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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/107 - „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
wiejskich”1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Warszawie. 

Kontroler Grzegorz Odziemkowski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/67/2017 z dnia 12 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie2, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Marcinkowska – Wójcik, p.o. Kierownika Zakładu3. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 6, 122-123) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W badanym okresie Zakład zapewnił dostęp do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwin. Działania na rzecz 
zapewnienia dostaw wody o odpowiedniej jakości nie doprowadziły jednak 
do trwałego zapewnienia dostaw wody o wymaganych parametrach jakościowych 
w jednej z sieci wodociągowych. 

Postanowienia umów na dostawy wody zawieranych z konsumentami godziły 
w ich interesy, nie zawierały bowiem szczegółowych informacji określających 
parametry jakościowe usług świadczonych przez ZGK oraz nie określały praw 
i obowiązków stron, co mogło utrudniać dochodzenie roszczeń. Ponadto część 
zagadnień została w nich uregulowana niezgodnie z przepisami prawa.  

Zakład nie wywiązywał się z obowiązków dotyczących opracowania taryf za wodę 
oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Nie 
stosował się również do przepisów prawa określających: sposób prowadzenia 
ewidencji księgowej na potrzeby opracowania taryf za wodę, wymogi stawiane 
materiałom i wyrobom używanym do uzdatniania wody, tryb postępowania 
w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury wodociągowej lub przekroczeń 
dopuszczalnych wartości paramentów jakości wody oraz wymogi dotyczące 
przekazywania konsumentom informacji o jakości wody. 

 

 

                                                      
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: ZGK lub Zakład. 
3 Zatrudniona na tym stanowisku od 28 lutego 2014 r., dalej także: Kierownik Zakładu lub Kierownik ZGK. 
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. 

Ocena ogólna 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody oraz 
rzetelność zawierania z mieszkańcami umów na dostawę wody 

1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

1) Przedmiotem działalności Zakładu utworzonego 15 stycznia 1998 r.5, zgodnie 
ze Statutem6, było bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 
zamieszkałej na terenie Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej 
i gospodarowania lokalami użytkowymi, dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, lokalnego transportu zbiorowego, w tym dowozu 
uczniów do szkół, zieleni gminnej, targowisk, kultury fizycznej i sportu, w tym 
utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 30-32) 

Kierownik ZGK w wyjaśnieniach wskazała, że spośród rodzajów działalności 
wymienionych w Statucie Zakład w praktyce prowadził działania w zakresie: 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czerwin, gospodarki 
mieszkaniowej, zieleni gminnej i zadrzewień. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 46) 

2) W badanym okresie za wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę odpowiedzialnych było pięciu pracowników ZGK, 
tj.  kierownik ZGK, główna księgowa i trzech konserwatorów wodociągów. 
Żaden z pracowników Zakładu nie posiadał zakresu czynności. Obowiązki 
pracowników określone zostały w  Regulaminie Organizacyjnym Zakładu.  
W dokumentacji Zakładu nie było zarządzenia Kierownika jednostki 
wprowadzającego w życie ww. Regulamin Organizacyjny.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 33-37, 41-43, 294) 

Kierownik ZGK w wyjaśnieniach wskazała, że ww. Regulamin Organizacyjny, 
opracowany został przed podjęciem przez nią pracy w ZGK w 2013 r. Nie ma 
wiedzy, kiedy i w jakiej formie został wprowadzony do stosowania. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 41-42) 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, do zadań 
kierownika ZGK należało m.in. kierowanie pionem technicznym, kontrola stanu 
technicznego urządzeń, planowanie i nadzór remontów, monitorowanie możliwości 
eksploatacyjnych urządzeń i określanie potrzeb inwestycyjnych koniecznych 
do zapewnienia prawidłowej pracy systemu wodno-kanalizacyjnego, kontrola 
i nadzór stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych, zgłaszanie potrzeb 
remontowych oraz monitorowanie realizacji remontów. Do obowiązków głównego 
księgowego należało m.in.: nadzorowanie prawidłowości i rzetelności rozliczenia 
inwentaryzacji środków majątkowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych 
GUS, przygotowywanie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków. 
Do obowiązków konserwatora wodociągów należał m.in.: nadzór nad stanem 
technicznym i sprawnością działania stacji uzdatniania wody, studni i sieci 
wodociągowych, wykonywanie przeglądów i konserwacji sieci i urządzeń, 

                                                      
5 Na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwinie Nr XXX/30/97 z 27 listopada 1997 r. 
6 Przyjętym uchwałą Rady Gminy w Czerwinie Nr IV/15/2011 z 23 lutego 2011 r. 
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zapewnienie ciągłości automatycznej pracy urządzeń wodociągowych, okresowe 
płukanie sieci wodociągowej, usuwanie na bieżąco awarii stacji uzdatniania wody 
i sieci wodociągowych. 
W Regulaminie Organizacyjnym do żadnego stanowiska nie przypisano zadań 
wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków7 dotyczących opracowywania taryf 
na wodę oraz wieloletnich planów rozbudowy i modernizacji urządzeń 
wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 33-37) 

3) Według stanu na dzień 31 marca 2017 r., użytkowaną przez ZGK siecią 
wodociągową o długości 140,5 km8 objęte zostały wszystkie miejscowości 
znajdujące się na terenie Gminy Czerwin. Woda do obiorców dostarczana była 
z dwóch ujęć wody podziemnej9. 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.).  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 10-13, 16-18, 48-53) 

Kierownik ZGK wyjaśniła, że pozostali mieszkańcy Gminy nie chcieli korzystać 
z gminnej sieci wodociągowej, ponieważ posiadali własne studnie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 293) 

1.2. Opracowanie regulaminu dostarczania wody 

W badanym okresie na terenie Gminy obowiązywał Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków10, uchwalony przez Radę Gminy Czerwin w dniu 
27 kwietnia 2006 r.11. Zawierał on wszystkie informacje wymienione w art. 19 ust. 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  
Realizacja jego postanowień nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 71-91, 294) 

Kierownik ZGK wskazała m.in., że realizacja postanowień Regulaminu 
dostarczania wody nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej, ponieważ nie było 
(w jej ocenie) takiej potrzeby. Nie było żadnych sygnałów od odbiorców wody 
o nieprawidłowościach w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 293) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody. 

Według stanu na 31 marca 2017 r. ZGK zawarł z mieszkańcami Gminy Czerwin 
1271 umów o dostarczanie wody, tj. o 32 więcej od liczby umów zawartych według 
stanu na koniec 2014 r. (1239). W 2015 r. zawarto takich 14 umów, w 2016 r. – 17, 
a w 2017 r. (I kw.) – jedną umowę.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 10-13, 21) 

W dokumentacji Zakładu nie było pisemnych wniosków mieszkańców w sprawie 
zawarcia ww. umów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 106, 332) 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r., poz. 328, dalej także: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
8 Według sprawozdania M-06 o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych.  
9 Zlokalizowanych w Czerwinie i w Piskach. 
10 Dalej także: Regulamin dostarczania wody. 
11 Uchwałą Nr XXXVII/10/2006. 
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Kierownik ZGK wyjaśniła m.in., że odrębne pisemne wnioski o zawarcie umowy 
o dostarczanie wody nie były składane. Potrzebę zawarcia umowy klienci zgłaszali 
ustnie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 106, 108) 

Analiza wszystkich 32 umów o dostarczanie wody zawartych przez Zakład 
w latach 2015-2017 (I kw.) wykazała, że ich postanowienia były zgodne z wzorami 
umów o dostarczeniu wody stosowanymi w tej jednostce12.  
W dokumentacji Zakładu nie było dokumentów wprowadzających ww. wzory umów 
do stosowania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 92, 95-104, 294) 

Kierownik ZGK wskazała, że ww. wzory umów opracowane zostały przed jej 
zatrudnieniem w 2013 r. Nie posiada wiedzy, kiedy i przez kogo zostały one 
opracowane i wprowadzone do stosowania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 94) 

W wyniku analizy postanowień ww. wzorów umów stwierdzono, że zawierały one 
informacje wskazane w art. 6 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, 
z tym, że część z nich miała charakter ogólnikowy, niepełny lub sprzeczny 
ze szczegółowymi uregulowaniami dotyczącymi danego zagadnienia. 
Zamieszczone we wzorach umów zapisy dotyczące ilości i jakości świadczonych 
usług wodociągowych (o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy), ograniczały 
się do ogólnych informacji, w których wskazano m.in., że do obowiązków Zakładu 
należy dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości, zgodnie 
z warunkami technicznymi przyłączenia o ciśnieniu umożliwiającym normalne 
użytkowanie wody odpowiadającej wymogom wynikającym z obowiązujących 
przepisów. Nie określono szczegółowych parametrów jakościowych i ilościowych 
dostaw wody, które Zakład zobowiązany jest zapewnić, m.in. w zakresie poziomu 
ciśnienia dostarczanej wody13.  
W ramach zapisów określających prawa i obowiązki stron umowy (o których mowa 
w art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy), nie określono sposobu wnoszenia reklamacji przez 
odbiorców usług oraz terminu ich rozpatrzenia przez Zakład14.  
Zamieszczone we wzorach umów zapisy, w których wskazano m.in., że w razie 
przejściowej niesprawności wodomierza, nieprzekraczającej 3 miesięcy, ilość 
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 
6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza, były niezgodne 
z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków15. 
Przepis ten stanowi, że w przypadku niesprawności wodomierza (głównego) lub 
okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się 
na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności wodomierza. 
We wzorach umów wskazano, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności 
za przerwy w dostawie wody spowodowane brakiem wody na ujęciu, 
koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia 

                                                      
12 W ZGK stosowane były następujące wzorcowe umowy w tym zakresie: „umowa o dostarczeniu wody”, „umowa 

o dostarczeniu wody i odprowadzenie ścieków”. 
13 Na występowanie tego rodzaju braków w zawieranych umowach zwrócił uwagę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów m.in. w decyzji Nr RGD - 24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 
14 Na występowanie tego rodzaju braków w zawieranych umowach zwrócił uwagę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów m.in. w decyzji Nr RDG – 32/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. 
15 Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm. Dalej także: rozporządzenie w sprawie określania taryf 
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w wodę i przerwami w zasilaniu energetycznych urządzeń wodociągowych. Nie 
wskazano przy tym, czy dotyczy to również sytuacji, w której za powstanie tych 
przerw odpowiedzialny będzie Zakład. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 95-104)  

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Zamieszczone w stosowanych przez Zakład wzorach umów zapisy dotyczące 
art. 6 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, nie określały: 

 szczegółowych parametrów jakościowych i ilościowych dostaw wody, które 
Zakład zobowiązany jest zapewnić, m.in. w zakresie poziomu ciśnienia 
dostarczanej wody; 

 sposobu wnoszenia reklamacji przez odbiorców usług oraz terminu ich 
rozpatrzenia przez Zakład. 

