
 
 

 
 

 
 
LWA.410.010.04.2017 
P/17/107 

 
 
 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 1. Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/62/2017 z dnia 11 maja 2017 r. 

2. Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/64/2017 z dnia 26 maja 2017 r.  

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

Jednostka 
kontrolowana 

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli2, ul. Poprzeczna 
50, 05-506 Lesznowola 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Michał Jabłoński, Prezes Zarządu Spółki3 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-13, 60, 102, 126) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W badanym okresie Przedsiębiorstwo zapewniło zbiorowe zaopatrzenie w wodę wszystkim 
zainteresowanym mieszkańcom Gminy Lesznowola, opracowało Regulamin dostarczania 
wody, taryfy za wodę, zawierało umowy z odbiorcami wody oraz realizowało zadania 
inwestycyjne mające na celu poprawę jakości wody.  

Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły: 

 zamieszczenia w Ogólnych warunkach umów o zaopatrzenie w wodę stanowiących 
załącznik do umów zawieranych z odbiorcami wody, postanowień naruszających 
prawa klientów, wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą Przedsiębiorstwa 
za przerwy w dostawie wody spowodowane koniecznością wykonywania napraw lub 
usuwania awarii; 

 prowadzenia ewidencji księgowej, w sposób niezapewniający wydzielenia kosztów 
bezpośrednich (stałych i zmiennych) w odniesieniu do poszczególnych grup 
taryfowych; 

 opracowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków niezapewniających wyeliminowania subsydiowania skrośnego; 

 nieuwzględniania należności nieregularnych oraz marży zysku przy wyliczaniu 
niezbędnych przychodów na potrzeby opracowania taryf za wodę; 

 nieprzedstawiania Wójtowi Gminy Lesznowola wieloletnich programów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu ich uchwalenia 
przez Radę Gminy; 

                                                      
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: Spółka, Przedsiębiorstwo. 
3 Od 27 czerwca 2012 r., dalej także: Prezes lub Prezes Zarządu 
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. 
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 ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu podwyższonych opłat środowiskowych 
w związku z brakiem wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód; 

 błędnego wyliczenia wysokości opłat za pobór wód, na potrzeby zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, w okresie braku pozwolenia wodnoprawnego; 

 nieobjęcia części obiektów budowlanych stacji uzdatnia wody okresowymi kontrolami 
stanu technicznego; 

 stosowania do uzdatniania wody materiałów i wyrobów nieposiadających pozytywnej 
oceny państwowego powiatowego inspektora sanitarnego; 

 nieprzestrzegania zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii sieci 
wodociągowej lub przekroczeń parametrów jakości wody;  

 niewywiązywania się z obowiązków przekazywania konsumentom wymaganych 
informacji o stwierdzonych przypadkach przekroczeń dopuszczalnych wartości 
parametrów jakości wody.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1 Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

1) Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 grudnia 2009 r., w wyniku przekształcenia 
w spółkę z o.o. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli.  

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego przedmiot działalności Spółki 
obejmował m.in. (wg stanu na 19 maja 2017 r.): pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; budowę rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych; przygotowanie terenów pod zabudowę; wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 138-186) 

Prezes Zarządu wskazał, że Spółka w latach 2015-2017, poza zbiorowym zaopatrzeniem 
w wodę i odprowadzaniem ścieków, zajmowała się m.in. budową przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Lesznowola.  

dowód: akta kontroli tom V str. 334, 377-378, 384-385) 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków5 Przedsiębiorstwo posiadało zezwolenie 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lesznowola, 
udzielone (na czas nieokreślony) decyzją Wójta Nr 1/2010 z dnia 31 marca 2010 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 264-265, 275-278) 

2) Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa oraz podział zadań określony w Regulaminie 
Organizacyjnym6 oraz w zakresach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 
umożliwiały prawidłową realizację zadań określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę.  
Zadania dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie i sprawności infrastruktury 
wodociągowej oraz zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłości dostaw wody przypisane 
zostały do właściwości Działu Eksploatacji i Usług.  

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 328, dalej także: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
6 W badanym okresie obowiązywały kolejno następujące Regulaminy Organizacyjne Przedsiębiorstwa: 

 przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Nr 31/2012 z dnia 14 września 2012 r. (zatwierdzony przez Zgromadzenia Wspólników uchwałą 
Nr 1 z 16 października 2012 r.), ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Spółki Nr 47/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. 
(zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą Nr 1 z dnia 12 lutego 2015 r.); 

 przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Nr 14/1/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. (zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Wspólników 
uchwałą Nr 1 z dnia 30 maja 2016 r.). 
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Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. technologii należało m.in. zapewnienie 
fachowego doradztwa oraz nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem procesów 
technologicznych uzdatniania wody w stacjach uzdatniania wody7.  
Osoba zatrudniona na stanowisku dyspozytora ds. Pogotowia Wodociągowo-
Kanalizacyjnego odpowiedzialna była za przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń 
o awariach oraz współdziałanie z Kierownikiem Działu Eksploatacji i Usług w zakresie 
usuwania awarii.  
Do zadań pracowników Działu Obsługi Odbiorców należało m.in. przygotowywanie 
i zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę, odczytywanie stanów wodomierzy, 
prowadzenie bazy danych o odbiorcach, fakturowanie i rozliczanie odbiorców oraz 
informowanie o zaległościach, prowadzenie windykacji wierzytelności oraz podejmowanie 
i koordynowanie działań w związku ze stwierdzonym nielegalnym poborem wody.  
Do zadań Głównej Księgowej, należało m.in. prowadzenie księgowości, udział 
w opracowywaniu taryf za wodę oraz nadzór nad terminowym ściąganiem należności 
i spłatą zobowiązań.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 101-137, 342-373, 421-451; tom V str. 175, 178, 287-290, 
354, 366-374, 386-389; tom VI str. 24-25) 

W oparciu o postanowienia § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego stanowiące, iż niektóre 
zadania mogą być w całości lub w części realizowane przez osoby fizyczne lub prawne 
w ramach umów cywilno-prawnych, Spółka zleciła firmie „Delfin”8 realizację zadań 
w zakresie doradztwa i kontroli realizacji procesu technologicznego w stacjach uzdatniania 
wody eksploatowanych przez Spółkę. Wysokość wynagrodzenia za realizację tych usług 
określona w umowie o współpracy z 1 lutego 2011 r. (zawartej na czas nieokreślony) 
w kwocie 1,8 tys. zł netto miesięcznie, została zwiększona aneksem Nr 1 z 1 września 
2015 r. do kwoty 2,1 tys. zł netto miesięcznie, w związku z rozszerzeniem zakresu 
świadczonych usług na dwie stacje uzdatniania wody (SUW „Łazy” i „Marysin”).  
Z tytułu realizacji ww. umowy Spółka poniosła następujące wydatki: 2015 r. – 22,8 tys. zł; 
2016 r. – 25,2 tys. zł; 2017 r. (do 31 marca) – 6,3 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 19, 279-281; tom VI str. 25-26, 54) 

3) Według stanu na 31 marca 2017 r. sieć wodociągowa zarządzana przez 
Przedsiębiorstwo, o długości 220,1 km (bez przyłączy), która w badanym okresie 
wydłużyła się o 5,4 km w stosunku do stanu na koniec 2014 r., obejmowała wszystkie 
29 miejscowości (wsi) znajdujące się na terenie Gminy Lesznowola. Zasilana była wodą 
podziemną pobieraną z ośmiu ujęć znajdujących się na terenie Gminy (w 2014 r. ujęć tych 
było siedem). Dostęp do wody dostarczanej za pośrednictwem ww. sieci wodociągowej 
mieli wszyscy mieszkańcy Gminy. Według stanu na 31 marca 2017 r. liczba przyłączy 
wodociągowych wynosiła 10 621, tj. była o 400 przyłączy większa od liczby przyłączy wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 453-457; tom VI str. 108) 

1.2 Opracowanie regulaminu dostarczania wody 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Lesznowola obowiązywały kolejno dwa 
regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które weszły w życie na postawie 
uchwał Rady Gminy Lesznowola: Nr 259/XXXIV/2005 z 30 września 2005 r. oraz 
Nr 91/X/2015 z 29 maja 2015 r.9. Oba Regulaminy zawierały wszystkie informacje 
wskazane w art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 464-489; tom V str. 355-365; tom VI str. 5) 

                                                      
7 Dalej także: SUW. 
8 Osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
9 Projekt tego Regulaminu po jego opracowaniu przez Przedsiębiorstwo i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą (uchwałą 

Nr 56/II2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.), przedstawiony został Wójtowi Gminy w celu jego uchwalenia przez Radę Gminy przy piśmie 
z 6 maja 2015 r. 
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1.3 Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody 

Według stanu na 31 marca 2017 r. Przedsiębiorstwo zawarło 11 943 umów 
z mieszkańcami Gminy w sprawie zaopatrzenia w wodę, tj. o 1 986 więcej w stosunku 
do stanu na koniec 2014 r. (9 957).  
W poszczególnych latach badanego okresu Spółka zawarła następujące liczby umów: 
2015 r. – 712; 2016 - 1 085; 2017 r. (I kw.) – 189.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 109) 

W wyniku kontroli trybu postępowania Przedsiębiorstwa z losowo wybranymi 50 wnioskami 
o zawarcie umów złożonymi do Przedsiębiorstwa w 2015 r. stwierdzono, że nie wystąpił 
w badanej próbie przypadek odmowy zawarcia umowy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 374-420) 

Zarząd Spółki wprowadził uregulowania wewnętrzne określające zasady postępowania 
m.in. przy zawieraniu umów o zaopatrzenie w wodę, wzór wniosku o zawarcie umowy, 
ramowy wzór umowy oraz ogólne warunki umów (które stanowić miały integralną część 
umów o zaopatrzenie w wodę)10. 

W wyniku analizy postanowień ramowych wzorów umowy o zaopatrzenie w wodę oraz 
ogólnych warunków umów o zaopatrzenie w wodę stwierdzono, że zamieszczono w nich 
informacje dotyczące zagadnień wskazanych w art. 6 ust. 3 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę. Nie zamieszczono w nich, w ocenie NIK, niedozwolonych klauzul, 
poza postanowieniami § 24 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów, przewidującymi 
wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej Przedsiębiorstwa za przerwy w dostawie 
wody i obniżenie ciśnienia wody poniżej 0,05 MPa spowodowane koniecznością 
wykonania niezbędnych napraw lub usunięcia awarii urządzeń wodociągowych, przy 
jednoczesnym braku wskazania, że wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej nie 
dotyczy napraw lub usuwania awarii wynikających z zaniedbań m.in. w zakresie 
utrzymania i konserwacji infrastruktury sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 416-507; tom III str.1-50; tom V str. 291-331, 390-393) 

W wyniku analizy 50 umów zawartych w 2015 r. stwierdzono, że sporządzono je zgodnie 
z obowiązującymi wzorcami umów o zaopatrzenie w wodę.  

 (dowód: akta kontroli tom V str. 291-331) 

W działalności Spółki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

Postanowienia § 24 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów o zaopatrzenie w wodę 
(stanowiące załącznik do umów o zaopatrzenie w wodę)11, wyłączające odpowiedzialność 
odszkodowawczą Przedsiębiorstwa za przerwy w dostawie wody spowodowane 
koniecznością wykonywania napraw lub usuwania awarii, niezależnie od zakresu 
odpowiedzialności za wystąpienie tego rodzaju zdarzeń, naruszały prawa konsumentów, 
ograniczając odpowiedzialność Spółki za przerwy w dostawach wody. Rozszerzały one 
podstawy wyłączenia odpowiedzialności cywilnej na te sytuacje, w których zakład 
wodociągowy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 499, 506; tom III str. 41; tom V str. 291-331, 393) 

                                                      
10 W latach 2015-2017 (I kw.) obowiązywały następujące uchwały Zarządu Spółki regulujące te zagadnienia:  

 Nr 19/1/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. (ze zm.), Nr 14/1/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. (ze zm.) - w sprawie przyjęcia Zasad 
przyłączania nieruchomości do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i/albo odprowadzanie 
ścieków; 

 Nr 1/2/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. (ze zm.), Nr 8/2/15 z dnia 11 marca 2015 r. (ze zm.), Nr 25/216 z dnia 1 lipca 2016 r. – 
w sprawie przyjęcia ogólnych warunków umów o zaopatrzenie w wodę i/albo odprowadzanie ścieków. 

