zobowiązani są niezależnie od siebie zarówno wójt (zgodnie z § 17 ust. 6), jak i 
przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (zgodnie z § 5 pkt 3). 

(dowód: akta kontroli str. 277) 

3. Wójt nie realizował postanowień §§ 23 i 24 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2015 r., określających zasady informowania konsumentów (mieszkańców) 
o jakości wody przeznaczonej do spożycia.  

(dowód: akta kontroli str. 277, 356) 

1. Uwagi NIK dotyczą sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością 
prowadzoną przez ZGK. Urząd nie przeprowadzał kontroli wywiązywania się przez 
Zakład z zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przestrzegania 
przepisów określających sposób przeprowadzania badań jakości wody, tryb 

                                                      
28 30 czerwca 2017 r. 
29 Pismo z 30 czerwca 2017 r. 
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postępowania w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów 
jakości wody bądź wystąpienia zdarzeń mogących spowodować zmianę jakości 
wody w sieciach wodociągowych (np. awarii sieci wodociągowej).  

2. NIK zwraca uwagę, że pomimo braku przepisu prawa zobowiązującego 
do zachowania zasady pisemności w kontaktach z organami państwowymi 
i samorządowymi w sprawie zdarzeń mogących wpłynąć na pogorszenie się 
jakości wody (tj. np. awarii) lub wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości 
paramentów jakości wody, zasada ta powinna być stosowana, m.in. w celu 
umożliwienia oceny (w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej) prawidłowości 
wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. 

Urząd Gminy i ZGK realizowały inwestycje w celu zapewnienia dostaw wody 
o odpowiednimi ciśnieniu i jakości, które jednak nie doprowadziły do trwałego 
zabezpieczenia dostaw wody o wymaganych parametrach jakościowych, o czym 
świadczą kolejne oceny i decyzje PPIS w sprawie jej warunkowej przydatności 
do spożycia. W ocenie NIK Urząd nie sprawował jednak w sposób właściwy 
nadzoru nad działalnością Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Nie przeprowadzano kontroli w ZGK. Wójt nie wywiązywał się z obowiązków 
przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 
wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej oraz prowadzenia książek 
obiektów budowlanych. Nie informował PPIS o planowanych działaniach 
naprawczych w związku z informacjami o przekroczeniach dopuszczalnych 
paramentów jakości wody w gminnej sieci wodociągowej oraz konsumentów 
i mieszkańców Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia.  

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 Kontroli30, wnosi o:  

1) określenie w uregulowaniach wewnętrznych osób odpowiedzialnych 
za realizację zadań Urzędu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 

2) opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwin zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy; 

3) inwentaryzowanie środków trwałych wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 
ustawy o rachunkowości; 

4) egzekwowanie od ZGK wniosków o zatwierdzenie taryf za wodę na zasadach 
określonych w art. 24 ust. 2, 9a i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę; 

5) wyegzekwowanie od ZGK opracowania i przedstawienia do uchwalenia przez 
Radę Gminy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych; 

6) informowanie PPIS o planowanych działaniach naprawczych w celu 
przywrócenia właściwej jakości wody w gminnej sieci wodociągowej 
stosownie do § 17 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.; 

 

                                                      
30 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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7) przekazywanie konsumentom i mieszkańcom Gminy informacji o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z §§ 23 i 24 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody z 2015 r. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Wójtowi 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Warszawa, dnia   22   sierpnia 2017 r. 
  

 
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: 
 

Grzegorz Odziemkowski   
główny specjalista k.p. 
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