W ocenie NIK tego rodzaju braki mogły utrudniać dochodzenie roszczeń przez 
odbiorców wody, z tytułu niewłaściwej jakości świadczenia usług w tym zakresie 
przez Zakład.  
Zamieszczone w ww. umowach zapisy określające:  

 sposób ustalenia ilości pobranej wody w przypadku niesprawności 
wodomierza (głównego) lub okresowego braku możliwości odczytu, były 
niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia taryf; 

 rodzaje zdarzeń powodujących przerwy w dostawie wody, za które ZGK nie 
ponosi odpowiedzialności, niezależnie od zakresu odpowiedzialności Zakładu 
za powstanie zdarzeń, które do takich sytuacji doprowadziły, stanowiły 
rozszerzenie podstawy wyłączenia odpowiedzialności cywilnej na te sytuacje, 
w których zakład wodociągowy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 95-104) 

Kierownik Zakładu wyjaśniła, że wzory umów o dostarczeniu wody obowiązywały 
już w momencie obejmowania przez nią funkcji kierownika Zakładu (tj. od 2013 r.). 
Nie analizowała ich treści pod kątem zgodności z przepisami, ponieważ przyjęła, 
że są prawidłowe. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 6) 

2. W uregulowaniach wewnętrznych określających organizację działalności ZGK, 
w tym m.in. w Regulaminie Organizacyjnym, nie określono osób odpowiedzialnych 
za realizację zadań, określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, 
dotyczących opracowywania taryf na wodę oraz wieloletnich planów rozbudowy 
i modernizacji urządzeń wodociągowych.  
W ocenie NIK, brak uregulowania tej kwestii mógł mieć wpływ na niewywiązanie 
się Zakładu z obowiązku opracowania tego rodzaju dokumentów, o czym jest 
mowa w pkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Należy dodać, że żaden z pracowników ZGK nie posiadał zakresu czynności. 
Obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach określone zostały 
w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu, przy czym dopiero 19 maja 2017 r., 
tj. w trakcie niniejszej kontroli NIK w związku z jej ustaleniami, każdy 
z pracowników Zakładu złożył oświadczenie o zapoznaniu się z przydzielonym 
mu w ww. Regulaminie zakresem czynności. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 33-37, 41-42, 294-295) 

Kierownik ZGK wyjaśniła m.in., że po objęciu stanowiska kierownika Zakładu nie 
analizowała Regulaminu Organizacyjnego Zakładu i nie zwróciła uwagi na fakt, 
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że nie określono w nim niektórych zadań wynikających z ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. Pracownicy ZGK byli zapoznawani z obowiązkami ustnie. 
Przez niedopatrzenie nie zostało to potwierdzone w formie pisemnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 41-42, 105, 106) 

W zawieranych przez Zakład umowach na dostawy wody nie zamieszczono części 
wymaganych informacji określających w sposób szczegółowy jakość 
świadczonych usług wodociągowych, warunki ich realizacji oraz prawa i obowiązki 
stron umowy. Ponadto część zagadnień uregulowano w tych umowach w sposób 
niezgodny z przepisami prawa. Stwierdzone nieprawidłowości naruszały, w ocenie 
NIK, prawa odbiorców wody, gdyż m.in. utrudniać mogły dochodzenie przez nich 
roszczeń z tytułu nieprawidłowej realizacji umów. 

2. Prawidłowość opracowania taryf w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

2.1. Wymagania formalne 

1) W latach 2014-2016 ZGK osiągał dodatnie wyniki finansowe z prowadzonej 
działalności, których wysokość kształtowała się następująco: 2014 r. – 46,6 tys. zł, 
2015 r. – 179,2 tys. zł, 2016 r. – 10,7 tys. zł.  
Przychody uzyskiwane w tym okresie ogółem kształtowały się odpowiednio: 
1 258,7 tys. zł, 1.506,7 tys. zł, 1.345,8 tys. zł. Wysokość kosztów ogółem 
kształtowała się w poszczególnych latach tego okresu następująco: 1 212,1 tys. zł, 
1 327,6 tys. zł, 1 335,0 tys. zł. 
Wartość środków obrotowych netto wg stanu na koniec roku wynosiła 
odpowiednio: 29,5 tys. zł, 192,1 tys. zł, 191,6 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 110, 128, 135, 151)  

Zakład nie dysponował danymi pozwalającymi na ustalenie przychodów, kosztów 
i wyników finansowych w podziale na poszczególne rodzaje działalności, w tym dla 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z uwagi na brak 
wyodrębnionej ewidencji kosztów i przychodów w podziale na poszczególne 
rodzaje prowadzonej działalności. 
Według szacunkowych wyliczeń dokonanych przez ZGK na potrzeby kontroli NIK 
jednostka ta uzyskiwała w latach 2014-2016 dodatnie wyniki finansowe 
na działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, których wysokość 
kształtowała się następująco: 2014 r. - 35,6 tys. zł, 2015 r. - 7,8 tys. zł, 2016 r. - 
18,5 tys. zł. Przychody uzyskiwane z działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę kształtowały się w tym okresie odpowiednio: 434,3 tys. zł, 
549,5 tys. zł, 518,4 tys. zł.  
Przy uwzględnieniu tych danych, kwota uzyskanych przychodów z działalności 
dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę przypadająca średnio na jednego 
pracownika Zakładu zajmującego się bezpośrednio tą działalnością 
w poszczególnych latach wynosiła16: w 2014 r. – 86,9 tys. zł, w 2015 r. – 
109,9 tys. zł, w 2016 r. – 103,7 tys. zł. 
Wielkość produkcji wody kształtowała się w ww. okresie następująco: 2014 r. – 
330 513 m3, 2015 r. – 328 190 m3, 2016 r. – 313 420 m3. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 11-13, 43, 109-110) 

W okresie objętym kontrolą ZGK otrzymał z Gminy Czerwin dodatkowe środki 
na realizację zadań w łącznej wysokości 59,0 tys. zł, w tym: 18,0 tys. zł 

                                                      
16 Do wyliczeń przyjęto pięć osób zatrudnionych w Zakładzie: Kierownika, Głównego Księgowego oraz konserwatorów sieci 

wodociągowej. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z przeznaczeniem na wykonanie renowacji studni głębinowej w Stacji Uzdatniania 
Wody (SUW) w Czerwinie oraz 41,0 tys. zł na budowę wodociągu 
w miejscowościach Grodzisk Duży, Sokołowo, Borek o długości 240 m.b. 
Przyznane na ten cel dotacje w 2015 r. Zakład wykorzystał zgodnie 
z przeznaczeniem i terminowo rozliczył. Niewykorzystaną kwotę dotacji (40 zł) 
zwrócił na konto Gminy w dniu 30 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 167, 169-203) 

ZGK nie otrzymywał w badanym okresie z Gminy Czerwin środków finansowych 
przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w formie dopłaty do ceny wody dostarczanej dla 
mieszkańców Gminy i nie występował do Gminy o przyznanie środków 
finansowych na ten cel. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 10, 124) 

2) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości17 Zakład 
posiadał dokumentację opisującą przyjęte przez tę jednostkę zasady (politykę) 
rachunkowości18. 

Prowadzona przez ZGK, zgodnie z zasadami określonymi w ww. dokumentacji, 
ewidencja księgowa nie umożliwiała ewidencjonowania kosztów i przychodów 
w podziale na poszczególne rodzaje działalności podstawowej oraz na grupy 
taryfowe, pomimo stosownych wymogów w tym zakresie określonych 
w art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 109-110, 204-217) 

3) Infrastrukturę wodociągową19 Zakład użytkował na podstawie zawartego 
porozumienia z Gminą 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 ww. porozumieniu wyszczególniono składniki majątkowe przekazywane 
Zakładowi w użytkowanie (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 nie wymieniono sieci w Czerwinie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 227-229) 

4) Zakład nie opracował wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych20, o którym mowa w art. 21 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 19, 162, 167, 169-170, 295) 

                                                      
17 Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm. 
18 Obowiązujące w ZGK zasady rachunkowości zostały ustalone na podstawie zarządzenia Kierownika Zakładu Nr 1/2006 

z 1 stycznia 2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Czerwinie. 