11 Przyjętych uchwałami Zarządu Spółki Nr 8/2/15 z dnia 11 marca 2015 r. oraz Nr 25/2/16 z dnia 1 lipca 2016 r. 
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Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że ww. zapis był konsekwencją niepełnego i błędnego 
przeniesienia postanowień § 18 ust. 6 Regulaminu dostarczania wody, w którym 
wskazano, że Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu 
powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody, jeżeli te przerwy lub 
ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub 
osoby trzeciej. Wskazał, że w możliwie najkrótszym czasie wprowadzone zostaną zmiany 
ww. zapisu.  

 (dowód: akta kontroli tom V str. 393) 

W okresie objętym kontrolą Przedsiębiorstwo prawidłowo opracowało Regulamin 
dostarczania wody oraz zawierało umowy na dostawę wody z mieszkańcami, którzy 
skierowali wnioski w tej sprawie. W umowach zamieszczano jednak postanowienia 
naruszające prawa konsumentów, ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą 
Spółki za przerwy w dostawie wody wynikające z konieczności wykonania napraw lub 
usunięcia awarii sieci wodociągowej. 

2. Prawidłowość opracowania taryf w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

2.1 Wymagania formalne 

1) W latach 2014–2016 Przedsiębiorstwo uzyskiwało dodatnie wyniki finansowe 
na działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, których wysokość 
kształtowała się odpowiednio następująco (w kwotach netto): 1 359,8 tys. zł, 540,9 tys. zł, 
72,1 tys. zł.  
Podstawowe dane dotyczące tej działalności kształtowały się w ww. okresie 
odpowiednio12:  
– przychody z działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ogółem: 

5 643,2 tys. zł, 6 227,4 tys. zł, 6 107,8 tys. zł; 
– koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 4 283,4 tys. zł, 5 686,5 tys. zł, 

6 035,7 tys. zł;  
– rezerwy na należności nieregularne osób fizycznych: 124,7 tys. zł, 110,5 tys. zł, 

156,9 tys. zł;  
– ilość wyprodukowanej wody ogółem: 1 793,7 tys. m3, 1 855,3 tys. m3, 1 956,4 tys. m3;  
– ilość sprzedanej wody ogółem: 1 353,1 tys. m3, 1 539,5 tys. m3, 1 561,5 tys. m3. 

Na działalności dotyczącej odbioru ścieków Spółka uzyskiwała ujemne wyniki finansowe,  
których wysokość kształtowała się w latach następująco: 2014 r. - 1 481,6 tys. zł, 2015 r. – 
630,1 tys. zł, 2016 r. – 330,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 501, 504; tom VI str. 11-12,108-109) 

Spółka nie zwracała się do Urzędu Gminy o dodatkowe środki finansowe na realizację 
zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  

Dokonywane w tym okresie rozliczenia finansowe z Urzędem Gminy dotyczyły 
w szczególności zapłaty przez Spółkę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości 
w Mysiadle, na której usytuowana jest m.in. jedna ze stacji uzdatniania wody (38,6 tys. zł - 
ogółem w latach 2015-2017 I kw.), zwrotu Urzędowi kosztów energii elektrycznej zużytej 
przez ww. SUW (521,6 tys. zł ogółem – w latach jw.). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 501; tom VI str. 17-18) 

2) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13 
Przedsiębiorstwo posiadało dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości14. 

                                                      
12 Na koniec roku: 2014, 2015, 2016 i na koniec I kwartału 2017 r. 
13 Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm. 
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Prowadzona, zgodnie z ww. zasadami ewidencja księgowa, umożliwiała ewidencjonowanie 
kosztów i przychodów w podziale na poszczególne rodzaje działalności podstawowej, 
w sposób umożliwiający ustalenie wyniku finansowego z prowadzonej działalności 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Nie umożliwiała jednak wydzielenia kosztów 
bezpośrednich (stałych i zmiennych) w odniesieniu do poszczególnych grup taryfowych 
(z uwagi na brak odrębnych kont służących do ewidencjonowania takich kosztów), pomimo 
wymogów w tym zakresie określonych w art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-200; tom V str. 123, 150-162, 379-380, 402-464) 

Prokurent wskazała m.in., że koszty w podziale na grupy taryfowe wyodrębnia się 
wyłącznie na potrzeby wniosku taryfowego na podstawie ustalonych współczynników 
alokacji.  

 (dowód: akta kontroli tom V str. 123) 

3) Przedsiębiorstwo, wg stanu na koniec I kw. 2017 r., było właścicielem całej 
infrastruktury wodociągowej służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę15, poza 
nieruchomościami, na których zlokalizowana była SUW w Mysiadle. Nie zostały one 
przekazane Przedsiębiorstwu z powodu nieuregulowanego stanu prawnego. Spółka 
użytkowała przedmiotowe nieruchomości o powierzchni ok. 0,4 ha, na których znajdowały 
się m.in. SUW oraz dwie studnie głębinowe do poboru wody, na podstawie umowy 
dzierżawy z 29 kwietnia 2015 r. zawartej z Gminą Lesznowola. Wysokość czynszu z tytułu 
dzierżawy ww. nieruchomości ustalono na kwotę tysiąca zł netto miesięcznie. Czas 
obowiązywania umowy, pierwotnie wyznaczony do końca 2015 r., kolejnymi aneksami 
przedłużany był na kolejny rok. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 24-100, 497-498; tom II str. 232-237; tom V str. 177-178, 
337-338) 

4) W badanym okresie obowiązywały w Przedsiębiorstwie trzy wieloletnie plany rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych16, o których mowa w art. 21 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę: WPRiM na lata 2015-201817; WPRiM 
na lata 2016-202018; WPRiM na lata 2017-202219. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 379-390; tom III str. 203-206, 261-264, 322-328) 

Po zatwierdzeniu ww. WPRiM przez Zgromadzenie Wspólników nie zostały one 
przedstawione Wójtowi Gminy w celu ich przekazania do uchwalenia przez Radę Gminy 
Lesznowola na zasadach określonych w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę. 
Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że ww. WPRiM zostały przedłożone Wójtowi, jako 
jedynemu udziałowcowi Spółki celem zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników, natomiast nie były po raz drugi przedkładane Wójtowi, jako organowi 
wykonawczemu Gminy i w związku z tym nie były zatwierdzone uchwałami Rady Gminy. 
Z przedmiotowymi planami merytoryczne komisje Rady Gminy zapoznawały się w ramach 
prac nad podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 498; tom VI str. 2, 6) 

                                                                                                                                                 
14 Zasady rachunkowości zostały ustalone w Spółce na podstawie uchwały Zarządu nr 10/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przyjęcia zasad rachunkowości w Spółce, zmienione uchwałą Zarządu Nr 63/2011 Zarządu z 19 grudnia 2011 r. oraz uchwałą 
Zarządu Nr 15/1/17 z dnia 8 maja 2017 r. ww. sprawie. 

15 Przedmiotowe składniki majątkowe Gmina Lesznowola wniosła do Spółki w formie aportu rzeczowego. Spośród ogółem 329 obiektów 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, nieruchomości oraz innych środków trwałych (o wartości 127 mln zł) wniesionych w ten 
sposób do Spółki do 31 marca 2017 r., 304 wniesione zostały do końca 2014 r., 16 - w 2015 r., a dziewięć - w 2016 r.   

16 Dalej także: WPRiM.   
17 Przyjęty uchwałą Nr 39/2/14 Zarządu Spółki z 17 listopada 2014 r., zatwierdzony uchwałą Nr 2 z 31 grudnia 2014 r. 

na nadzwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
18 Przyjęty uchwałą Nr 45/2/15 Zarządu Spółki z 31 grudnia 2015 r, zatwierdzony Nr 2 z 14 stycznia 2016 r. na nadzwyczajnym 

zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
19 Przyjęty uchwałą Nr 45/2/16 Zarządu Spółki z 29 grudnia 2016 r., zatwierdzony uchwałą Nr 2 z 30 stycznia 2017 r. na nadzwyczajnym 

zgromadzeniu Wspólników Spółki.   
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5) Zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury 
wodociągowej ujęte w WPRiM na lata 2015-2018 obejmowały: 
– dokończenie w 2015 r. budowy SUW „Marysin”; 
– modernizację w 2015 r. SUW „Mysiadło”; 
– wykonanie w 2015 r. dokumentacji projektowej dla budowy SUW „Zamienie” oraz jej 

budowę w 2016 r. 
(dowód: akta kontroli tom III str. 322- 324) 

Spółka terminowo wykonała zadania ujęte w WPRiM planowane do realizacji w 2015 r. 
Wydatki poniesione na ich realizację wyniosły ogółem 3 749,0 tys. zł, z czego 
2 207,0 tys. zł sfinansowano ze środków własnych, a 1 542,0 tys. zł - ze środków UE. 
Termin budowy SUW „Zamienie” w kolejnych WPRiM przedłużono na lata 2017-2018. 
Jako przyczynę wskazano ubieganie się o dofinansowanie ze środków UE. 
W WPRiM na lata 2017-2022, ujęto nowe zadanie dotyczące budowy w 2017 r. sieci 
wodociągowej dla SUW „Zamienie”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 508-511; tom VI str. 14-15, 246-247) 

Realizacja ww. zadań była zgodna z kierunkami rozwoju Gminy Lesznowola w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola, przyjętym przez Radę Gminy 
uchwałą Nr 30/IV/2011 z 15 marca 2011 r. Wskazano w nich m.in., że Gmina planuje 
przejęcie lub wybudowanie siedmiu nowych SUW celem zapewnienia dostaw wody 
wszystkim odbiorcom. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 54) 

Realizacja ww. zadań nie była sprzeczna z postanowieniami właściwych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, określającymi zasady budowy infrastruktury 
wodociągowej, z tym, że zapisy planów w przedmiotowym zakresie były ogólnikowe. Nie 
określono w nich szczegółowych zadań planowanych do realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 65, 125-126; tom V str. 382; tom VI str. 122-134) 

6) Dla ujęć wody użytkowanych przez Przedsiębiorstwo nie ustalono stref ochrony 
bezpośredniej i pośredniej na zasadach określonych w art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. - Prawo wodne20. 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lesznowola wskazano, że dla wszystkich siedmiu ujęć, z których woda podawana była 
do uzdatnienia w stacjach uzdatniania wody, ustanowione zostały strefy ochrony 
bezpośredniej oraz, że we wszystkich tych przypadkach nie zostały ustanowione strefy 
ochrony pośredniej dla ujęć wody.  
We właściwych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie 
zamieszczono informacji dotyczących ustalenia stref ochrony dla ujęć wody, z których 
Przedsiębiorstwo korzystało w latach 2015-2017 (I kw.). 
(dowód: akta kontroli tom I str. 499; tom III str. 54, 163; tom IV str. 48; tom VI str. 112-121) 

7) Przedsiębiorstwo przedkładało Wójtowi wnioski o zatwierdzenie taryf na wodę 
obowiązujących w latach 2015-2017 (I kw.) w terminie 70 dni przed planowaną datą ich 
wejścia w życie, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
Wszystkie wnioski zawierały informacje, dokumenty i tabele wskazane w § 19 ust. 1-3 oraz 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków21, w tym m.in. 
szczegółowe kalkulacje cen i stawek opłat.   