19 Stacje uzdatniania wody (SUW) w Czerwinie i w Piskach oraz sieć wodociągowa o długości 140,3 km. 
20 Dalej także: wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. 
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Nie sporządzał analiz i opracowań dotyczących potrzeb inwestycyjnych w zakresie 
rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 125, 295) 

Kierownik Zakładu stwierdziła, że zadania takie, z uwagi na możliwości decyzyjne, 
powinna wykonywać Gmina. Z posiadanego przez nią rozeznania wynika, 
że konieczna będzie modernizacja SUW w Piskach oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Czerwin na nowo powstałych osiedlach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 205-206) 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czerwin21, przyjętym uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/31/2005 z 23 grudnia 
2005 r.22 wśród głównych problemów wymagających rozwiązania, wymieniono 
m.in. zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z systemu zbiorczego 
zaopatrzenia w wodę. Do głównych celów działań w tym zakresie zaliczono m.in.: 
opracowanie spójnego programu zwodociągowania gminy w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów wodnych gminy; 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, jakie konkretne działania należy podjąć w celu osiągniecia ww. 
celów. 
W „Programie ochrony środowiska dla gminy Czerwin” obowiązującym w latach 
2007-2014, jako jeden z priorytetów przewidzianych do realizacji, wymieniono 
modernizację stacji uzdatniania wody w Piskach23. Gmina nie opracowała 
programu ochrony środowiska na lata 2015-2017.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 249-259) 

5) Dla ujęć wody użytkowanych przez ZGK (zlokalizowanych w Czerwinie 
i w Piskach) nie ustalono stref ochrony bezpośredniej i pośredniej na zasadach 
określonych w art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne24. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 277) 

W ww. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czerwin wśród głównych celów działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej 
jakości dostaw wody pitnej wymieniono zapewnienie niezbędnej ochrony ujęć 
wodnych przez wyznaczenie stref ochronnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi. Gmina Czerwin nie posiadała w badanym okresie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 249-260) 

Wójt Gminy Czerwin w informacji dla kontrolera NIK w tej sprawie wskazał m.in., 
że Gmina nie występowała do właściwego organu (Starosta Ostrołęcki) 
o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęć wody przez przeoczenie. 
Strefy takie określone zostały w operatach wodnoprawnych przedłożonych 
Staroście w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 271-272, 274-277) 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2017 r. oględzin ujęć wody 
zlokalizowanych w Czerwinie i w Piskach ustalono, że teren obu ujęć był 
ogrodzony, zamknięty i oznakowany tablicami informacyjnymi ostrzegającymi 

                                                      
21 Dalej także: Studium. 
22 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXI/151/13 z 10 września 2013 r. 
23 Modernizacja tej stacji została wykonana w 2008 r.   
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121. 
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przed wstępem osób nieupoważnionych. Studnie zamknięte były plombowanymi 
włazami.                                                          (dowód: akta kontroli tom I str. 64-69) 

6) W latach 2014-2017 (I kw.) Zakład nie opracowywał taryf za wodę w ramach 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i nie składał Wójtowi Gminy Czerwin wniosków 
o ich zatwierdzenie. 
Od 1 stycznia 2010 r. w Gminie Czerwin stosowana była taryfa przyjęta uchwałą 
Rady Gminy Nr XXXIV/34/2009 z 15 grudnia 2009 r. 
Zakład nie składał do Rady Gminy Czerwin wniosków w sprawie przedłużenia 
czasu jej obowiązywania. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 11, 13, 295-297) 

Kierownik ZGK wskazała, że przyczyną tej sytuacji był brak podjęcia dialogu przez 
radnych Gminy Czerwin w trakcie posiedzeń Komisji w sprawie omówienia 
sprawozdań z działalności ZGK, podczas których przedstawiana była przez Zakład 
kalkulacja ceny 1 m3 wody i ścieków, z której wynikało, że obowiązująca w Gminie 
cena wody jest za niska. Przyjęto w tej sytuacji założenie, że skoro stawki nie 
ulegają zmianie, to nadal obowiązuje taryfa uchwalona w 2009 r. Nikt nie zwrócił 
uwagi, że istnieje konieczność składania wniosków w sprawie przedłużania 
terminu obowiązywania taryf. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 46, 317) 

2.2. Prawidłowość opracowanych taryf za wodę 

1) W stosowanej w badanym okresie taryfie, przyjętej uchwałą Rady Gminy 
z 15 grudnia 2009 r., 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. 
W kalkulacji załączonej do wniosku Zakładu z 27 listopada 2009 r. o zatwierdzenie 
proponowanych taryf za dostarczanie wody i ścieków, cenę sprzedaży 1 m3 wody 
wyliczono na kwotę 2,26 zł brutto. Przyjęte do kalkulacji koszty obejmowały: 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi; nagrody i wydatki 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy 
energii i usług remontowych, wydatki na krajowe podróże służbowe oraz na zakup 
usług pozostałych. Z kalkulacji nie wynikało, według jakich zasad określono 
wysokość kosztów stanowiących podstawę wyliczeń, w sytuacji gdy Zakład nie 
prowadził wyodrębnionej ewidencji kosztów w podziale na rodzaje prowadzonej 
działalności. Kalkulacja stawki za wodę nie uwzględniała marży zysku. 
Z treści protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Gminy Czerwin z dnia 8 grudnia 2009 r. wynika, że ww. Komisje w oparciu 
o analizę ww. kalkulacji ustaliły stawkę taryfową za 1 m3 wody w wysokości 2,00 zł. 
W uzasadnieniu wskazano, że jest to stawka zbliżona do przyjętej w sąsiednich 
gminach i że pod uwagę wzięto m.in. koszty zużycia energii elektrycznej, zakup 
materiałów na remonty oraz ilość wody sprzedanej. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 296-299, 306-310) 

W kalkulacji, stanowiącej załącznik do sprawozdania z działalności ZGK za 2016 r. 
cena 1 m3 wody wyliczona została na kwotę 2,21 zł brutto, na podstawie kosztów 
poniesionych przez Zakład w 2015 r. W ww. wyliczeniach uwzględniono 
następujące rodzaje kosztów: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 
z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług 
remontowych, zakup usług pozostałych opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne 
opłaty i składki. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 136, 141) 
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Stosowana w badanym okresie taryfowa cena wody (2,00 zł brutto) była niższa 
od średniej ceny w województwie mazowieckim wg stanu na dzień 15 stycznia 
2017 r. (3,67 zł brutto za m3) podanej na stronie internetowej www.cena-wody.pl25.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 256-259) 

2) ZGK nie stosował obniżki cen wody za niespełnianie warunku dostarczania 
wody odpowiedniej jakości, w wystarczającej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, 
pomimo wielomiesięcznych okresów warunkowej przydatności do spożycia wody 
pochodzącej z ujęć wody w Czerwinie i Piskach26.  
Postanowienia Regulaminu dostarczania wody oraz wzorów umów 
na dostarczanie wody, jak i stosowanej taryfy nie przewidywały możliwości obniżki 
cen wody w tego rodzaju przypadkach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 11, 72-84, 95-102, 296-297, 329; tom II str. 41-42, 
66-67) 

Kierownik ZGK wskazała, że przyjęta w 2009 r. taryfa (nadal stosowana) nie 
przewidywała takiej możliwości, a klienci Zakładu nie składali wniosków 
o zastosowanie obniżek. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 4)  

3) Zakład posiadał pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęć wody, z których 
korzystał, w związku z czym nie ponosił dodatkowych opłat środowiskowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12, 261-268, 278-291) 

4) Wielkość należności ogółem ZGK kształtowała się w latach 2014-2016 
następująco (wg stanu na koniec roku): 2014 r. – 152,2 tys. zł, 2015 r. – 
203,5 tys. zł, 2016 r. – 214,6 tys. zł. Wg stanu na 31 marca 2017 r. należności 
Zakładu wynosiły 162,9 tys. zł. Należności od osób fizycznych kształtowały się 
w tym okresie następująco: 148,2 tys. zł, 189,9 tys. zł, 165, 6 tys. zł i 159,3 tys. zł. 
ZGK nie posiadał zbiorczych danych umożliwiających ustalenie, jaka kwota z tych 
należności dotyczyła zapłaty za wodę. 
W latach 2015-2017 (I kw.) ZGK nie dokonywał umorzeń należności i nie 
dokonywał odpisów aktualizujących stan należności. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 11, 13; tom II str. 9-10, 267) 

Główna księgowa ZGK wyjaśniła, że nie jest w stanie wyszczególnić należności 
za samą wodę, ponieważ program księgowy, na którym Zakład pracuje, nie daje 
takich możliwości. Każdy kontrahent ma jedne konto analityczne, na którym 
ujmowane są wszystkie jego zobowiązania, np. z tytułu zapłaty za wodę, ścieki, 
wywóz szamba. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 10, 17) 

W wyniku badania postępowania ZGK wobec pięciu dłużników, z największymi 
kwotami zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2014 r. stwierdzono m.in., 
że jednostka ta w celu wyegzekwowania ww. zaległości wysyłała wezwania 
do zapłaty oraz pisma grożące odcięciem wody w razie nieuregulowania 
zaległości. W efekcie tych działań dłużnicy uregulowali w latach 2015-2017 całość 
zaległych należności w kwocie 11.463,15 zł. 
Z tytułu opóźnień w zapłacie tych należności Zakład naliczył i wyegzekwował 
od dłużników odsetki za zwłokę w kwocie 1.114,88 zł. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 15-28, 268) 

                                                      
25 Średnia cena wody w województwie wyliczona na stronie internetowej: http://www.cena-wody.pl/ w oparciu o pozyskane 

dane dotyczące taryf za wodę obowiązujących na terenie 74 gmin z terenu województwa mazowieckiego wg stanu 
na dzień 15 stycznia 2017 r. (data ostatniej aktualizacji danych w tym zakresie). 

26 Dla ujęcia w Czerwinie – od marca 2013 r. do marca 2016 r.; dla ujęcia w Piskach – od sierpnia 2015 r. do marca 2017 r. 

http://www.cena-wody.pl/


 

12 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W badanym okresie ZGK nie opracowywał taryf za wodę. Stosowano w tym 
okresie taryfę obowiązującą w 2010 r., pomimo iż Zakład nie składał wniosków 
w sprawie przedłużenia czasu jej obowiązywania na kolejne lata. Tego rodzaju 
praktyka była niezgodna z zasadami postępowania określonymi w art. 20 ust. 1 
oraz art. 24 ust. 1, 2, 9a i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Szacunkowe przychody uzyskane w latach 2015-2017 (I kw.) przez ZGK 
ze sprzedaży w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (bez ważnych taryf 
za wodę) wyniosły ogółem 1 142,6 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 11, 13, 295-297) 

Wójt Gminy pismem z 30 czerwca 2017 r., tj. w trakcie kontroli NIK, w związku z jej 
ustaleniami, zobowiązał Kierownika ZGK do składania corocznych wniosków 
w sprawach zatwierdzenia nowych taryf na wodę, bądź o przedłużenie 
obowiązywania dotychczasowych taryf, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę.                                        (dowód: akta kontroli tom I str. 322) 

2. Prowadzona w ZGK ewidencja księgowa nie spełniała wymogów określonych 
w art. 20 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz w § 12 
rozporządzenia w sprawie określenia taryf, bowiem nie zapewniała możliwości:  

 wydzielania kosztów stałych i zmiennych oraz przychodów związanych 
z poszczególnymi rodzajami działalności Zakładu, a także w odniesieniu 
do poszczególnych taryf;  

 dokonania alokacji niezbędnych przychodów według grup odbiorców usług. 
 (dowód: akta kontroli tom I str. 109-110, 204-217) 

Kierownik ZGK wyjaśniła, że nie zwróciła uwagi na fakt niespełniania przez 
stosowany w Zakładzie system rachunkowości wszystkich wymogów ww. ustawy. 
Wskazała ponadto, że nowa polityka rachunkowości jest w trakcie opracowywania.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 46-47) 

3. Zakład nie opracował wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych, co stanowiło naruszenie art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę, w związku z faktem, że ZGK prowadził w tym okresie działania na rzecz 
modernizacji tych urządzeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 19, 169-170, 295) 

Kierownik ZGK wyjaśniła, że planu takiego nie opracowano, ponieważ 
właścicielem użytkowanej przez Zakład sieci wodociągowej jest Gmina, a ZGK nie 
dysponuje środkami na inwestycje. Inicjatorem inwestycji prowadzonej w 2015 r. 
była Gmina (Wójt). ZGK nie planował wcześniej tej inwestycji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 244; tom II str. 205-206) 

NIK zauważa, że art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nakłada 
na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek opracowania 
wieloletniego planu urządzeń wodociągowych niezależnie od sposobu (źródeł) 
finansowania planowanych inwestycji, a także niezależnie od formy użytkowania 
sieci wodociągowej. 
Wójt Gminy pismem z 30 czerwca 2017 r., tj. w trakcie kontroli NIK, w związku z jej 
ustaleniami, zobowiązał Kierownika ZGK 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 tom I str. 322) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4. W zawartym z Gminą Czerwin porozumieniu z 30 grudnia 2014 r., którego 
przedmiotem było udostępnienie ZGK infrastruktury wodociągowej do prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie wymieniono 
wszystkich sieci wodociągowych, z których korzystał Zakład (tj. nie wymieniono 
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. W ocenie NIK tego rodzaju braki powodowały nieprzejrzystość sytuacji 
prawnej części składników majątkowych oraz utrudniały Zakładowi wywiązywanie 
się z zadań dotyczących ich utrzymywania we właściwym stanie technicznym. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 227-229) 

Dopiero w trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami, podpisany został 
w dniu 28 czerwca 2017 r. aneks do ww. porozumienia, w którym m.in. 
rozszerzono wykaz majątku przekazywanego w użytkowanie Zakładowi 
o infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w Czerwinie o wartości 4 172,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 327-328) 

Kierownik ZGK wskazała, że treść ww. porozumienia została opracowana 
w Urzędzie Gminy i przedstawiona jej do podpisu. Nie miała wpływu na zawarte 
tam zapisy.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 240; tom II str. 205-206) 

Zakład nie wywiązywał się w badanym okresie z obowiązków dotyczących 
opracowywania taryf cen za wodę oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych. 
Ewidencja księgowa, prowadzona niezgodnie z uregulowaniami prawnymi, 
uniemożliwiała dokonywanie wyliczeń potrzebnych do prawidłowego 
opracowywania taryf za wodę.  

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

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

1) ZGK w Czerwinie nie dysponował informacjami dotyczącymi struktury wiekowej 
i materiałowej sieci wodociągowej użytkowanej przez tę jednostkę.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 20) 

Kierownik ZGK wskazała, że porozumienie z 30 grudnia 2014 r., na podstawie 
którego Gmina Czerwin udostępniła Zakładowi sieć wodociągową, nie określało 
parametrów tej sieci.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 32)  

Wójt Gminy Czerwin poinformował kontrolera NIK, że Urząd Gminy także nie 
posiada pełnych informacji dotyczących struktury wiekowej i materiałowej ww. sieci 
wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 214-217) 

2) ZGK nie prowadził książek obiektów budowlanych i nie wykonywał okresowych 
kontroli obiektów budowlanych wchodzących w skład sieci wodociągowej 
na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane27.                   (dowód: akta kontroli tom I str. 294) 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kierownik Zakładu wyjaśniła, że wszystkie obiekty budowlane służące zbiorowemu 
zaopatrzeniu w wodę stanowią nadal własność Gminy Czerwin, a cała 
dokumentacja techniczna i inwestycyjna znajdują się w Urzędzie Gminy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 32-35) 

W porozumieniu z 30 grudnia 2014 r., na mocy którego Gmina udostępniła 
Zakładowi sieć wodociągową do użytkowania, nie określono, na kim spoczywa 
obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli oraz prowadzenia książek 
obiektów wchodzących w skład infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 227-229) 

W dniu 21 czerwca Wójt Gminy Czerwin poinformował kontrolera NIK, że Urząd 
Gminy również nie wykonywał kontroli okresowych w odniesieniu do ww. obiektów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 214-217) 

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 ustawie Prawo 
budowlane. 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 tom I str. 322-324) 

3) W okresie objętym kontrolą ZGK nie prowadził monitoringu sieci wodociągowej.  
Zakład nie posiadał narzędzi do jego prowadzenia. Posiadał jedynie manometry 
zamontowane w stacjach uzdatniania wody na przewodach doprowadzających 
wodę do sieci (służące do pomiaru ciśnienia wody doprowadzanej do sieci, po jej 
uzdatnieniu) oraz system powiadamiania sms zamontowany w SUW 
w Czerwinie28. Jego rolą było powiadamianie na bieżąco konserwatora 
o nieprawidłowym działaniu urządzeń lub awariach w ww. SUW. Wyniki pomiarów 
ciśnienia wody doprowadzanej do sieci nie były dokumentowane. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 22-23, 330) 

Kierownik ZGK podała m.in., że kontrola wycieków wody na sieci jest prowadzona 
jedynie w sposób bezpośredni, naoczny przez konserwatorów, którzy 
przemieszczając się po terenie Gminy Czerwin obserwują teren i sprawdzają, czy 
nie ma gdzieś wycieków wody.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 32-33)   

4) W kolejnych latach z okresu 2014 – 2016 dane dotyczące gospodarki wodą 
przez Zakład kształtowały się następująco:   

 ilość wody pobranej z ujęć: w 2014 r. - 330,5 tys. m3, w 2015 r. – 
328,2 tys. m3, w 2016 r. – 313,4 tys. m3;  

 ilość wody dostarczonej odbiorcom odpowiednio: 234,5 tys. m3 (tj. 71,0% 
wody pobranej), 264,9 tys. m3 (80,7%) i 280,0 tys. m3 (89,3%); 

 ilość wody pobranej na własne cele technologiczne: 38,0 tys. m³ (tj. 11,5% 
pobranej), 37,0 tys. m³ (11,3%), 31,0 tys. m³ (9,9%); 

 straty wody w sieci: 58,0 tys. m3 (tj. 17,5% wody pobranej), 26,3 tys. m3 
(8,0%) i 2,4 tys. m3 (0,8%). 

Wielkość strat wody w przeliczeniu na jeden kilometr długości sieci wodociągowej 
kształtowała się w tym okresie następująco: 0,41 tys. m³, 0,19 tys. m³, 0,02 tys. m³. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 24) 

                                                      
28 W ramach modernizacji (rozbudowy) tej stacji przeprowadzonej przez Urząd Gminy Czerwin w 2015 r. 
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Zużycie wody na cele technologiczne określają liczniki zużycia technologicznego 
znajdujące się w stacjach uzdatniania wody w Czerwinie i Piskach. Wyniki tego 
pomiaru dokumentowane są w zeszycie obsługi hydroforni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 295; tom II str. 4, 6) 

W okresie objętym kontrolą Zakład: nie prowadził udokumentowanych analiz 
dotyczących przyczyn powstawania strat wody oraz działań, jakie należałoby 
podjąć w celu ich ograniczenia; nie określił ekonomicznego poziomu wycieków 
z sieci, tj. docelowego minimalnego poziomu, do jakiego powinny być ograniczone 
straty wody w sieci wodociągowej przy najniższych kosztach eksploatacyjnych; nie 
opracowywał programu dotyczącego oszczędzania wody; nie występował 
do Wójta o wsparcie działań w celu ograniczenia strat wody. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 331; tom II str. 33, 209) 

Kierownik ZGK w wyjaśnieniach w tej sprawie wskazała m.in., że straty wody 
ponoszone w latach 2014-2017 wynikały głównie z nielegalnego poboru wody 
z hydrantów (szczególnie w okresie wiosenno-letnim) oraz z manipulacji niektórych 
odbiorców przy wodomierzach. Ponadto, w stratach ujmowana jest również woda 
zużyta do płukania hydrantów. Podejmowane przez ZGK działania w celu 
ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej polegały m.in. na zamontowaniu 
plomb na hydrantach, wymianie wodomierzy na nowocześniejsze 
uniemożliwiające manipulację wielkością poboru, wymianie plomb ze zwykłych 
na numeryczne u niektórych klientów. Wszystkie te działania były prowadzone 
na bieżąco według potrzeb u klientów (odbiorców) i w miejscach, w których 
zachodziło podejrzenie manipulacji. Nie jest w stanie podać ilości założonych 
plomb i wymienionych wodomierzy w poszczególnych latach oraz kosztów 
poniesionych na ww. działania. Źródłem sfinansowania wydatków na realizację 
tych działań były środki własne ZGK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 25; tom II str. 33-34, 210) 

5) Według sprawozdań M-06 w latach 2015-2017 (I kw.) na trenie Gminy Czerwin 
wystąpiły łącznie cztery awarie dotyczące infrastruktury sieci wodociągowej (jedna 
- w 2015 r. oraz trzy – w 2016 r.). 
Wystąpienie awarii sieci wodociągowej nie było w Zakładzie rejestrowane 
(dokumentowane). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 26-27, 57-60) 

Kierownik ZGK wyjaśniła, że uznała, iż nie ma potrzeby rejestrowania awarii, 
ze względu na ich znikomą liczbę. Dane do sprawozdań M-06 dotyczące 
występowania awarii w roku podawane były na podstawie posiadanego 
rozeznania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 205) 

Według danych przedstawionych przez Kierownika ZGK na potrzeby kontroli NIK, 
spośród ww. czterech awarii sieci wodociągowej, w trzech przypadkach 
uszkodzeniu uległy przewody rozdzielcze29, a w jednym wystąpił brak zasilania 
elektrycznego w SUW w Czerwinie. 
Przy uwzględnieniu tych danych wskaźnik intensywności awarii30 
w poszczególnych latach badanego okresu kształtował się następująco: 2015 r. – 
0,007; 2016 r. – 0,021. 