(dowód: akta kontroli tom III str. 164-390) 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121. 
21 Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm., dalej także: rozporządzenie w sprawie określania taryf. 
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Wójt Gminy każdorazowo informowała pisemnie Prezesa Zarządu Spółki o pozytywnym 
wyniku dokonanej przez nią weryfikacji ww. wniosków w zakresie wskazanym w art. 24 
ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

Odnosząc się do zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo stawek opłat taryfowych 
na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wójt wskazała w piśmie z 21 maja 
2014 r., że Spółka zapewniając zdolność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
realizuje niezbędne w tym zakresie zadania inwestycyjne, na co musi posiadać niezbędne 
środki. W związku z tym, że kosztami inwestycji nie można obciążyć w całości 
mieszkańców Gminy, proponuje ustalenia dopłaty z budżetu Gminy do 1 m3 
odprowadzanych ścieków, pozostawiając stawki odpłatności za dostarczaną wodę 
i odprowadzane ścieki na dotychczasowym poziomie. 
Rada Gminy uwzględniła tę propozycję przy uchwalaniu22 taryfy na ww. okres, 
podwyższając stawkę taryfy za wodę w stosunku do proponowanej przez Przedsiębiorstwo 
o: 0,41 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody - w przypadku pierwszej grupy taryfowej 
(obejmującej m.in. gospodarstwa domowe); 0,61 zł netto – w przypadku drugiej grupy 
taryfowej (obejmującej pozostałych odbiorców) oraz 0,74 zł netto - w przypadku trzeciej 
grupy taryfowej (woda bezpowrotnie stracona). Jednocześnie Rada ustaliła niższe stawki 
za odbiór ścieków od zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo o 0,53 zł netto – 
w przypadku pierwszej grupy taryfowej (obejmującej m.in. gospodarstwa domowe).  
Uchwałą Nr 523/XLI/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Rada Gminy ustaliła dopłatę do 1 m3 
odprowadzanych ścieków w wysokości 1,37 zł netto dla pierwszej grupy taryfowej i 0,82 zł 
netto dla drugiej grupy taryfowej. 
Wysokość stawek taryfowych uchwalonych przez Radę Gminy na lata 2015/201623  
i 2016/201724  odpowiadała ich wysokości zaproponowanej przez Przedsiębiorstwo. 
Poszczególne taryfy obowiązywać miały przez rok, od 1 lipca danego roku do 30 czerwca 
następnego roku.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 227, 281-289, 293, 340-347, 349, 391-396) 

Rada Gminy w okresie objętym kontrolą nie podjęła uchwały w sprawie dopłaty do taryf 
za wodę.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 108) 

Przedsiębiorstwo, przed wejściem w życie ww. taryf zamieszczało w Kurierze 
Południowym ogłoszenia informujące o taryfach. Ogłoszenia umieszczano również 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki i w Urzędzie Gminy. Ponadto przekazywano 
je sołtysom z terenu Gminy.  

  (dowód: akta kontroli tom I str. 500; tom III str. 398, 400; tom V str. 119-121) 

2.2. Prawidłowość opracowanych taryf 

1) W uchwalonych przez Radę Gminy taryfach obowiązujących w latach 2015-2017 
ustalono zróżnicowane ceny za dostarczenie jednego m3 wody, których wysokość 
kształtowała się następująco (w kwotach netto):  
– gospodarstwa domowe, podmioty realizujące celu użyteczności publicznej, cele 

przeciwpożarowe oraz zdroje uliczne: 2014/2015 – 3,61 zł; 2015/2016 oraz 
2016/2017 – 3,23 zł; 

– pozostali odbiorcy, w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, usługi: 2014/2015 – 
4,61 zł; 2015/2016 oraz 2016/2017 – 4,05 zł; 

– woda bezpowrotnie zużyta (podlewanie ogródków, itp.): 2014/2015 – 5,53 zł; 
2015/2016 oraz 2016/2017 – 5,03 zł. 

                                                      
22 Uchwała Nr 522/XLI/2014 z 30 maja 2014 r. 
23 Uchwała Nr 92/X/2015 z 29 maja 2015 r.  
24 Uchwała Nr 254/XIX/2016 z 30 maja 2016 r. 
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Miesięczną opłatę abonamentową ustalono w odniesieniu do dwóch pierwszych grup 
odbiorców wody. Jej wysokość kształtowała się w ww. okresie następująco (w kwotach 
netto): 
– gospodarstwa domowe, podmioty realizujące celu użyteczności publicznej, cele 

przeciwpożarowe oraz zdroje uliczne: 3,50 zł (przez cały badany okres); 
– pozostali odbiorcy, w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, usługi: 4,20 (przez 

cały badany okres). 
  (dowód: akta kontroli tom III str. 286, 344, 392) 

Opracowane przez Przedsiębiorstwo taryfy spełniały wymagania określone w § 3 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie określania taryf, dotyczące ochrony odbiorców usług przed 
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, motywowania odbiorców usług 
do racjonalnego użytkowania wody, łatwości obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.  
Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Gminy Nr 92/X/2015 z dnia 29 maja 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków, przyczyną obniżenia stawek taryfowych opłat za wodę, które obowiązywać miały 
od 1 lipca 2015 r., w relacji do stawek opłat obowiązujących w okresie od 1 lipca 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r., były oszczędności Przedsiębiorstwa wynikające z odstąpienia 
od zakupu wody z gmin sąsiednich w związku z przeprowadzonymi remontami czterech 
stacji uzdatnia wody oraz budową dwóch nowych takich stacji.  

(dowód akta kontroli tom III str. 186, 286, 344, 347, 392, 487; tom VI str.  11-12, 82, 109) 

Ustalona w tych taryfach cena wody dostarczanej dla gospodarstw domowych, która 
w I kw. 2017 r. wynosiła 3,49 zł brutto za m3, była niższa od średniej ceny wody 
w województwie mazowieckim, podanej na stronie internetowej www.cena-wody.pl25, która 
wg stanu na 15 stycznia 2017 r. wynosiła 3,67 zł brutto za m3. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 286; tom VI str. 135-136) 

2) Przy wyliczaniu niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen 
i stawek opłat, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie określenia taryf, 
Przedsiębiorstwo uwzględniało koszty eksploatacji i utrzymania, w tym m.in. amortyzację 
lub odpisy umorzeniowe, koszty zakupu wody, opłaty za korzystanie ze środowiska. 
Nie uwzględniło natomiast następujących elementów wskazanych w § 6 ww. 
rozporządzenia: 

 należności nieregularnych, pomimo iż Spółka posiadała je w latach 2014-2016; 

 marży zysku - pomimo iż działalność Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przynosiła w latach 2014-2016 dodatnie wyniki finansowe.  

Uzyskiwanie przez Spółkę dodatnich wyników finansowych na przedmiotowej działalności, 
pomimo nieuwzględniania przy wyliczaniu niezbędnych przychodów marży zysku oraz 
należności nieregularnych było możliwe m.in. z uwagi na niedoszacowanie we wnioskach 
taryfowych ilości wody, która zostanie sprzedana w okresie obowiązywania danej taryfy. 
Dotyczyło to w szczególności dokonanych wyliczeń ceny 1 m3 wody w ramach 
opracowania taryfy, która miała obowiązywać od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
Założono w tym przypadku sprzedaż wody w okresie obowiązywania ww. taryfy w ilości 
1 395,6 tys. m3 (tj. na poziomie zbliżonym do wielkości sprzedaży wody w latach 2013-
201426), tymczasem Przedsiębiorstwo w 2015 r. sprzedało 1 539,9 tys. m3 wody, 
a w 2016 r.  -  1 561,5 tys. m3. 

  (dowód: akta kontroli tom III str. 251, 267-272, 331-336; 382-387; tom VI str. 42-53, 108-
109, 245) 

                                                      
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 Odpowiednio: 1 351,5 tys. m3 i 1 353,1 tys. m3. 

http://www.cena-wody.pl/
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3) W badanym okresie Przedsiębiorstwo w jednym przypadku zgodziło się na obniżenie 
opłaty za wodę w związku z niewywiązaniem się z obowiązku dostarczenia wody 
o odpowiedniej jakości.  
W związku ze skargą z dnia 4 stycznia 2017 r. Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej 
jednego z osiedli mieszkaniowych w Starej Iwicznej na jakość wody dostarczanej do tego 
osiedla w grudniu 2016 r.27, Prezes Zarządu w piśmie z 11 stycznia 2017 r. zgodził się 
na dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządcę na wykonanie badań jakości 
wody oraz na dokonanie korekty faktury wystawionej za okres od 1 grudnia 2016 r. 
do 2 stycznia 2017 r., polegającej m.in. na obniżeniu o 50% kwoty odpłatności 
za dostarczoną w tym okresie wodę i odbiór ścieków.     

  (dowód: akta kontroli tom III str. 404, 406, 427-441; tom IV str. 234-242; tom V str. 125) 

4) Odbiorcy wody obciążani byli ponoszonymi przez Przedsiębiorstwo kosztami 
wyprodukowania wody niesprzedanej (tj. wody zużytej na cele technologiczne oraz 
straconej z różnych przyczyn), bowiem przy obliczaniu taryfowej ceny jednego m3 wody, 
wartość niezbędnych przychodów dzielona była przez planowaną ilość wody sprzedanej, 
a nie wyprodukowanej. 

  (dowód: akta kontroli tom III str. 269-270, 333-334; 384-385) 

5) W latach 2015-2017 (I kw.) na podstawie trzech umów Spółka przekazała na rzecz 
Klubu Sportowego KR Sport Iwiczna,  w formie darowizny, kwotę w łącznej wysokości 
5,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ubiorów i sprzętu sportowego. 
Koszty poniesione przez Spółkę z tego tytułu zostały ujęte w pozostałych kosztach 
operacyjnych. Tego rodzaju wydatki Spółki nie były uwzględniane przy wyliczeniu 
niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia  taryfowych cen i stawek opłat.  

  (dowód: akta kontroli tom III str. 442-451; tom V str. 126, tom IV str. 224-233) 

W Spółce nie wprowadzono uregulowań określających zasady sponsoringu oraz darowizn. 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że tego rodzaju darowizna dokonywana była tylko raz 
w roku. Każdorazowe wystąpienie o jej przyznanie było przedmiotem pracy Zarządu 
Spółki, który podejmował indywidualne decyzje. 

  (dowód: akta kontroli tom VI str. 1, 4-5) 

6) Przy wyliczaniu niezbędnych przychodów na potrzeby opracowania taryf za wodę, 
Spółka uwzględniała planowane opłaty za korzystanie ze środowiska w następującej 
wysokości: taryfa na lata 2014/2015 – 130,0 tys. zł; na lata 2015/2016 – 160,0 tys. zł, na 
lata 2016/2017 – 128,0 tys. zł. Faktyczna wysokość wydatków ponoszonych z tego tytułu 
kształtowała się w latach 2015-2016 następująco: 2015 r. – 295,8 tys. zł, 2016 r. - 299,4 
tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 128, 332, 383; tom VI str. 109) 

Przyczyną niedoszacowania kosztów w tym zakresie była konieczność zapłaty przez 
Przedsiębiorstwo w latach 2014-2016 podwyższonych opłat środowiskowych, w związku 
z poborem wody z sześciu ujęć wody (spośród ogółem ośmiu, z których korzystało) bez 
pozwoleń wodnoprawnych, wymaganych zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 
pkt 1 ustawy Prawo wodne.  

Okres poboru wody przez Spółkę bez ww. pozwolenia w przypadku poszczególnych ujęć 
wody kształtował się następująco:  

 „Mroków” – od 16 stycznia do 21 lutego 2017 r. (37 dni);  

 „Wólka Kosowska” – od 19 sierpnia 2014 r. do 2 czerwca 2016 r. (623 dni); 

                                                      
27 Do której dołączone zostały wyniki badań jakości wody wykonanych na jego zlecenie, potwierdzające występowanie  przekroczenia 

dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody w zakresie zawartość żelaza, manganu i mętności (ujęte w sprawozdaniu z 
2 stycznia 2017 r. z przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie badań na zlecenie 
Zarządcy wspólnoty Mieszkaniowej, którymi objęto próbkę wody z kranu w łazience pobraną do badań 27 grudnia 2016 r.). 
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 „Lesznowola Pole”, „Lesznowola PGR”, „Magdalenka”, „Stara Iwiczna” – od 
9 września 2015 r. do 18 lipca 2016 r. (315 dni). 

 (dowód: akta kontroli tom VI str. 36) 

Za pobór wody bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego Spółka naliczyła i odprowadziła 
podwyższone o 500% opłaty środowiskowe, w kwotach odpowiednio w roku: 2015 – 
194,4 tys. zł oraz 2016 – 192,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 31-32, 109) 

Spółka złożyła do Starosty Piaseczyńskiego wnioski o wydanie nowych pozwoleń 
wodnoprawnych przez upływem ważności wcześniej obowiązujących decyzji. Wnioski 
te wymagały jednak uzupełnienia, a ponadto w części przypadków, niezbędne okazało się 
skierowanie nowych wniosków, m.in. z uwagi na konieczność przeprowadzenia, w trakcie 
ich rozpatrywania, postępowań w sprawie legalizacji urządzeń wodnych (studni służących 
do poboru wody). 