                                                      
29 Przewody rozdzielcze służą do rozprowadzenia wody (z przewodów magistralnych) wzdłuż poszczególnych ulic. W dwóch 

przypadkach do uszkodzenia tych przewodów doszło przy wymianie słupów elektrycznych. W jednym przypadku nie 
ustalono przyczyn uszkodzenia przewodów. 

30 Liczba awarii w danym roku przypadających na jeden km długości sieci wodociągowej. 
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Nie wystąpiły przypadki długotrwałej (tj. trwającej ponad dobę) przerwy w dostawie 
wody spowodowanej awarią. Według szacunkowych danych przedstawionych 
przez Kierownika ZGK przerwy w dostawie wody spowodowane awariami wynosiły 
od 4 do 10 godzin. Średni czas trwania awarii w latach 2015-2016 wynosił 
odpowiednio 5 i 6 godzin.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 10, 26-27; tom II str. 34) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZGK usuwanie awarii SUW i sieci 
wodociągowych należało do zadań osób zatrudnionych na stanowiskach 
konserwatora wodociągów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 36)  

Wszystkie awarie sieci wodociągowej Zakład usunął we własnym zakresie.  
(dowód: akta kontroli tom II str. 34-35)  

O wystąpieniu ww. awarii i działaniach podjętych w celu ich usunięcia Zakład nie 
poinformował w sposób udokumentowany Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ostrołęce oraz Wójta Gminy Czerwin. Stosowanie się przez ZGK 
w tego rodzaju przypadkach do zasad postępowania określonych w 
kolejnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi: z dnia 29 marca 2007 r.31 oraz następnie 
z dnia 13 listopada 2015 r.32, zostało szerzej omówione w pkt 3.2., ppkt 10) 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 294; tom II str. 34) 

W badanym okresie na terenie Gminy Czerwin nie wystąpiły przypadki innych niż 
awaria powodów braku wody w sieci lub niedostatecznego jej ciśnienia. 
Zakład nie podejmował przedsięwzięć (w tym inwestycyjnych) w celu zmniejszenia 
awaryjności sieci wodociągowej i skrócenia czasu usuwania awarii. 
Kierownik ZGK wyjaśniła m.in., że jej zdaniem nie było potrzeby podejmowania 
takich działań.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 35) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

1) ZGK opracował procedury postępowania w przypadku pogorszenia się jakości 
wody przeznaczonej do spożycia. Wskazano w nich m.in., że w przypadku 
uzyskania informacji, w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli, o pogorszeniu 
się jakości wody w zakresie paramentów mikrobiologicznych i fizykochemicznych 
należy przekazać te informacje PPIS, Wójtowi Gminy i właściwym sołtysom oraz 
właściwemu konserwatorowi SUW (z jednoczesnym poleceniem zamknięcia 
dopływu wody do odbiorców - w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia 
i życia). Określono w nich również tryb postępowania przy przeprowadzaniu 
działań naprawczych oraz zorganizowania zastępczego zaopatrzenia 
mieszkańców Gminy w wodę, w tym zasady współdziałania z PPIS oraz innymi 
organami lub jednostkami (sołtysi, jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu 
Gminy). 
Przedmiotowy dokument nie posiadał daty jego opracowania i wejścia w życie. 
Jego autorem był były p.o. Kierownika ZGK. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 133-135) 

                                                      
31 Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. (obowiązywało do dnia 27 listopada 2015 r.); dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości 

wody z 2007 r. 
32 Dz. U. poz. 1989 (obowiązuje od 28 listopada 2015 r.); dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości wody z 2015 r. 
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Kierownik Zakładu wskazała m.in., że nie ma wiedzy, w jaki sposób dokument 
został wprowadzony w życie. Z informacji uzyskanych przez nią z PPIS wynika, 
że opracowano go w 2009 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 171) 

2) ZGK co roku uzgadniał z PPIS w Ostrołęce stałe punkty czerpalne służące 
do pobierania próbek wody do badań oraz harmonogram ich pobierania w ramach 
wewnętrznej kontroli jakości wody. Uzgodnień tych, na poszczególne lata z okresu 
2015-2017, dokonano 24 listopada 2014 r., 1 grudnia 2015 r. i 21 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 38-40) 

Zgodnie z ww. harmonogramami w latach 2015-2016 ZGK przeprowadzało 
badania jakości wody w następujących punktach oraz z następującą 
częstotliwością: 

 w dwóch punktach zlokalizowanych w ujęciach wody (jedno badanie w roku 
dla każdego punktu poboru); 

 w dwóch punktach zlokalizowanych w miejscach podawania wody do sieci, 
po jej uzdatnieniu33 (jedno badanie w roku dla każdego punktu); 

 w dwóch punktach zlokalizowanych u odbiorców wody34 (dwa badania w roku 
dla każdego punktu poboru). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 28, tom II str. 38-40) 

3) Zakres wykonywanych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej nie 
był w badanym okresie zmieniany i obejmował: 

 w przypadku monitoringu kontrolnego - badanie parametrów35 wskazanych 
w załączniku nr 5 do kolejnych rozporządzeń w sprawie jakości wody: 

 w przypadku monitoringu przeglądowego - badanie parametrów36 
wskazanych w załącznikach 1-4 do ww. rozporządzeń. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 86-87, 102, 171-172) 

4) Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r. Zakład 
zobowiązany jest do wykonania wstępnego monitoringu substancji 
promieniotwórczych nie później niż do 27 listopada 2017 r.  
W okresie objętym kontrolą ZGK nie prowadził monitoringu zawartości substancji 
promieniotwórczych w wodzie. Zlecił wykonanie takich badań w lipcu 2017 r. firmie 
JARS Spółka z o.o., która od 2016 r. wykonywała na rzecz Zakładu badania 
laboratoryjne dotyczące jakości wody.  
W 2015 r. wykonywaniem badań wody, w ramach systemu wewnętrznej kontroli 
jakości wody, na zlecenie ZGK zajmował się Oddział Laboratoryjny Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej37. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 104-106, 172, 266) 

ZGK nie dysponował decyzjami PPIS zatwierdzającymi system jakości badań 
wody prowadzonych przez Laboratorium firmy JARS Sp. z o.o. za lata 2016-2017 
(I kw.).  

                                                      
33 SUW w Czerwinie i Piskach. 
34 ZGK oraz Szkoła Podstawowa w Piskach. 
35 Badaniami obejmowano następujące parametry: barwę, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność, zapach, 

smak, amonowy jon, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli. 
36 Badaniami obejmowano następujące parametry: barwę, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność, zapach, 

smak, amonowy jon, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość, utlenialność z KMnO4, fluorki, chrom, kadm, ołów, 

nikiel, antymon, selen, miedź, sód, aluminium, siarczany, cyjanki, bor, rtęć,  trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-

dichloroetan,  THM, tri chlorometan (chloroform), bromodichlorometan, tribromometan, twardość, pestycydy, bromiany, 

arsen, benzo(a)piren, e WWA, benzen, liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę enterokoków, 
ogólna liczbę mikroorganizmów w 22±20 C po 72h. 

37 Dalej także: PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. 
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Na stronie internetowej tego podmiotu38 dostępne były dwie kolejne decyzje 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie zatwierdzające 
system jakości badań wody, tj. decyzja z dnia 8 grudnia 2016 r.39 (która 
obowiązywać miała do 8 grudnia 2017 r.) oraz decyzja z dnia 22 lutego 2017 r.40 
(która obowiązywać ma do 22 lutego 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 107-109, 172, 266) 

Kierownik ZGK podała, że nie żądała od tej firmy przedstawienia takich decyzji, 
ponieważ jej zdaniem wystarczające były certyfikaty akredytacji przez nią 
przedłożone. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 111-114, 172) 

W okresie objętym kontrolą ZGK nie zawierał z ww. podmiotami pisemnych umów 
na wykonywanie badań wody.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 116-118) 

Kierownik ZGK wyjaśniła, że PSSE w Ostrowi Mazowieckiej wykonywało w 2015 r. 
badania jakości wody w oparciu o ustalenia ustne dotyczące terminów pobrania 
próbek. Od 2016 r. badania wody zlecane są firmie JARS Sp. z o.o. w oparciu 
o ofertę handlową skierowaną do ZGK. Zlecenia dotyczące wykonania badań 
przekazywane były drogą mailową. Nie zawierano pisemnych umów na wykonanie 
tych badań ponieważ, jej zdaniem, nie było to konieczne.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 118-129) 

5) W okresie objętym kontrolą ww. Laboratoria przeprowadziły na rzecz Zakładu, 
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, ogółem 34 badania jakości wody 
wodociągowej41, w tym w 2015 r. – 12, a w 2016 r. – 22.  
W I kwartale 2017 r. ZGK nie zlecał przeprowadzenia takich badań, ponieważ 
uzgodniony z PPIS harmonogram przewidywał ich przeprowadzanie od maja. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 29; tom II str. 40)  

W wyniku analizy trybu postępowania w przypadku wybranych losowo 
20 sprawozdań z badań jakości wody w latach 2015-2016 w ramach kontroli 
wewnętrznej42, których wyniki nie wykazały przekroczenia parametrów jakości 
wody określonych w rozporządzeniach w sprawie jakości wody stwierdzono, że:  

 w 2015 r. wyniki badań Laboratorium przekazywało do Zakładu w okresie 
od 3 do 8 dni kalendarzowych od daty zakończenia badań43; 

 w 2016 r. wyniki badań Laboratorium przekazywało do Zakładu w dniu ich 
zakończenia44 natomiast ZGK przekazywał te wyniki do PPIS w okresie od 3 
do 17 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 89)  

W wyniku analizy dokumentacji w sprawie 18 sprawozdań sporządzonych przez 
ww. Laboratoria z badań wody przeprowadzonych w latach 2015-2016 na zlecenie 
Zakładu (w ramach kontroli wewnętrznej)45, których wyniki wykazały wystąpienie 

                                                      
38 W zakładce Certyfikaty i zatwierdzenia. 
39 Nr HKN 16/2016. 
40 Nr HKN 3/2017. 
41 W liczbach tych uwzględniono wszystkie badania przeprowadzone na zlecenie ZGK, tj. wykonane w ramach realizacji 

harmonogramów uzgodnionych z PPIS, jak i dodatkowe wykonane w związku z podejmowanymi działaniami 
naprawczymi. 