(dowód: akta kontroli tom V str. 1-42; tom VI str. 26-27, 36) 

W zbiorczych informacjach o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat przekazanych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, błędnie 
wyliczono wysokość należnych opłat za pobór wód bez ważnego pozwolenia 
wodnoprawnego. W informacji za 2015 r. kwota należnej opłaty z tego tytułu została 
zawyżona o 6 159,10 zł, natomiast w informacji za 2016 r. została zaniżona o 20 458,65 zł, 
bowiem należne opłaty wyliczane były przez Przedsiębiorstwo w oparciu o uśrednione 
dane dotyczące średniodobowego poboru wody w danym roku zamiast w oparciu 
o szczegółowe dane pochodzące z ewidencji ilości wody pobranej. Ponadto w 2016 r. 
nie naliczono podwyższonych opłat za pobór wód bez ważnego pozwolenia 
wodnoprawnego z ujęcia wody w „Wólce Kosowskiej”.    

 (dowód: akta kontroli tom V str. 1-42, 70-89; tom VI str. 31-32, 36) 

Prezes Zarządu wskazał m.in., że przy wyliczaniu opłat wykorzystywano aktywne 
kalkulatory opłat ze strony Urzędu Marszałkowskiego. W 2015 r. zamieszczony na tej 
stronie kalkulator wymagał wpisania ilości wody pobranej w roku i podania liczby dni 
z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym i liczby dni bez takiego pozwolenia. 
Na podstawie tych danych wyliczał kwotę opłaty należnej z karą i bez kary. Ilości pobranej 
wody wynikały ze średniej dobowej wyliczonej w roku i pomnożonej przez odpowiednią 
liczbę dni. W 2016 r. kalkulator wymagał już wpisania konkretnych wielkości wód 
pobranych. Przedsiębiorstwo wyliczyło jednak stosowne opłaty w tym roku na podstawie 
schematu postępowania przyjętego w 2015 r. Nie analizowano różnic pomiędzy przyjętym 
sposobem postępowania przy wyliczaniu należnych opłat, a wyliczeniem opłat opartym 
na danych z ewidencji poboru wody w poszczególnych miesiącach i dniach. Wskazał 
ponadto, że w związku z ww. sytuacją Przedsiębiorstwo złoży niezwłocznie do Urzędu 
Marszałkowskiego korekty zbiorczych informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat sporządzonych za lata 2015-2016. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 1-42, 70-89, tom VI str. 31-32, 36) 

7) Obowiązujące w badanym okresie zasady postępowania wobec dłużników określone 
zostały w Zasadach windykacji należności przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o., przyjętych uchwałą Zarządu Nr 14/1/12 z 29 października 2012 r.28.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 101-118) 

W wyniku badania działań wobec pięciu dłużników z największymi kwotami zadłużenia wg 
stanu na 31 grudnia 2014 r. stwierdzono m.in., że Spółka podejmowała działania w celu 
wyegzekwowania zaległości na zasadach określonych w ww. Zasadach windykacji 
należności, obejmujące m.in. wysyłanie upomnień oraz ostatecznych wezwań do zapłaty, 
a następnie kierowanie pozwów do Sądu. W efekcie tych działań czterech dłużników 

                                                      
28 Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu: Nr 20/3/12 z 27 grudnia 2012 r. oraz Nr 14/1/13 z 9 maja 2013 r. 



 

13 

uregulowało w latach 2015-2016 całość zaległych należności na kwotę 156,5 tys. zł. 
Z tytułu opóźnienia w zapłacie naliczono i wyegzekwowano od nich odsetki za zwłokę. 
W jednym przypadku sprawa uregulowania zaległych należności w kwocie 10,7 tys. zł, 
wg stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, była przedmiotem postępowania sądowego.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 234) 

W wyniku badania postępowania Spółki wobec pięciu największych dłużników, 
w odniesieniu do których utworzone zostały rezerwy na należności nieregularne 
stwierdzono, że: 

 w jednym przypadku (wskazanym wyżej) sprawa zaległych należności była 
przedmiotem postępowania sądowego, niezakończonego wg stanu na koniec kontroli 
NIK; 

 w jednym przypadku w wyniku egzekucji komorniczej dłużnik uregulował całość 
zaległych należności oraz odsetki za zwłokę; 

 w trzech przypadkach egzekucja komornicza wobec dłużników była bezskuteczna lub 
częściowo bezskuteczna.  

(dowód: akta kontroli tom VI str. 236) 

W działalności Spółki  w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Ewidencja księgowa nie umożliwiała wydzielenia kosztów bezpośrednich (stałych 
i zmiennych) w odniesieniu do poszczególnych grup taryfowych (z uwagi na nieutworzenie 
odrębnych kont służących do ewidencjonowania takich kosztów), co było niezgodne 
z art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-200; tom V str. 123, 150-162, 379-380, 402-464) 

Prezes Zarządu wskazał m.in., że stosowany program Symfonia nie umożliwiał 
wyodrębnienia kont kosztowych i dochodowych dla poszczególnych grup odbiorców. 
Koszty w podziale na grupy odbiorców wyodrębniano wyłącznie na potrzeby opracowania 
wniosków taryfowych na podstawie ustalonych współczynników alokacji. Wskazał ponadto, 
że jedyną informacją wymaganą przez wzór wniosku o zatwierdzenie taryf jest porównanie 
planowanych i wykonanych przychodów w podziale na grupy odbiorców. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 123-124, 379-380; tom VI str. 22-23) 

2. Spółka ponosiła w badanym okresie straty na działalności  w zakresie odbioru ścieków, 
co świadczy o tym, że opracowane przez nią taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków nie zapewniły wyeliminowania subsydiowania 
skrośnego29 co było niezgodne z  §  3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie określenia 
taryf. 

(dowód: akta kontroli tom VI str. 11-12) 

3. Przy wyliczaniu niezbędnych przychodów na potrzeby opracowania taryf 
obowiązujących w latach 2015-2017 (I kw.) nie uwzględniano należności nieregularnych 
oraz marży zysku, co stanowiło naruszenie postanowień § 6 pkt 5 i 6 rozporządzenia 
w sprawie określenia taryf. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 267-268, 331-332, 382-383; tom VI str. 11-12, 49, 109) 

Prezes Zarządu w wyjaśnieniach wskazał m.in., że Spółka nie uwzględniła należności 
nieregularnych, w celu ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen. Z powodu 
braku ich rozdzielenia obawiano się, że ich wliczenie do taryf mogłoby być uznane jako 
nieuzasadnione.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 128; tom VI str. 29-30) 

                                                      
29 Tj. pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przychodami pochodzącymi z innego 

rodzaju działalności gospodarczej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4. Opracowane przez Spółkę kolejne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych (na lata 2015-2018, 2016-2020 i 2017-2022) po ich 
zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, nie były przedstawiane Wójtowi Gminy 
w celu ich przekazania do uchwalenia Radzie Gminy, co stanowiło naruszenie art. 21 
ust. 4 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

W odniesieniu do wyjaśnień Prezesa Zarządu w tej sprawie NIK zauważa, że przekazanie 
planów do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki nie jest tożsame 
z czynnością, o której mowa w przywołanych przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę, dotyczącą przekazania planów Wójtowi (jako organowi Gminy) w celu ich 
sprawdzenia i przekazania do uchwalenia przez Radę Gminy.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 498; tom II str. 379-390; tom III str. 203-206, 261-264, 
322-328; tom VI str. 2, 6) 

5. Z uwagi na brak wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z pięciu ujęć, 
Przedsiębiorstwo zmuszone było do naliczenia i odprowadzenia, podwyższonych o 500% 
opłat środowiskowych. Dodatkowe wydatki poniesione z tego tytułu w latach 2014-2016 
wyniosły ogółem 421,1 tys. zł.  

Wprawdzie Spółka złożyła do Starosty Piaseczyńskiego wnioski o wydanie nowych 
pozwoleń wodnoprawnych przez upływem ważności wcześniej obowiązujących pozwoleń, 
wymagały one jednak uzupełnienia, a ponadto w części przypadków, niezbędne okazało 
się skierowanie nowych wniosków, m.in. z uwagi na konieczność przeprowadzenia, 
w trakcie ich rozpatrywania, postępowań w sprawie legalizacji urządzeń wodnych (studni 
służących do poboru wody). 

(dowód: akta kontroli tom V str. 1-42; tom VI str. 26-27, 31-32, 36, 109) 

6. Przedsiębiorstwo błędnie wyliczyło wysokość należnych opłat za pobór wód bez 
ważnego pozwolenia wodnoprawnego w przekazanych Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego zbiorczych informacjach o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat za lata 2015-2016. W informacji za 2015 r. kwota należnej 
opłaty z tego tytułu została zawyżona o 6 159,10 zł, a w informacji za 2016 r. została 
zaniżona o 20 458,65 zł. Skutkiem powyższych błędów opłaty z tego tytułu zostały 
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w nieprawidłowej 
wysokości.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 1-42, 70-89, tom VI str. 31-32, 36) 

Przedsiębiorstwo terminowo przedkładało Wójtowi wnioski o zatwierdzenie taryf za wodę. 
Opracowane przez Spółkę taryfy nie zapewniły wyeliminowania subsydiowania skrośnego. 
Przy wyliczaniu wysokości stawek taryfowych za wodę nie uwzględniono wszystkich 
rodzajów niezbędnych przychodów, ponadto nie doszacowano ilości wody, która zostanie 
sprzedana w okresie obowiązywania taryfy. Opracowywane przez Przedsiębiorstwo 
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie 
były przedstawiane Wójtowi Gminy w celu sprawdzenia i przekazania do uchwalenia 
Radzie Gminy. Przypadki braku pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody skutkowały 
ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych wydatków z tytułu podwyższonych opłat 
za korzystanie ze środowiska, których wysokość została błędnie wyliczona. 

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

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

1) Struktura materiałowa przewodów wodociągowych, wg stanu na 31 marca 2017 r., 
kształtowała się następująco: 57,10 km sieci, tj. 25,9% stanowiły rury z PE (polietylen), 
163 km sieci, tj. 74,1% rury z PCW (polichlorek winylu). 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 18) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

15 

2) Spółka w badanym okresie użytkowała osiem stacji uzdatniania wody, z których pięć 
zostało wybudowanych przed 2010 r., dwie w 2014 r. 30, a jedna w 2015 r.31.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 48) 

Spośród ww. SUW okresową kontrolą roczną, o której mowa w art. 62. ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane32, objęto: 

 w 2015 r. – obiekty budowlane pięciu SUW (nie objęto kontrolą obiektów obu SUW 
wybudowanych w 2014 r.); 

 w 2016 r. – obiekty budowlane dwóch SUW (nie objęto kontrolą obiektów sześciu 
SUW: „Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Stara Iwiczna”, „Mysiadło”, „Wólka Kosowska”, 
„Marysin”). 

W badanym okresie żadnego z obiektów ww. SUW nie poddawano okresowej kontroli, 
o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przeprowadzanej 
co najmniej raz na pięć lat33, wszystkich pięciu SUW wybudowanych przed 2010 r. 
(„Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Stara Iwiczna”, „Mysiadło”, „Wólka Kosowska”). Ostatnie 
kontrole pięcioletnie przeprowadzono w tych SUW w 2010 r., w związku z czym, kolejne 
tego rodzaju kontrole należało przeprowadzić najpóźniej w 2015 r.  

Kontrole roczne przeprowadzone w kwietniu 2017 r. w stosunku do siedmiu SUW34 
wykazały, że znajdowały się one w należytym stanie technicznym, zapewniającym ich 
sprawność techniczną i bezpieczne użytkowanie.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 25-35) 

3) W badanym okresie Spółka nie prowadziła monitoringu sieci wodociągowej, nie 
dysponowała systemem do automatycznego monitoringu, nie posiadała aparatury 
do pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu wody na sieci wodociągowej. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 40, 46-47) 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że Spółka nie prowadziła monitoringu sieci wodociągowej 
w zakresie parametrów hydraulicznych i jakościowych, gdyż nie posiadała aparatury 
pomiarowej zainstalowanej na sieci wodociągowej. Spółka w pierwszej kolejności 
postawiła na realizację inwestycji zapewniających właściwe funkcjonowanie infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej. W obecnie przyjętym WPRiM ujęte zostało zadanie pn. 
„Budowa zintegrowanego systemu GIS”, którego realizacja zapewni możliwość 
monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja tego przedsięwzięcia 
uwarunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania w ramach 
POIiŚ na lata 2014 – 2020. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 40, 51) 

W przywołanym w ww. wyjaśnieniach WPRiM na lata 2017-2022 termin realizacji zadania 
dotyczącego „budowy zintegrowanego systemu mapy GIS” wyznaczono na 2021 r. 
Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków na ten cel w kwocie 200 tys. zł, miały 
być środki własne Przedsiębiorstwa w kwocie 74 tys. zł oraz środki publiczne w kwocie 
126 tys. zł. 

       (dowód: akta kontroli tom III str. 205) 

4) Przedsiębiorstwo prowadziło pomiar ciśnienia i natężenia przepływu wody, w miejscu 
wprowadzenia uzdatnionej wody do sieci. Wyniki pomiarów nie były zapisywane 
i archiwizowane.  

                                                      
30 „Lesznowola Pole” i „Łazy”. 
31 „Marysin”. 
32 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej także: kontrola roczna.  
33 Dalej także: kontrole pięcioletnie. 
34 „Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Stara Iwiczna”, „Lesznowola Pole”, „Łazy”, „Mysiadło”, „Wólka Kosowska”. 
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W sześciu SUW („Mysiadło”, „Lesznowola PGR”, „Lesznowola Pole”, Mroków”, „Łazy”, 
„Marysin”) pomiarów dokonywano w sposób ciągły (automatyczny), a ich wyniki 
wyświetlano na panelu operatorskim w stacji uzdatniania wody. W pozostałych dwóch 
SUW („Stara Iwiczna” i „Wólka Kosowska”) pomiary wykonywano przy użyciu przenośnego 
rejestratora pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu wody.  

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

Prezes Zarządu wskazał m.in., że pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń wodociągowych na bieżąco analizują dane i w przypadku 
nieuzasadnionych zmian ciśnienia lub natężenia przepływu wody, kontrolują teren objęty 
zasilaniem w wodę z danej stacji uzdatniania wody. Zmiany parametrów ciśnienia lub 
natężenia przepływu są informacją o ewentualnych wyciekach na sieci lub 
niekontrolowanych poborach wody. Dane dotyczące poziomu ciśnienia i natężenia 
przepływu wody nie były zapisywane (archiwizowane) ze względu na brak odpowiedniego 
sprzętu i oprogramowania. Spółka podjęła obecnie decyzję o stworzeniu centrum 
dyspozytorskiego, w którym będą zbierane dane ze wszystkich SUW, przetwarzane 
i archiwizowane w celu ich wykorzystania w przyszłości.     

      (dowód: akta kontroli tom IV str. 40, 51, 335) 

5) W kolejnych latach z okresu 2014 – 2016 dane dotyczące gospodarki wodą przez 
Spółkę w ramach realizacji zadania dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
kształtowały się odpowiednio:   

 ilość wody pobranej z ujęć: 1 793,7 tys. m³, 1 855,3 tys. m³, 1 956,4 tys. m³;  

 ilość wody zakupionej hurtowo na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
3,5 tys. m³, 1 tys. m³, 0,6 tys. m³;    

 ilość wody dostarczonej odbiorcom: 1 353,1 tys. m³, 1 539,5 tys. m³, 1 561,5 tys. m³; 

 straty wody w sieci: 213,8 tys. m³, 111,0 tys. m³, 133,1 tys. m³; 

 ilość wody pobranej na własne cele technologiczne: 230,4 tys. m³, 205,8 tys. m³, 
262,4 tys. m³. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 57; tom VI str. 108-109) 

Prezes Zarządu w wyjaśnieniach dotyczących sposobu monitorowania wielkości zużycia 
wody na cele technologiczne wskazał m.in., że sześć stacji uzdatniania wody wyposażono 
w wodomierze zamontowane na wyjściu wody uzdatnionej do sieci, co pozwalało obliczyć 
różnicę pomiędzy ilością wody pobranej z ujęcia (surowej) oraz uzdatnionej wprowadzonej 
do sieci wodociągowej. Pod koniec 2016 r. na jednej z SUW zamontowano licznik wody 
pobranej na płukanie zbiorników filtracyjnych.  

  (dowód: akta kontroli tom V str. 126) 

W badanym okresie Przedsiębiorstwo nie prowadziło rachunku ekonomicznego poziomu 
wycieków z sieci w celu określenia docelowego minimalnego poziomu wycieków, 
do jakiego powinny być ograniczone straty wody w sieci wodociągowej przy najniższych 
kosztach eksploatacyjnych. Nie prowadziło analiz opłacalności wymiany sieci, usuwania 
wycieków, jak również nie dokonywało obniżania ciśnienia wody w sieci w celu 
ograniczania strat wody. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 41, 49-50, 56) 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że warunkiem wyjściowym do przeprowadzenia rachunku 
ekonomicznego poziomu wycieków z sieci powinno być wykonanie rzetelnego, opartego 
na urządzeniach pomiarowych bilansu wody. W tym celu Spółka prowadzi montaż systemu 
radiowego odczytu wodomierzy, opomiarowanie wody zużywanej do celów 
technologicznych, tworzenie stanowiska monitorowania pracy urządzeń (stanowiska 
dyspozytorskiego). Po zakończeniu tych działań można będzie poddać analizie 
poszczególne składniki bilansu i przeprowadzić rachunek ekonomicznego poziomu 
wycieków. Przedsiębiorstwo nie analizowało opłacalności wymiany sieci oraz opłacalności 
usuwania wycieków ze względu na fakt, iż sieci wodociągowe w gminie Lesznowola 
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są stosunkowo nowe. Nie stosowano również akcji obniżania ciśnienia w sieci 
wodociągowej, ponieważ średnie ciśnienie w sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 
3,5 bara i jest stosunkowo niskie. Obniżenie średniego ciśnienia do wartości jeszcze 
niższych spowodowałoby uciążliwości w zakresie właściwego korzystania z urządzeń 
w gospodarstwach domowych, które przy niskim ciśnieniu nie załączają się lub pracują 
nieprawidłowo. Dlatego też przy dużych rozbiorach wody Spółka stara się podejmować 
działania przeciwdziałające spadkom ciśnienia w sieci, a nie jego obniżania. W celu 
obniżenia strat wody w sieci wodociągowej w 2014 r. podjęto działania na rzecz 
uruchomienia radiowego odczytu wodomierzy. System ten eliminuje możliwość 
wystąpienia pomyłek przy odczytywaniu wskazań wodomierza, a ponadto alarmuje 
o takich zdarzeniach jak przepływ wsteczny, czy przyłożenie magnesu. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 41, 49-50)  

W latach 2014 – 2017 (I kw.) Spółka wydatkowała 1 017,5 tys. zł35 na wprowadzenie 
radiowego systemu odczytu wodomierzy36. Całość tych wydatków sfinansowano 
ze środków własnych. Od maja 2014 r. do dnia końca marca 2017 r. zamontowano 7 850 
nadajników radiowych z 13 173 planowanych.               (dowód: akta kontroli tom IV str. 58) 

6) W latach 2015 – 2017 (I kwartał) wystąpiło łącznie 931 awarii sieci wodociągowej 
zarządzanej przez Przedsiębiorstwo, z tego: w 2015 r. – 464, w 2016 r. – 427 oraz w I kw. 
2017 r. – 40.  
Awarie dotyczyły: połączeń przewodów wodociągowych - 98, zasuw - 49, hydrantów - 24, 
wodomierzy – 760. Miejscem wystąpienia 112 awarii były przewody rozdzielcze, a 819 
przyłącza wodociągowe. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 59-63) 

W liczbie awarii sieci wodociągowej podanej przez Spółkę w sprawozdaniach M-06 
o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych, sporządzonych za lata 2015-2016, nie uwzględniono awarii wodomierzy.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 19-24, 52, 59-60) 

Prezes Zarządu wskazał, że tego rodzaju awarie nie są kwalifikowane jako 
uniemożliwiające dostawę wody. Według objaśnień do sprawozdania M-06 awarią jest 
sytuacja, w następstwie której nie może być świadczona usługa zaopatrzenia w wodę 
zgodnie z umową zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 
a odbiorcą usług. Być może niektóre ze zdarzeń, wykazanych jako awarie w ww. 
sprawozdaniach, nie wymagały wstrzymania dostawy wody, np. wymiana hydrantu 
posiadającego zasuwę. Aby jednak można było prawidłowo zakwalifikować zdarzenie, 
niezbędny jest jego szczegółowy opis. Zbyt skąpe informacje w raportach dobowych 
wypełnianych przez brygady nie pozwalały na odpowiednie zakwalifikowanie zdarzeń. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 52, 336-337) 

Wskaźnik intensywności awarii37 w poszczególnych latach badanego okresu kształtował 
się następująco (bez uwzględnienia awarii dotyczących przyłączy): 0,20; 0,26; 0,05. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 59-60) 

7) W Spółce nie prowadzono zbiorczej ewidencji zgłaszanych awarii (zawierającej m.in. 
informacje dotyczące przedmiotu i miejsca występowania awarii, przyczyn jej wystąpienia, 
czasu trwania). Informacje o awariach zawarte były w raportach dobowych pracy brygad 
remontowych Spółki, które nie zawierały informacji dotyczących przyczyn wystąpienia 
awarii oraz jej skutków dla jakości wody dostarczanej siecią wodociągową. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 52, 55, 64, 341-346) 

                                                      
35 W tym: w 2014 r. – 184,0 tys. zł; w 2015 r. – 270,7 tys. zł; w 2016 r. – 537,2 tys. zł oraz w 2017 r. (I kwartał) – 25,6 tys. zł. 
36 Radiowy system odczytu wodomierzy wymagał zakupu i montażu: wodomierzy przystosowanych do zamontowania nakładek 

radiowych, nadajników radiowych, urządzeń typu konwerter oraz tabletów dla inkasentów z oprogramowaniem do odczytu 
nadajników.  

37 Liczba awarii w danym roku przypadających średnio na jeden kilometr długości sieci wodociągowej. 
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Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dobowych raportach brygad remontowych czas 
trwania pojedynczej awarii, liczony od momentu jej zgłoszenia do uruchomienia 
naprawionego odcinka we wszystkich latach badanego okresu wynosił od dwóch do ośmiu 
godzin. Średni czas trwania awarii wynosił cztery godziny. Nie wystąpiły przypadki 
trwającej ponad dobę przerwy w dostawie wody, spowodowanej awarią sieci 
wodociągowej.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 64-65, 341-346) 

W badanym okresie awarie sieci wodociągowej Spółka usuwała we własnym zakresie. 
       (dowód: akta kontroli tom IV str. 66) 

8) Z zapisów zamieszczonych w sześciu wybranych do kontroli dobowych raportach pracy 
brygad technicznych Spółki wynika, że po usunięciu awarii sieci wodociągowej 
przeprowadzano jej płukanie i dezynfekcję.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 193, 341-346) 

Prezes Zarządu podał m.in., że układ zasuw sekcyjnych na sieci pozwala na zamknięcie 
niewielkiego jej odcinka ułatwiając płukanie. Do dezynfekowania sieci stosowany jest 5% 
roztwór podchlorynu sodu.                                              (dowód: akta kontroli tom IV str. 43) 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki braku wody w sieci lub przypadki 
niedostatecznego ciśnienia, spowodowane innymi przyczynami niż awaria infrastruktury 
sieci wodociągowej.                                                        (dowód: akta kontroli tom IV str. 66) 

Zmniejszeniu awaryjności sieci wodociągowej i skróceniu czasu usuwania awarii sprzyjały 
realizowane w latach 2014-2017 (I kw.) przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe 
dotyczące m.in.: budowy SUW („Łazy” i „Marysin”), remontu i modernizacji SUW 
Mysiadło38; wymiany wodomierzy, wprowadzenia rozwiązań umożliwiających elektroniczny 
zdalny odczyt pobranej wody; zakupu koparko-ładowarki.  
Na realizację tych przedsięwzięć Spółka wydatkowała w latach 2014-2017 (I kw.) kwotę 
7 556,0 tys. zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków były środki własne (4 708,2 tys. zł) 
oraz dofinansowanie otrzymane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (2 847,8 tys. zł39).        