42 Do kontroli w tym zakresie wybrano po 10 sprawozdań z 2015 r. i 2016 r. 
43 W 2015 r. badania wykonywało laboratorium PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, w związku z tym ZGK nie przekazywał 

otrzymanych wyników badań do PPIS. 
44 Wyniki badań dostępne były w dniu ich zakończenia na stronie internetowej Laboratorium (po zalogowaniu się na konto 

klienta). 
45 Kontrolą w tym zakresie objęto osiem sprawozdań z 2015 r. oraz 10 - z 2016 r. 
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przekroczeń parametrów jakości wody określonych w ww. rozporządzeniach 
w sprawie jakości wody stwierdzono, że: 

 w 2015 r. wyniki badań Laboratorium przekazywało do ZGK w okresie 
od 3 do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia badań46; 

 w 2016 r. wyniki badań Laboratorium przekazywało do ZGK w dniu 
zakończenia badań, natomiast Zakład przekazywał je do PPIS w terminie od 
3 do 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 90)  

6) W przypadkach wystąpienia przekroczeń parametrów jakości wody Zakład 
ustalał z PPIS termin i zakres realizacji działań naprawczych. 
Po ich zakończeniu, w terminie określonym przez PPIS, ZGK zlecał wykonanie 
sprawdzającego badania wody i po otrzymaniu wyników przesyłał je do PPIS 
w czasie od 3 do 7 dni kalendarzowych. 
Poza jednym przypadkiem47 Wójt nie został pisemnie poinformowany o zakresie 
planowanych działań naprawczych, harmonogramie ich realizacji i o podjętych 
działaniach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 136-137, 180-185) 

Wójt Gminy Czerwin poinformował kontrolera NIK, że poza ocenami jakości wody 
przekazywanymi przez PPIS jednocześnie do ZGK i Urzędu Gminy, nie posiada 
innych dokumentów dotyczących przekraczania parametrów jakości wody. 
Informacje w sprawie przekraczania parametrów, a także dotyczące 
podejmowanych działaniach naprawczych (dotyczących głównie dodatkowego 
płukania sieci) były mu ustnie przekazywane przez ZGK.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 218) 

7) W badanym okresie PPIS sporządził łącznie 15 ocen jakości wody (pięć z nich 
sporządzono w 2015 r., siedem w 2016 r. oraz trzy w I kw. 2017 r.). Dziewięć 
z nich 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, jak wynika 
z ich treści, 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 SUW. 
W pięciu przypadkach w ww. ocenach PPIS stwierdził przydatność wody 
do spożycia (trzy z tych ocen odnosiły się do jakości wody w sieci wodociągowej 

                                                      
46 W 2015 r. badania wykonywało laboratorium PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, w związku z tym ZGK nie przekazywał 

otrzymanych wyników badań do PPIS. 
47 Pismem z 31 sierpnia 2015 r., przesłanym do wiadomości Wójta Gminy Czerwin, ZGK poinformował PPIS, że 

o przyczynach przekroczenia parametrów jakości wody (w zakresie dopuszczalnej wartości mętności) oraz o zleceniu 
przez Zakład dodatkowych badań wody w punkcie poboru prób do badań zlokalizowanym w Remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Choromanach. 
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zasilanej z ujęcia wody w Czerwinie, a pozostałe dwie jakości wody w sieci 
wodociągowej zasilanej z ujęcia w Piskach).  
W pozostałych 10 przypadkach PPIS stwierdził warunkową przydatność wody 
do spożycia (dotyczyło to czterech ocen sporządzonych w 2015 r., pięciu 
sporządzonych w 2016 r. oraz jednej sporządzonej w 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 jonu48. 
Poszczególne oceny o warunkowej przydatności wody do spożycia wydane 
zostały przez PPIS po upływie od 2 do 154 dni od daty sporządzenia sprawozdań 
z badań (przywołanych w tych ocenach), w których stwierdzono występowanie 
przekroczeń dopuszczalnych paramentów jakości wody. W przypadku trzech 
takich ocen, sformułowanych wyłącznie w związku z przekroczeniami 
stwierdzonymi w ramach kontroli wewnętrznej, okres ten wynosił od 24 do 100 dni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 29; tom II str. 41-42, 66-67, 91) 

8) W związku z ww. przypadkami stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych 
paramentów jakości wody PPIS wydał cztery decyzje administracyjne, w których 
stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, określił dopuszczalną 
wartość parametrów wody, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa jej 
przydatność oraz nakazał ZGK przeprowadzenie działań naprawczych 
w określonym w decyzji terminie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 41-42, 49, 66-67,81-82, 232, 235-242) 

PPIS w informacji dla kontrolera NIK w tej sprawie wskazał, że decyzji takich nie 
wydawał, w sytuacji gdy ZGK dostarczył pozytywne wyniki z badań wody 
w terminie określonym w piśmie informującym o pogorszeniu jakości wody. 
Wyjątek stanowiły oceny z 2015 r. dotyczące warunkowej przydatności wody 
pochodzącej z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Czerwinie. W przypadku 
tych ocen PPIS na prośbę Zakładu (w związku z planami dotyczącymi 
modernizacji SUW w Czerwinie) przedłużył termin wykonania decyzji 
administracyjnej z dnia 22 marca 2013 r. wydanej w tej samej sprawie49.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 41, 225-226) 

W wyniku analizy sprawy, w przypadku której PPIS w ocenie z 9 sierpnia 2016 r. 
stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z sieci 
wodociągowej zasilanej z SUW w Czerwienie stwierdzono, że organ ten wydał 
tę ocenę w oparciu o wyniki badań próbek wody, które wykazały podwyższoną 
wartość amonowego jonu i manganu50. Próbki pobrano do badań w dniach 11 oraz 
29 lipca 2016 r. (w ramach nadzoru PPIS oraz w ramach kontroli wewnętrznej) 
w punktach poboru zlokalizowanych w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suchcicach i ZGK w Czerwinie. Laboratoria należące PSSE i JARS Sp. z o.o. 
badania tych próbek wykonały odpowiednio w dniach 14 lipca oraz 2 sierpnia 
2016 r.  

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

parametru w zakresie zawartości w wodzie mętności oraz występowanie nieakceptowalnego zapachu. 
49 Z dokumentacji tej sprawy wynika, że PPIS przedłużył w 2015 r. termin wykonania decyzji wskazanej w wyjaśnieniach 

najpierw do 30 września 2015 r. a następnie do 31 grudnia 2015 r. 
50 Remiza OSP w Suchcicach – amonowy jon: 1,08 mg/l i 1,70 mg/l (dopuszczalne 0,50 mg/l), mangan: 106 g/l i 110 g/l 

(dopuszczalne 50 g/l); ZGK w Czerwinie – amonowy jon;1,01 mg/l i 1,70 mg/l (dopuszczalne 0,50 mg/l), mangan: 

103 g/l i 109 g/l (dopuszczalne 50 g/l). 
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PPIS zawiadomił ZGK o stwierdzeniu przekroczenia parametrów jakościowych 
wody 19 lipca 2016 r., tj. po 5 dniach od daty wykonania badań przez PSSE 
w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast firma JARS Sp. z o.o. przekazała 
sprawozdanie z badań 2 sierpnia 2016 r.51, tj. w dniu ich zakończenia. 
Sprawozdanie z badań wykonanych przez JARS Sp. z o.o. przekazano do PPIS 
5 sierpnia 2016 r., tj. po 3 dniach od daty jego otrzymania przez Zakład. 
Pismem z 5 sierpnia 2016 r., Kierownik Zakładu poinformowała PPIS, 
że przyczyną pogorszenia się jakości wody była awaria zasilania prądu i związana 
z tym konieczność przełączenia SUW na zasilanie awaryjne z agregatu, 
co spowodowało zmianę ciśnienia wody w sieci. Podała, że zaplanowane zostało 
dodatkowe płukanie sieci wodociągowej i kolejne badania wody w tym zakresie, 
po upływie minimum 14 dni. Zobowiązała się do przesłania uzyskanych wyników 
z badania wody w terminie do 30 września 2016 r.  
Decyzją z dnia 9 sierpnia 2016 r. PPIS określił dopuszczalną wartość parametru 
na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia dla tej 
sieci wodociągowej oraz nakazał ZGK wyeliminowanie podwyższonej zawartości 
amonowego jonu i manganu w terminie do 9 września 2016 r.  
Wyniki kolejnych badań jakości wody przeprowadzonych (w ramach kontroli 
wewnętrznej) w dniach 6 września 2016 r. i 17 października 2016 r., którymi objęto 
próbki wody pobrane 1 września 2016 r. (w punktach poboru zlokalizowanych 
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach i SUW w Czerwinie) oraz 
11 października 2016 r. (w punkcie poboru zlokalizowanym w SUW w Czerwinie) 
nadal wykazały podwyższoną wartość amonowego jonu52 w wodzie. 
Sprawozdania z tych badań, które firma JARS Sp. z o.o. przekazała do Zakładu 
w dniu ich zakończenia, ZGK przekazał do PPIS odpowiednio: 9 września 2016 r. 
i 21 października 2016 r., tj. po 3 i 4 dniach od daty ich otrzymania. W pismach 
przesyłających wyniki badań Kierownik Zakładu informowała PPIS, że pogorszone 
wyniki jakości wody spowodowane były awarią wieży napowietrzającej i brakiem 
drożności układu powietrznego w SUW w Czerwinie. Wskazała również, 
że problem ten został zgłoszony wykonawcy modernizacji SUW. W kolejnym 
piśmie w tej sprawie z 3 listopada 2016 r. zwróciła się do PPIS o przedłużenie 
do 30 grudnia 2016 r. terminu wykonania decyzji z 9 sierpnia 2016 r., którą 
to prośbę PPIS uwzględnił w decyzji z 8 listopada 2016 r. Przed upływem tego 
terminu 15 grudnia 2016 r. PPIS sporządził kolejną ocenę jakości wody, opartą 
na wynikach badań przeprowadzonych (w ramach kontroli wewnętrznej) w okresie 
od 6 września do 8 grudnia 2016 r., w której stwierdził warunkową przydatność 
wody do spożycia.  
Odpowiednią jakość wody do spożycia w sieci wodociągowej ZGK uzyskał 
29 grudnia 2016 r., co potwierdziła pozytywna ocena jakości wody sporządzona 
przez PPIS 18 stycznia 2017 r., na podstawie wyników badań próbek wody 
pobranych 29 grudnia 2016 r. (w ramach kontroli wewnętrznej) oraz 9 stycznia 
2017 r. (w ramach nadzoru PPIS).  