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 48, 67-93)      

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

1) W Przedsiębiorstwie nie opracowano wytycznych/zaleceń określających procedury 
(zasady postępowania) w zakresie monitorowania jakości wody. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 53, 267)  

Prezes Zarządu wskazał m.in., że wiele przedsięwzięć zostało przez Spółkę 
zrealizowanych, co przyczynia się do uzyskiwania dobrych wyników na wielu 
płaszczyznach. Nie mniej jednak pozostają pewne sfery, które wymagają jeszcze podjęcia 
odpowiednich działań. Jedną z nich jest opracowanie wewnętrznych wytycznych/zaleceń 
dotyczących monitorowania jakości wody.                     

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 53) 

2) Spółka co roku uzgadniała z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Piasecznie40 stałe punkty czerpalne służące do pobierania próbek wody do badań oraz 
harmonogram ich pobierania w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody. Uzgodnień 
dotyczących poszczególnych lat z okresu 2015-2017 dokonano odpowiednio w dniach: 
26 listopada 2014 r., 14 grudnia 2015 r., 9 listopada 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 94-99, 267)  

                                                      
38 Przyczynami przeprowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych wobec SUW Mysiadło były: zły stan techniczny urządzeń służących 

uzdatnianiu wody, brak automatycznego sterowania pracą urządzeń, konieczność zamontowania dodatkowego zbiornika 
retencyjnego.   

39 Przy udziale dofinansowania ze środków RPO WM zrealizowano budowę obu nowych SUW.  
40 Dalej także: PPIS.  

Opis stanu 
faktycznego 
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3) Zgodnie z harmonogramami badań zatwierdzonymi przez PPIS Przedsiębiorstwo 
przeprowadzało badania jakości wody w ramach nadzoru wewnętrznego w następujących 
punktach oraz z następującą częstotliwością: 
(w 2015 r.)  

 w siedmiu zlokalizowanych w ujęciach wody (jedno badanie w roku dla każdego 
punktu); 

 w siedmiu zlokalizowanych w miejscach podawania wody do sieci, po jej uzdatnieniu 
(dwa badania w roku dla każdego punktu, poza punktem zlokalizowanym przy SUW 
Lesznowola PGR, dla którego ustalono wymóg przeprowadzenia trzech badań 
w roku); 

 w siedmiu wyznaczonych u odbiorców wody w budynkach mieszkalnych (jedno 
badanie w roku dla każdego punktu); 

(w 2016 r.)  

 w ośmiu zlokalizowanych w ujęciach wody (jedno badanie w roku dla każdego 
punktu); 

 w ośmiu zlokalizowanych w miejscach podawania wody do sieci, po jej uzdatnieniu 
(dwa badania w roku dla każdego punktu); 

 w dziewięciu wyznaczonych u odbiorców wody w budynkach mieszkalnych (dwa 
badania w roku dla sześciu punktów oraz jedno badanie w roku dla pozostałych 
trzech punktów); 

(w 2017 r.)  

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

 w ośmiu zlokalizowanych w miejscach podawania wody do sieci po jej uzdatnieniu 
(dwa badania w roku dla sześciu punktów, trzy badania w roku dla jednego punktu 
zlokalizowanego przy SUW „Marysin” oraz osiem badań w roku dla punktu 
zlokalizowanego przy SUW „Mysiadło”); 

 w dziewięciu wyznaczonych u odbiorców wody w budynkach mieszkalnych (dwa 
badania w roku dla siedmiu punktów oraz jedno badanie w roku dla pozostałych 
dwóch punktów). 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 94-100)  

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

 w przypadku monitoringu kontrolnego - badanie parametrów41 wskazanych 
w załączniku nr 5 do kolejnych rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi: z dnia 29 marca 2007 r.42 oraz następnie 
z dnia 13 listopada 2015 r.43; 

 w przypadku monitoringu przeglądowego - badanie parametrów44 wskazanych 
w załącznikach 1-4 do ww. rozporządzeń. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 264)  

W Przedsiębiorstwie nie dokumentowano uzgodnień z PPIS dotyczących ww. zakresu 
badań. 

                                                      
41 Badaniami obejmowano następujące parametry: pH, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwę, liczbę progową zapachu 

i smaku, amonowy jon, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli. 
42 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. 
43 Dz. U. poz. 1989 (obowiązuje od 28 listopada 2015 r.); dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości wody z 2015 r. 
44 Badaniami obejmowano następujące parametry: chlor wolny, pH, przewodność elektryczną właściwą w temp. 25°C, chrom, ołów, 

kadm, miedź, rtęć, sód, glin, mangan, żelazo, nikiel, arsen, selen, antymon, bor, siarczany, chlorki, fluorki, mętność, barwę, liczbę 
progową zapachu, liczbę progowa smaku, utleniacz z KMnO4, bromiany, jon amonowy, azotany, azotyny, cyjanki, benzo(a)piren, 
sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, benzen, chlorek winylu, 1,2-dichloroetan, sumę trichloroetenu 
i tetrachloroetenu, sumę trihalometanów, pestycydy: 4,4’-DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, 
aldrynę, dieldrynę, endrynę, aldehyd endryny, izodrynę, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan alfa, endosulfan beta, siarczan 
endosulfanu, metoksychlor, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, sumę pestycydów, liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72h, 
liczbę enterokoków kałowych, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli.  
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Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że zakres badań nie był uzgadniany w sposób formalny 
z PPIS. Temat zakresu badań był każdorazowo omawiany podczas spotkania dotyczącego 
utworzenia harmonogramu badań wody.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 45, 264)  

5) Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r. 
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wykonania wstępnego monitoringu substancji 
promieniotwórczych nie później niż do 27 listopada 2017 r.  

Przedsiębiorstwo nie prowadziło w badanym okresie monitoringu zawartości substancji 
promieniotwórczych w wodzie. 

  (dowód: akta kontroli tom IV str. 45, 267)  

Prezes Zarządu wskazał, że prowadzone jest w tej sprawie rozeznanie rynku i negocjacje 
cenowe.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 45) 

W czerwcu 2017 r. Spółka wystąpiła do podmiotów zajmujących się badaniami wody 
o przedstawienie oferty na monitoring zawartości substancji promieniotwórczych. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 102-113) 

6) Badania wody na rzecz Przedsiębiorstwa wykonywała firma SGS Polska Sp. z o.o. 
Laboratorium Środowiskowe z siedzibą w Pszczynie45. Poborem próbek do badań 
w miejscach (punktach) uzgodnionych z PPIS i przekazywaniem ich do SGS Polska 
zajmował się inny podmiot46, którego przedstawiciel został przeszkolony w tym zakresie 
przez Laboratorium.   

(dowód: akta kontroli tom IV str. 142-185, 267, 338, 347-352)  

SGS Polska Sp. z o.o. w latach 2015 – 2017 posiadało system jakości prowadzonych 
badań wody zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Tychach (decyzjami z: 27 października 2014 r., 26 października 2015 r., 27 października 
2016 r., obowiązującymi przez okres jednego roku).  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 128-141)  

7) W badanym okresie Laboratorium przeprowadziło 96 badań jakości wody na rzecz 
Przedsiębiorstwa w ramach kontroli wewnętrznej, w tym: w 2015 r. – 31, w 2016 r. – 48 
oraz w I kwartale 2017 r. – 17.  
W wyniku analizy wybranych losowo 22 sprawozdań sporządzonych przez Laboratorium 
z badań wody w latach 2015-201647, których wyniki nie wykazały przekroczenia 
parametrów jakości wody określonych w rozporządzeniach w sprawie jakości wody 
stwierdzono, że Przedsiębiorstwo przekazywało te sprawozdania do PPIS: 

 w 2015 r. w okresie od 15 do 32 dni kalendarzowych od daty sporządzenia 
sprawozdania; 

 w 2016 r. w okresie od 9 do 13 dni kalendarzowych od daty sporządzenia 
sprawozdania.   

W 2015 r. w Przedsiębiorstwie nie odnotowywano daty wpływu sprawozdań, w związku 
z czym nie można było ustalić, po jakim okresie od daty ich otrzymania jednostka 
ta przekazała je do PPIS.  
W 2016 r. Przedsiębiorstwo przekazywało do PPIS sprawozdania otrzymane 
z Laboratorium drogą elektroniczną, jeszcze przed ich oficjalnym wpływem w formie 
papierowej. Również w tym przypadku nie można było ustalić, po jakim okresie zostały one 
przekazane tą samą drogą do PPIS. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 142-185) 

                                                      
45 Dalej także: SGS Polska lub Laboratorium. 
46 Osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
47 12 z 2015 r. i 10 z 2016 r. 
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8) W 2016 r. Przedsiębiorstwo otrzymało dwa sprawozdania z badań jakości wody 
wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, których wyniki wykazały przekroczenie 
parametrów jakości wody określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody z 2015 r.  
Sprawozdanie z 2 marca 2016 r.48 (zawierające informacje o przekroczeniach dotyczących 
zawartości manganu i żelaza oraz ponadnormatywnej zawartości mętności w wodzie) 
Spółka przekazała do PPIS 15 marca 2016 r., tj. po czterech dniach od daty jego 
otrzymania (11 marca 2016 r.). W tym samym dniu przesłała do PPIS informację 
o przyczynach przekroczeń, zrealizowanych działaniach naprawczych oraz o zwróceniu się 
do Laboratorium o przeprowadzenie kolejnych badań jakości wody49. W piśmie 
z 19 kwietnia 2016 r. Spółka przekazała do PPIS sprawozdanie z kolejnych badań 
wykonanych przez Laboratorium, które nie wykazało występowania przekroczeń w ww. 
zakresie.  
Sprawozdanie z 23 grudnia 2016 r.50 (zawierające informacje o ponadnormatywnej 
zawartości mętności w wodzie) PPIS otrzymał bezpośrednio z Laboratorium. W związku 
z ww. przekroczeniami PPIS poinformował Przedsiębiorstwo (w piśmie z 2 stycznia 
2017 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zwrócił się o złożenie przez 
Spółkę wyjaśnień m.in. w sprawie przyczyn pogorszenia się jakości wody, planowanych 
działaniach naprawczych, określenia terminu niezbędnego do uzyskania wymaganej 
jakości fizycznej wody. W odpowiedzi z 4 stycznia 2017 r. Spółka poinformowała PPIS o: 
prowadzeniu działań na rzecz ustalenia przyczyn pogorszenia się jakości wody; 
zamknięciu SUW „Stara Iwiczna” do czasu zakończenia działań kontrolnych oraz 
wyeliminowania ewentualnych usterek; zaopatrywaniu mieszkańców z innej SUW 
(„Mysiadło”); planowanym terminie ponownego uruchomienia SUW „Stara Iwiczna” 
(połowa lutego 2017 r.). W piśmie z 27 marca 2017 r. Spółka przekazała PPIS 
sprawozdania zawierające wyniki badań próbek wody pobranych w SUW „Stara Iwiczna” 
oraz na osiedlu mieszkaniowym w Starej Iwicznej, które wykazały, że woda uzdatniona 
wprowadzana do sieci wodociągowej uzyskała odpowiednie parametry. Poinformowała 
również o ponownym uruchomieniu tej SUW. 

(dowód: akta kontroli tom IV str.186, 191-200, 203-210, 230-243) 

Przedsiębiorstwo nie poinformowało pisemnie Wójta Gminy Lesznowola o ww. wynikach 
badań, wskazujących na występowanie przekroczeń parametrów jakości wody oraz 
o planowanych przedsięwzięciach naprawczych. 