(dowód: akta kontroli tom II str. 42, 62, 136-165) 

9) W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki stwierdzenia przez PPIS 
braku przydatności wody do spożycia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 29; tom II str. 41-42, 66-67) 

ZGK nie występował w tym okresie do organów Inspekcji Sanitarnej o zgodę 
na odstępstwo od wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda, 
                                                      
51 Sprawozdanie było dostępne na stronie internetowej laboratorium w panelu klienta po zalogowaniu się. 
52 Remiza OSP w Suchcicach - amonowy jon: 1,6 mg/l i 1,1 mg/l (dopuszczalne 0,50 mg/l), SUW w Czerwinie - amonowy 

jon: 1,2 mg/l (dopuszczalne 0,50 mg/l). 
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na zasadach określonych w § 21 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r. 
a następnie w § 25 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 174, 266) 

10) W przypadkach wystąpienia awarii sieci wodociągowej Zakład nie podejmował 
działań wskazanych w § 4 pkt 1 lit. c) oraz pkt 6 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2007 r., a następnie w § 5 pkt 1 lit. c) oraz pkt 7 rozporządzenia w sprawie 
jakości wody z 2015 r., obejmujących: 

 wyznaczenie miejsca, częstotliwości i zakresu badania wody w celu 
określenia spełnienia wymagań wskazanych w ww. rozporządzeniach53;  

 przeprowadzenie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych; 

 zaplanowanie przedsięwzięć naprawczych i ustalenie harmonogramu ich 
realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie powiatowego inspektora 
sanitarnego i wójta o podjętych i zaplanowanych działaniach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 26-27, 294) 

Kierownik ZGK wskazała m.in., że w omawianym okresie Zakład nie odnotował 
poważnych awarii. Wszystkie awarie usunięte zostały przez ZGK we własnym 
zakresie. Nie istniało podejrzenie pogorszenia jakości wody, gdyż w przypadku 
awarii na sieci wodociągowej naprawiany odcinek został zawsze dokładnie 
przepłukany po awarii, żeby nie było niebezpieczeństwa przedostania się 
zanieczyszczeń do sieci. W okresie tym nie odnotowano również poważniejszych 
awarii systemu uzdatniania wody, a jedynie drobne usterki, które były usuwane 
na bieżąco lub zgłaszane serwisowi, który również usuwał je na bieżąco. 
O awariach Wójt był informowany na bieżąco, telefonicznie. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 37, 175) 

11) W latach 2015-2017 (I kwartał) woda w sieci wodociągowej użytkowanej przez 
Zakład objęta została 38 badaniami wykonanym przez PPIS w ramach bieżącego 
nadzoru nad jakością wody. W poszczególnych latach badanego okresu liczby 
wykonanych badań w tym zakresie kształtowały się następująco: 2015 r. – 16, 
2016 r. – 14, I kw. 2017 r. – 8.  
W 10 przypadkach, w wyniku ww. badań, stwierdzono wystąpienie przekroczeń 
dopuszczalnych wartości manganu i amonowego jonu lub obu tych parametrów 
jednocześnie. W związku z ww. przekroczeniami PPIS sporządził siedem ocen, 
w których stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, przy czym cztery 
z nich sporządzono zarówno na podstawie wyników badań wody 
przeprowadzonych przez PPIS w ramach nadzoru, jak i wyników badań 
przeprowadzonych przez ZGK w ramach kontroli wewnętrznej. 
W związku z ww. wynikami badań PPIS skierował do ZGK cztery pisma, w których 
zwrócił się o przekazanie pisemnych informacji w sprawie przyczyn pogorszenia 
się jakości wody, planowanych działaniach naprawczych oraz określenia terminu 
niezbędnego do uzyskania wymaganej jakości wody oraz wydał dwie decyzje 
administracyjne nakazujące Zakładowi wyeliminowanie podwyższonych wartości 
parametrów we wskazanych w nich terminach.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 41-42, 48-49, 55-57, 66-67, 72, 232-234) 

12) Jakość wody ujmowanej (surowej) dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę badana była przez ZGK raz w roku. Poboru próbek do badań dokonano 
29 kwietnia 2015 r. oraz 4 maja 2016 r. Badaniami objęto spełnianie przez wodę 
wymagań mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych. 

                                                      
53 Od 28 listopada 2015 r. powinno być to dokonywane w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. 
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W próbkach wody pobranej z tych ujęć stwierdzono występowanie przekroczeń 
dopuszczalnych wartości paramentów, w szczególności w zakresie zawartości 
w wodzie amonowego jonu, manganu, mętności oraz nieakceptowalnego smaku 
i zapachu. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 92-101, 266) 

W latach 2014-2015 ZGK przeprowadził renowację dwóch z trzech studni 
głębinowych znajdujących się w ujęciu wody w Czerwinie. Poniesione przez 
Zakład wydatki na ten cel w kwocie ogółem 36,0 tys. zł (netto) sfinansowane 
zostały ze środków dotacji przyznanej przez Gminę Czerwin. Głównym celem prac 
była poprawa wydajności poboru wody i jej jakości. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 167, 169, 245-246; tom II str. 103, 176, 266) 

13) Proces uzdatniania wody pobranej ze studni, w obu SUW użytkowanych przez 
ZKG, polegał na jej napowietrzaniu, a następnie filtracji na warstwowym złożu 
katalityczno-żwirowym. Do odżelaziania i odmanganiania wody stosowano metodę 
filtracji dwustopniowej w filtrach ciśnieniowych wyposażonych w mieszacze 
wodno-powietrzne. Do uzdatniania wody nie stosowano środków chemicznych. 
Zakład nie wprowadzał zmian w technologii uzdatniania wody. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 103) 

ZGK nie dysponował ocenami higienicznymi PPIS, o których mowa w art. 12 ust. 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, dotyczącymi materiałów i wyrobów 
używanych w SUW do uzdatniania wody.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 266) 

Kierownik ZGK wskazała, że nie ma wiedzy, czy materiały i wyroby używane 
w SUW do uzdatniania wody uzyskały pozytywną ocenę higieniczną PPIS. Zakład 
nie jest właścicielem obiektów SUV, nie dysponuje również dokumentacją 
techniczną w zakresie materiałów i wyrobów użytych do uzdatniania wody. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 176) 

PPIS w informacji dla kontrolera NIK z 4 lipca 2017 r. wskazał m.in., że w latach 
2015-2017 (I kw.) nie wydawał ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów 
używanych do uzdatniania wody w SUW na terenie Gminy Czerwin, ponieważ 
żadna instytucja ani firma nie zwróciła się z wnioskiem o taką ocenę. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 234) 

14) ZGK nie dysponował dokumentacją potwierdzającą przekazywanie 
konsumentom w latach 2015-2017 (I kw.) informacji o jakości wody na zasadach 
określonych w § 20 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r., a następnie 
w § 23 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 132) 

Kierownik ZGK wyjaśniła, że oceny jakości wody były przez nią wywieszane 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czerwin i Zakładzie, najpóźniej 
następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu. Od 2017 r. oceny takie były 
również zamieszczane na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 176) 

Ustalono, że sporządzone przez PPIS oceny jakości wody po raz pierwszy 
zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwin 12 czerwca 2017 r., 
tj. w trakcie niniejszej kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 132, 252-255) 
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15) Kierownik ZGK, w wyjaśnieniach dotyczących głównych problemów Zakładu 
w zakresie realizacji zadania dotyczącego dostarczania wody o wymaganej jakości 
wskazała, że jedynym problemem jest przekraczanie przez wodę wartości 
niektórych paramentów. Dodała, że z ocen jakości wody wykonywanych przez 
PPIS wynika, że nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia ludzi.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 177)  

PPIS w informacji dla kontrolera NIK z 4 lipca 2017 r. wskazała, że na terenie 
powiatu ostrołęckiego, z uwagi na budowę geologiczną terenu54, typowe jest 
przekraczanie w wodzie zawartości manganu, amonowego jonu i żelaza. ZGK 
podejmował działania mające na celu poprawę jakości wody. W 2015 r. nastąpiła 
poprawa jakości wody (przekroczenia parametrów występują z mniejszą 
częstotliwością i w niższych wartościach niż miało to miejsce do 2015 r.). Były 
to jednak w jej ocenie działania mało efektywne. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 231, 234) 

16) W okresie objętym kontrolą ZGK 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.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 177, 266) 

Wg Kierownik ZGK nie było potrzeby podejmowania takich działań. 
(dowód: akta kontroli tom II str. 177) 

17) Na trenie Gminy Czerwin nie znajdowały się obiekty zaliczone do infrastruktury 
krytycznej. 
Plan zarządzania kryzysowego Gminy Czerwin z marca 2012 r. nie przewidywał 
podejmowania przez Zakład działań na rzecz ochrony infrastruktury 
wodociągowej55. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 177, 265) 

3.3. Pozostałe zagadnienia 

1) Zakład, w latach 2015 – 2017 (I kw.), nie był kontrolowany przez Urząd Gminy 
Czerwin w zakresie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.  
Stan techniczny i sanitarny obiektów infrastruktury wodociągowej użytkowanej 
przez Zakład był w ww. okresie przedmiotem trzech kontroli przeprowadzonych 
przez PSSE w Ostrołęce56. Ich wyniki nie wykazały nieprawidłowości.    