(dowód: akta kontroli tom IV str.192-198) 

PPIS, po otrzymaniu wyników badań wskazujących na przekroczenie parametrów 
jakościowych wody, nie przekazywał Przedsiębiorstwu ocen jakości wody. Nie wydał 
również decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom IV str.191, 194-198, 246-247, 257) 

PPIS poinformował kontrolera NIK, że decyzji administracyjnych i ocen jakości wody nie 
wydał, z uwagi na następujące okoliczności: 

 w przypadku przekroczeń wykazanych w sprawozdaniu z badań z 2 marca 2016 r. – 
żelazo oraz mangan są parametrami wskaźnikowymi, czyli nie są parametrami 
o istotnym znaczeniu dla zdrowia (pozytywne wyniki kolejnych badań 
przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru przez 
PPIS zakończyły wszczęte postępowanie administracyjne); 

 w przypadku przekroczeń wykazanych w sprawozdaniu z badań z 20 grudnia 2016 r. 
– wyłączenie przez Przedsiębiorstwo z eksploatacji SUW „Stara Iwiczna”. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 259-262) 

                                                      
48 Nr SB/09292/03/2016 r.  
49 W skierowanym do PPIS piśmie w tej sprawie z dnia 15 marca 2016 r. wskazano, że: przekroczenia powstały w wyniku awarii układu 

płukania filtrów na SUW „Stara Iwiczna”, którą to usterkę usunięto 11 marca 2016 r.; wewnętrzne badania wykonane 14 marca 2016 r. 
nie wykazały ww. przekroczeń; 15 marca 2016 r. zlecono Laboratorium ponowne wykonanie badań w tym zakresie. 

50 Nr SB/07120/12/2016. 
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9) W badanym okresie PPIS sporządzał wyłącznie roczne oceny jakości wody 
dostarczanej mieszkańcom Gminy Lesznowola za pośrednictwem sieci wodociągowej 
należącej do Przedsiębiorstwa. Za lata 2015-2016 PPIS sporządził 18 takich ocen, z czego 
16 dotyczyło poszczególnych sieci wodociągowych zaopatrywanych z poszczególnych 
SUW, a dwie zawierały ocenę zbiorczą jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy 
Lesznowola w danym roku za pośrednictwem wszystkich sieci wodociągowych. Wszystkie 
zawierały pozytywną ocenę przydatności wody do spożycia. 
Podstawę do przedmiotowych ocen, jak wynika z ich treści, stanowiły wyłącznie wyniki 
badań przeprowadzonych w ramach nadzoru przez PPIS w punktach czerpalnych 
na poszczególnych sieciach wodociągowych. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str.1-17, 97, 99, 101, 263) 

10) W badanym okresie Przedsiębiorstwo nie występowało do organów Inspekcji 
Sanitarnej o zgodę na odstępstwo od wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać 
woda, 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 IV str. 330) 

11) W przypadkach awarii sieci wodociągowej Spółka nie podejmowała działań 
wskazanych w § 4 pkt 1 lit. c) oraz pkt 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r. 
oraz § 5 pkt 1 lit. c) oraz pkt 7 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r., 
dotyczących: 

 wyznaczenia miejsca, częstotliwości i zakresu badania wody w celu określenia 
spełnienia wymagań wskazanych w ww. rozporządzeniu51;  

 przeprowadzenia badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych; 

 zaplanowania przedsięwzięć naprawczych i ustalenia harmonogramu ich realizacji 
oraz niezwłocznego poinformowania powiatowego inspektora sanitarnego i wójta 
o podjętych i zaplanowanych działaniach. 

Dodatkowe badania jakości wody (poza badaniami wykonywanymi w ramach kontroli 
wewnętrznej w terminach ustalonych w harmonogramach uzgodnionych z PPIS) 
przeprowadzano w przypadkach: wystąpienia błędów przy poborze próbek 
i przeprowadzaniu badań wody w ramach kontroli wewnętrznej; w związku z wykonanymi 
pracami inwestycyjnymi lub modernizacyjno-remontowymi SUW; w ramach realizacji 
zaleceń otrzymanych od PPIS oraz po wykonaniu działań naprawczych podjętych 
w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrów jakości wody.  

W badanym okresie Przedsiębiorstwo nie informowało pisemnie Wójta Gminy Lesznowola 
o wystąpieniu awarii sieci wodociągowej.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str.186-198) 

12) W latach 2015-2017 (I kwartał) woda w sieci wodociągowej objęta została 
76 badaniami wykonanym przez PPIS w ramach nadzoru nad jakością wody. 
W poszczególnych latach badanego okresu liczby badań w tym zakresie kształtowały się 
następująco: 2015 r. – 30, 2016 r. – 37, I kw. 2017 r. – 9.  
W dwóch badaniach przeprowadzonych w 2016 r. w punktach czerpalnych (krany w kuchni 
i łazience) stwierdzono nieakceptowalny zapach wody52. 
PPIS, w pismach z 5 października i 9 grudnia 2016 r., poinformował Przedsiębiorstwo 
o ww. wynikach badań oraz zwrócił się o wzmożenie kontroli nad jakością wody oraz 
o przekazanie informacji odnośnie przyczyn pogorszenia się tego parametru jakości wody. 
Zaproponował ponadto zwiększenie częstotliwości kontroli w ramach nadzoru 
wewnętrznego. 

                                                      
51 Od 28 listopada 2015 r. powinno być to dokonywane w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. 
52 W związku z otrzymanymi sprawozdaniami z badań: Nr HKL.9051.1.06860.2016 z 4 października 2016 r. oraz 

Nr HKL.9051.1.09729.2016 z 8 grudnia 2016 r. 
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W odpowiedziach (pisma z 17 października i 19 grudnia 2016 r.) Prezes Zarządu 
poinformował PPIS o działaniach naprawczych obejmujących m.in. wykonanie płukania 
sieci w rejonach przeprowadzonych badań, sprawdzenie procesu technologicznego 
uzdatniania wody, zlecenie wzmożenia kontroli nad jakością wody. Wskazał ponadto, 
że poszczególne SUW monitorowane są regularnie i nadal stabilnie uzyskiwana jest woda 
uzdatniona o prawidłowych parametrach. 

        (dowód: akta kontroli tom IV str. 186, 191-196, 211-215, 216-219, 246-248, 330) 

PPIS, po otrzymaniu wyników badań wskazujących na przekroczenie parametrów 
jakościowych wody, nie przekazywał Przedsiębiorstwu ocen jakości wody. Nie wydał 
również decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia tych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom IV str.191, 194-196, 246-247, 257) 

PPIS poinformował kontrolera NIK, że nie sporządził ocen jakości wody oraz nie wydał 
decyzji w tych przypadkach, ponieważ w rozporządzeniu w sprawie jakości wody nie 
określono dopuszczalnych wartości tego parametru. Wskazano jedynie (w załączniku 3, 
tabela B), że zapach wody powinien być akceptowany przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian. Ponadto do PPIS nie wpłynęły żadne zgłoszenia w tej sprawie od 
konsumentów.  

(dowód: akta kontroli tom IV str.  259-262) 

Przedsiębiorstwo nie poinformowało pisemnie Wójta Gminy Lesznowola o wynikach 
badań, wskazujących na przekroczenia parametrów jakości wody oraz o planowanych 
przedsięwzięciach naprawczych. 

(dowód: akta kontroli tom IV str.192-198) 

13) Zgodnie z harmonogramami badań jakości wody uzgodnionymi z PPIS, woda 
ujmowana (surowa) dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia była objęta przez 
Przedsiębiorstwo monitoringiem kontrolnym w ramach kontroli wewnętrznej. Badania wody 
z poszczególnych ujęć wody wykonywane były w latach 2015-2016 raz w roku, w okresie 
od marca do września, poza wodą pochodzącą z ujęcia wody „Lesznowola Pole”, która 
była dwukrotnie badana w 2016 r.  
W pobranych próbkach wody stwierdzono podwyższoną (w stosunku do dopuszczalnej) 
zawartość w szczególności manganu, żelaza i/lub mętności. Przekroczenia te wystąpiły 
w przypadku wody pobranej do badań w 2015 r. z sześciu ujęć53 na siedem, a w 2016 r. – 
z siedmiu ujęć54 na osiem.  

            (dowód: akta kontroli tom IV str. 94, 96, 98, 100, 330, 369, 371-404) 

W Przedsiębiorstwie nie podejmowano działań w celu poprawy jakości wody surowej. 
       (dowód: akta kontroli tom IV str. 370)      

14) W latach 2015 - 2017 (I kwartał) Spółka stosowała dwa rozwiązania w zakresie 
technologii uzdatniania wody: 

 w sześciu SUW55 układ dwustopniowego uzdatniania wody na filtrach ciśnieniowych56 
po jej wstępnym napowietrzeniu, bez używania środków chemicznych57, 

 w dwóch pozostałych SUW58 układ jednostopniowej filtracji na wielowarstwowym 
złożu59 wraz ze stosowaniem przed filtrami wodnego roztworu nadmanganianu 
potasu.     

Spółka nie wprowadzała zmian w technologiach uzdatniania wody. 

                                                      
53 Zlokalizowanych przy następujących stacjach uzdatniania wody: „Lesznowola PGR”, „Wólka Kosowska”, „Mysiadło”, „Stara Iwiczna”, 

„Mroków” i „Łazy”. 
54 Zlokalizowanych przy następujących stacjach uzdatniania wody: „Lesznowola PGR”, „Lesznowola Pole”, „Wólka Kosowska”, 

„Mysiadło”, „Stara Iwiczna”, „Mroków” i „Marysin”. 
55 „Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Lesznowola Pole”, „Łazy”, „Mysiadło”, „Marysin”. 
56 Spełniających rolę odżelaziaczy i odmanganiaczy. 
57 „Woda po filtracji okresowo dezynfekowana była roztworem NaOCI (polchloryn sodu). 
58 „Stara Iwiczna” i „Wólka Kosowska”. 
59 Złoże filtracyjne składające się z minerałów: piasku kwarcowego i antracytu. 
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Stosowane do procesu uzdatniania wody substancje, podchloryn sodu i nadmanganian 
potasu, posiadały właściwe atesty. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 268-271, 276, 353-357)  

Spółka nie dysponowała ocenami higienicznymi PPIS dla materiałów i wyrobów 
używanych do uzdatniania wody, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę.  

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 268-271, 281-282, 338, 353-357) 

PPIS poinformował kontrolera NIK, że nie wydawał ocen higienicznych dla materiałów 
i wyrobów używanych do uzdatniania wody na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy 
Lesznowola oraz, że Przedsiębiorstwo nie występowało do PPIS o wydanie takich opinii.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 248-249, 258) 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że użyte przy budowie SUW materiały i wyroby 
do uzdatniania wody posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne 
a dokumentacja techniczna została zaopiniowana przez PPIS pod względem wymagań 
higieniczno-zdrowotnych. Na potwierdzenie przedstawił decyzje PPIS o braku sprzeciwu 
dopuszczenia do użytkowania SUW wybudowanych w latach 2014-2015. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 272, 276-277, 281-282, 338) 

15) W badanym okresie Przedsiębiorstwo informowało konsumentów o jakości wody 
w sieci wodociągowej poprzez zamieszczanie na stronie internetowej60 skanów 
sprawozdań z  badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz ocen jakości wody 
wydanych przez PPIS.  
Konsumentom Spółki nie przekazywano informacji wskazanych w § 20 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r. a następnie w § 23 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody z 2015 r. dotyczących m.in.: 

 zagrożeń zdrowotnych związanych ze stwierdzonymi w wyniku przeprowadzanych 
badań przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody; 

 możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych przez 
konsumentów; 

 planowanych przez Przedsiębiorstwo przedsięwzięciach naprawczych 
i harmonogramach ich realizacji; 

 zaleceń mających na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
 (dowód: akta kontroli tom IV str. 277, 283-290, 331, 338-339)  

16) Prezes Zarządu, w wyjaśnieniach dotyczących problemów związanych 
z dostarczaniem wody o wymaganej jakości, wskazał, że wystąpiły cztery przypadki 
dotyczące dostawy wody o obniżonej jakości z SUW „Stara Iwiczna”. Pogorszenie jakości 
wody było najbardziej odczuwalne na końcówkach sieci. Największy problem dotyczył 
nowego kompleksu budynków mieszkalnych w Starej Iwicznej, który w tym okresie był 
w małym stopniu zamieszkały, w związku z czym powstała zastoina powodująca 
wytrącanie się z wody związków manganu i żelaza. Po przeprowadzeniu kilkukrotnego 
płukania sieci, jakość wody powróciła do normy.  