(dowód: akta kontroli tom II str. 186-198, 201, 214) 

2) W okresie objętym kontrolą do ZGK nie wpłynęły skargi dotyczące zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 295; tom II str. 199, 201) 

3) W Zakładzie nie było dokumentacji pozwalających ustalić zakres i sposób 
kontroli urządzeń wodociągowych, o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Nie była prowadzona ewidencja w tym 
zakresie oraz dokumentacja z przeprowadzanych kontroli.   

                                                      
54 Na terenie powiatu ostrołęckiego studnie głębinowe wybudowane są w utworach czwartorzędowych. Budowa geologiczna 

terenu odznacza się horyzontalnym układem geologicznym wynikającym z zastoiskowego charakteru takich osadów jak: 
mułki, piaski i iły. 

55 W Planie określono jedynie potencjalne zagrożenia dotyczące m.in. zbiorowego zaopatrzenia w wodę (zagrożenie 
biologiczne, terrorystyczne, katastrofy budowlane) oraz zespół przedsięwzięć na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. 

56 Przeprowadzonych w dniach: 17 sierpnia 2015 r., 11 lipca 2016 r. i 9 stycznia 2017 r. 
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W okresie objętym kontrolą pracownicy ZGK (konserwatorzy wodociągów) 
przeprowadzali dwa razy w roku spisy z natury stanów wodomierzy u odbiorców 
wody na terenie Gminy Czerwin. 
W dokumentach sporządzanych podczas tych spisów podawano stan licznika 
z końca roku poprzedniego, stan licznika na koniec okresu spisowego oraz zużycie 
wody w tym okresie. Na podstawie zapisów w dokumentacji nie można ustalić, czy 
w trakcie spisów sprawdzano stan zabezpieczeń wodomierzy i poprawność ich 
działania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 202, 207) 

Kierownik ZGK wyjaśniła m.in., że kontrole, o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, są wykonywane na bieżąco według potrzeb 
i polegają na sprawdzaniu, czy wodomierz działa. Przy spisywaniu danych 
z liczników konserwatorzy dokonują również przeglądu wodomierzy oraz 
poprawności ich działania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zaistnieją 
wątpliwości w związku ze zbyt małym lub zbyt dużym zużyciem wody u danego 
klienta. Podczas takich kontroli przeprowadzonych w latach 2015-2017 nie 
stwierdzono wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 201) 

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

1. W latach 2016-2017 (I kw.) Zakład, wbrew postanowieniom § 5 pkt 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r., poza jednym przypadkiem, nie 
informował Wójta Gminy Czerwin o stwierdzonych (w ramach badań 
laboratoryjnych) przypadkach przekroczenia parametrów jakości wody pobranej 
do badań z sieci wodociągowej oraz nie przedstawiał Wójtowi planowanych 
przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 173, 180-185, 218) 

Kierownik ZGK wyjaśniła m.in., że o występowaniu przekroczeń Wójt był 
informowany przez PPIS w ocenie jakości wody przesyłanej jednocześnie 
do Wójta i ZGK. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 173) 

2. W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej Zakład nie stosował się 
do postanowień § 4 pkt 1 lit. c) oraz pkt 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
z 2007 r., a następnie postanowień § 5 pkt 1 lit. c) oraz pkt 7 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody z 2015 r., określających zasady postępowania 
w przypadkach wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości 
wody, w szczególności jej pogorszenie.  

       (dowód: akta kontroli tom I str. 26-27, 294; tom II str. 37, 175) 

W odniesieniu do argumentów podniesionych w wyjaśnieniach Kierownika ZGK, 
NIK zauważa, że obowiązku podjęcia ww. działań ustawodawca nie uzależnił 
od „powagi” awarii ani powzięcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne podejrzenia o pogorszeniu jakości wody. 

3. Umowy zawierane przez ZGK z podmiotami wykonującymi badania jakości 
wody w ramach kontroli wewnętrznej nie miały formy pisemnej. W ocenie NIK 
niezbędne jest zawieranie pisemnych umów, w których powinny być określone 
warunki realizacji zamówień, w tym np. terminy przedstawiania sprawozdań 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z wykonanych badań, oraz sposób dochodzenia roszczeń w przypadku 
niewywiązywania się z ich postanowień.  

        (dowód: akta kontroli tom II str. 116-129) 

4. W dwóch przypadkach, na 10 objętych kontrolą, stwierdzono, że Zakład 
przekazał PPIS sprawozdania z wyników badań jakości wody, które nie wykazały 
występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości paramentów, w dniu 
20 czerwca 2016 r., tj. po upływie 11 dni roboczych od daty ich otrzymania 
(3 czerwca 2016 r.), co stanowiło naruszenie § 5 pkt 9 rozporządzenia w sprawie 
jakości wody z 2015 r., zgodnie z którym wyniki te powinny być przekazane do 
tego organu po upływie siedmiu dni roboczych od daty sporządzenia 
sprawozdania. 

       (dowód: akta kontroli tom II str. 89) 

5. Zakład nie dysponował pozytywnymi ocenami higienicznymi PPIS dla 
materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody w poszczególnych SUW, 
co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.   

       (dowód: akta kontroli tom II str. 176, 266) 

1. NIK zwraca uwagę, że wprawdzie badania jakości wody ujmowanej (surowej) 
w ramach kontroli wewnętrznej były przeprowadzane w latach 2015-2016 
z częstotliwością uzgodnioną z PPIS (tj. jeden raz w roku), to jednak była 
ona mniejsza od minimalnej określonej w załączniku Nr 6 do rozporządzeń 
w sprawie jakości wody57.  

       (dowód: akta kontroli tom I str. 28; tom II str. 38-40, 91-101, 266) 

2. Uwagi NIK dotyczą również niesporządzania przez Zakład dokumentacji 
dotyczącej awarii infrastruktury wodociągowej, zawierającej informacje m.in. 
o przyczynach awarii, działaniach podjętych w celu ich usunięcia oraz skutkach 
awarii dla jakości wody dostarczanej siecią wodociągową.   
W ocenie NIK brak takiej dokumentacji utrudniał ocenę zakresu działań, które 
należało podjąć zgodnie z wymaganiami § 5 pkt 7 rozporządzenia w sprawie 
jakości wody z 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 26-27, 57-60; tom II str. 205)  

3. NIK zwraca uwagę na małą skuteczność działań podejmowanych przez Zakład 
na rzecz zapewnienia właściwej jakości wody, o czym świadczą powtarzające się 
oceny PPIS, stwierdzające jej warunkową przydatność do spożycia. Spośród 
ogółem 15 ocen jakości wody sporządzonych w latach 2015-2017 (I kw.), 
w 10 stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia. 

       (dowód: akta kontroli tom I str. 29; tom II str. 41-42, 66-67) 

4. Uwagi dotyczą ponadto nieprowadzenia przez Zakład analiz dotyczących 
możliwych do podjęcia działań w celu oszczędzania wody, w tym ograniczenia jej 
strat. 

       (dowód: akta kontroli tom I str. 331; tom II str. 33, 209) 

Zakład podejmował w badanym okresie działania na rzecz zapewnienia dostaw 
wody o wymaganym ciśnieniu i jakości w ramach zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę. Nie doprowadziły one jednak do trwałego zapewnienia dostaw wody 
o odpowiednich paramentach jakościowych. ZGK nie przestrzegał przepisów 
prawa określających m.in. wymogi stawiane materiałom i wyrobom używanym 
w stacjach uzdatniania wody, termin przekazywania sprawozdań z badań jakości 

                                                      
57 Nie rzadziej niż dwie próbki na rok dla monitoringu kontrolnego i jedna próbka na dwa lata w ramach monitoringu 

przeglądowego. 
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wody organom Inspekcji Sanitarnej, tryb postępowania w przypadku wystąpienia 
awarii sieci wodociągowej lub wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości 
paramentów jakości wody.  

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 Kontroli58, wnosi o: 

1) zapewnienie zgodności uregulowań zawartych w stosowanych wzorach 
umów na dostawy wody z przepisami prawa, a także uszczegółowienie ich 
postanowień określających parametry ilościowe i jakościowe dostaw wody 
oraz sposób wnoszenia i rozpatrywania reklamacji odbiorców tych usług;   

2) określenie w uregulowaniach wewnętrznych osób odpowiedzialnych 
za realizację zadań określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę;  

3) opracowywanie taryf za wodę i przedkładanie Wójtowi wniosków o ich 
zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę; 

4) dostosowanie ewidencji księgowej do wymogów określonych w art. 20 ust. 5 
pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz w § 12 rozporządzenia 
w sprawie określenia taryf; 

5) opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych na zasadach określonych w art. 21 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę; 

6) zawieranie pisemnych umów z podmiotami przeprowadzającymi na rzecz 
ZGK badania jakości wody; 

7) przesyłanie do PPIS sprawozdań z wykonanych badań, których wyniki nie 
wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości paramentów jakości wody 
w terminie wskazanym w § 5 pkt 9 rozporządzenia w sprawie jakości wody 
z 2015 r.; 

8) informowanie Wójta Gminy o przypadkach przekroczenia parametrów 
jakości wody oraz o planowanych przedsięwzięciach naprawczych 
i harmonogramie ich realizacji stosownie do postanowień § 5 pkt 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.;  

9) podejmowanie działań wskazanych w § 5 pkt 1 lit. c oraz pkt 7 
rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r., każdorazowo 
w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę jakości wody 
w sieci wodociągowej, w tym awarii instalacji wchodzących w skład tej sieci; 

10) wystąpienie do PPIS o wydanie ocen higienicznych dla materiałów 
i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody, zgodnie z art. 12 ust. 2 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 

                                                      
58 Dz.U. z 2017 r., poz. 524.  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w 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. 
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