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 277-278)  

17) Spółka nie podejmowała działań, mających na celu utrzymywanie dobrej jakości wody 
wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego u odbiorcy, poprzez dbałość o stan 
techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych instalacji wodociągowych.  
Prezes Zarządu wskazał, że zgodnie z zawartymi umowami na dostawę wody, Spółka 
odpowiada za wodę dostarczoną do pierwszej zasuwy zamontowanej na odejściu od sieci, 
pozostały odcinek stanowi instalację wewnętrzną i jest własnością odbiorcy, dlatego też 

                                                      
60 Pod adresem www.lpk-lesznowola.pl w zakładce „dla klientów” – jakość wody. 

http://www.lpk-lesznowola.pl/
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zgodnie z umową to odbiorca jest odpowiedzialny za właściwą eksploatację i stan 
techniczny posiadanych instalacji.   

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 267, 278) 

18) Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy Lesznowola nie została zaliczona 
do infrastruktury krytycznej. Przedsiębiorstwo nie określiło procedur postępowania w celu 
ochrony infrastruktury wodociągowej przed sytuacjami nadzwyczajnymi, w szczególności 
skażeniem wody w wyniku ataku terrorystycznego.   
Ochronę miejsc ujmowania wody oraz SUW sprawował podmiot zewnętrzny, zajmujący się 
ochroną fizyczną mienia, do którego zadań, zgodnie z umowami zawartymi 
z Przedsiębiorstwem, należało monitorowanie, rejestrowanie i przekazywanie 
uzgodnionych sygnałów przyjmowanych z systemu alarmowego SUW oraz podejmowanie 
interwencji celem udaremnienia powstania szkody w mieniu Spółki.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 267, 278, 297-300) 

Prezes Zarządu wskazał, że poszczególne SUW są zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Każda ze stacji jest ogrodzona, obiekty, w tym zbiorniki na wodę mają 
zamknięte wejścia. Obiekty poszczególnych SUW są objęte systemem monitoringu.  

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 278) 

3.3. Pozostałe zagadnienia 

1) Spółka, w latach 2015 – 2017 (I kwartał), nie była kontrolowana przez Urząd Gminy 
Lesznowola w zakresie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 265-266) 

2) W badanym okresie do Przedsiębiorstwa wpłynęło 9 skarg/wniosków odbiorców wody 
(jedna - w 2015 r., pięć - w 2016 r. i trzy – w I kw.2017 r.). Dotyczyły one spadku ciśnienia 
w instalacji wodociągowej (trzy przypadki) lub nieodpowiedniej jakości wody (sześć 
przypadków). We wszystkich przypadkach Spółka, w terminie od jednego do 16 dni, 
udzieliła odpowiedzi. W sześciu przypadkach podjęto działania naprawcze, obejmujące 
w szczególności przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej.  

      (dowód: akta kontroli tom IV str. 301-329) 

3) W Przedsiębiorstwie nie było dokumentacji pozwalającej ustalić zakres i sposób 
przeprowadzania kontroli urządzeń wodociągowych, o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

           (dowód: akta kontroli tom IV str. 331) 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że Spółka prowadzi na bieżąco kontrolę urządzeń 
wodociągowych. Kontrolę taką przeprowadzają inkasenci podczas odczytów wodomierzy 
oraz ekipy zajmujące się wymianą wodomierzy. Osoby te mają za zadanie sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania urządzeń, jak i stan plomb.  

           (dowód: akta kontroli tom IV str. 279) 

W badanym okresie Spółka, w wyniku przeprowadzonych kontroli u odbiorców wody, 
skierowała dwa zawiadomienia w sprawie wykroczeń z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Dotyczyły one: 

 uszkodzenia plomb umieszczonych na krańcach rury wodociągowej oraz 
samowolnego przyłączenia się do sieci61, 

 uszkodzenia plomby na wodomierzu oraz zamontowaniu go w taki sposób by 
wskazanie zużycia wody odmierzał odwrotnie (do tyłu)62. 

Postępowania w przedmiotowych sprawach nie zostały zakończone (wg stanu na dzień 
5 czerwca 2017 r.). W jednej z ww. spraw Policja skierowała do Sądu wniosek o ukaranie 
sprawcy.                                                (dowód: akta kontroli tom IV str. 279, 331, 360-368) 

                                                      
61 Pismo Przedsiębiorstwa z dnia 10 marca 2017 r.  
62 Pismo Przedsiębiorstwa z dnia 13 lutego 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W działalności Przedsiębiorstwa w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Wbrew postanowieniom art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, Spółka nie 
przeprowadziła rocznych kontroli stanu technicznego dwóch SUW w 2015 r. („Lesznowola 
Pole” oraz „Łazy”) oraz sześciu SUW w 2016 r. („Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Stara 
Iwiczna”, „Mysiadło”, „Wólka Kosowska” oraz „Marysin”). 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 25-35, 48, 50) 

Prezes Zarządu jako przyczynę nieprzeprowadzenia tych kontroli, wskazał, 
że przedmiotowe Stacje zostały zmodernizowane w latach 2011 – 2015 i ich stan 
techniczny nie budził żadnych wątpliwości w zakresie ich sprawności. W przypadku SUW 
„Łazy” przyczyną nieprzeprowadzenia takiej kontroli był fakt zakończenia jej budowy 
w 2014 r.                                                              (dowód: akta kontroli tom IV str. 39-40, 50) 

Fakt zakończenia budowy obiektu budowlanego lub przeprowadzenia jego modernizacji 
w poprzednich latach, jak i przekonanie właściciela o jego dobrym stanie technicznym 
i sprawności, w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane, nie stanowi przesłanki 
uprawniającej do odstąpienia od przeprowadzania przedmiotowej kontroli.  

2. W latach 2015-2017 do czasu zakończenia niniejszej kontroli, wbrew art. 62 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane, Spółka nie przeprowadziła pięcioletnich kontroli pięciu SUW 
(„Mroków”, „Lesznowola PGR”, „Stara Iwiczna”, „Mysiadło” oraz „Wólka Kosowska”), 
w odniesieniu do których ostatnie kontrole pięcioletnie przeprowadzono w 2010 r.           

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 25-35) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż kontrole pięcioletnie ww. SUW nie zostały przeprowadzone 
ze względu na niedopatrzenie. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 51) 

3. Przedsiębiorstwo, wbrew postanowieniom § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2015 r., nie poinformowało Wójta Gminy Lesznowola o stwierdzonych w 2016 r. 
(w ramach badań laboratoryjnych) przypadkach przekroczenia parametrów jakości wody 
pobranej do badań z sieci wodociągowej oraz nie przedstawiło mu planowanych 
przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 186, 192-196) 

Prezes Zarządu wskazał m.in., że spowodowane to było niedopatrzeniem.  
(dowód: akta kontroli tom IV str. 53) 

4. W przypadku wystąpienia awarii dotyczących sieci wodociągowej Spółka nie 
przestrzegała § 4 pkt 1 lit. c) oraz pkt 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r., 
a następnie § 5 pkt 1 lit. c) oraz pkt 7 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r., 
tj.: nie informowała pisemnie PPIS oraz Wójta o podjętych i zaplanowanych działaniach 
naprawczych oraz nie przeprowadzała dodatkowych badań jakości wody.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 59-63, 192-198) 

Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że awarie sieci każdorazowo wiążą się z dynamicznym 
podejmowaniem decyzji i działań, co niestety wpływa na przeoczenie działań formalnych 
takich jak przesłanie pisemnych powiadomień o zaistniałej sytuacji odpowiednim służbom. 
Swoim zasięgiem obejmują one każdorazowo niewielki odcinek przewodu, który 
po dokonaniu naprawy jest poddany dezynfekcji i płukaniu, co pozwala uznać, że nie 
dochodzi do pogorszenia parametrów wody. Wójta Gminy nie informowano pisemnie 
o awariach oraz o zaplanowanych i podjętych działaniach naprawczych z powodu 
niedopatrzenia. Nie mniej jednak o poważniejszych awariach informowano w przeszłości 
telefonicznie Zastępcę Wójta odpowiedzialnego merytorycznie za sprawy gospodarki 
komunalnej.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 52-53, 99-200) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W odniesieniu do ww. wyjaśnień należy zaznaczyć, że kierownictwo Przedsiębiorstwa nie 
dysponowało informacjami pozwalającymi we wszystkich przypadkach ocenić wpływ danej 
awarii na jakość wody. Informacji takich nie zawierała dokumentacja sporządzana przez 
zespoły zajmujące się usuwaniem awarii. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 52, 64, 341-346)  

5. Przedsiębiorstwo nie posiadało pozytywnych ocen higienicznych PPIS dla materiałów 
i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody w poszczególnych SUW, użytkowanych 
przez tę jednostkę w badanym okresie, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 268-271, 281-282, 338, 353-357) 

W odniesieniu do wyjaśnień Prezesa Zarządu w tej sprawie, NIK zauważa, że opinie PPIS 
w sprawie dokumentacji technicznej oraz przystąpienia do użytkowania wybudowanej 
SUW, wydawane m.in. w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowalne, nie są tożsame 
z ocenami higienicznymi, o których mowa w przywołanych wyżej przepisach ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i nie mogą ich zastępować. 

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 272, 276-277, 281-282, 338) 

6. Przedsiębiorstwo nie wywiązywało się z obowiązków określonych w § 20 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r. a następnie w § 23 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody z 2015 r. dotyczących przekazania konsumentom informacji 
odnośnie:  

 zagrożeń zdrowotnych związanych ze stwierdzonymi w wyniku przeprowadzanych 
badań przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody; 

 możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych przez 
konsumentów; 

 planowanych przez Przedsiębiorstwo przedsięwzięciach naprawczych 
i harmonogramach ich realizacji; 

 zaleceń mających na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
 (dowód: akta kontroli tom IV str. 277, 283-290, 331, 338-339)  

Prezes Zarządu wskazał m.in., że w czterech przypadkach w których stwierdzono 
przekroczenia parametrów jakości wody, były one przekroczone w niewielkim stopniu, 
a woda spełniała wymagania sanitarne pod względem bakteriologicznym. Dodatkowo 
ze względu na istniejący układ sieci i możliwość zamknięcia jednego a uruchomienia 
innego źródła wody konsumenci korzystają z wody o pogorszonych parametrach 
jakościowych w krótkim czasie.  

       (dowód: akta kontroli tom IV str. 338-339) 

NIK zwraca uwagę na stosowany w Przedsiębiorstwie sposób dokumentowania 
przypadków awarii infrastruktury wodociągowej. Informacje dotyczące poszczególnych 
awarii, którymi dysponowała Spółka, ograniczały się do lakonicznych zapisów w dobowych 
raportach pracy brygady technicznej, dotyczących zakresu wykonanych prac i użytych 
materiałów. Raporty nie zawierały informacji dotyczących przyczyn awarii oraz jej skutków 
dla jakości wody dostarczanej siecią wodociągową, co w praktyce uniemożliwiało ocenę 
ewentualnych dodatkowych działań jakie należy podjąć w tym zakresie.  

Uwagi NIK dotyczą również nieprowadzenia przez Spółkę zbiorczej ewidencji awarii sieci 
wodociągowej, zawierającej m.in. informacje o miejscu wystąpienia awarii, przyczynach, 
skutkach, czasie jej trwania oraz działaniach podjętych na rzecz jej usunięcia. W ocenie 
NIK prowadzenie takiej ewidencji ułatwiłoby sprawowanie bieżącej kontroli nad 
prawidłowością postępowania przy ich usuwaniu oraz przeprowadzanie analiz dotyczących 
m.in. przyczyn ich powstawania oraz występujących w tym zakresie tendencji. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 52, 64, 341-346)  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W badanym okresie Przedsiębiorstwo zapewniało konsumentom dostawy wody 
w wystarczającej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz w wymaganej jakości, pomimo 
incydentalnych problemów, które nie miały jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną 
działalność. Spółka nie stosowała jednak uregulowań prawnych określających: wymogi 
stawiane materiałom i wyrobom używanym na stacjach uzdatniania wody, zasady 
przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, tryb 
postępowania w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej oraz wymogi w zakresie 
przekazywania konsumentom informacji dotyczących 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 Kontroli63, wnosi o: 

1) wyeliminowanie z ogólnych warunków umów o zaopatrzenie w wodę postanowień 
wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki za przerwy w dostawie wody 
spowodowane awarią urządzeń wodociągowych; 

2) prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę; 

3) opracowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków zapewniających eliminowanie subsydiowania skrośnego; 

4) uwzględnianie przy wyliczaniu niezbędnych przychodów, na potrzeby opracowania 
taryf za wodę, należności nieregularnych oraz marży zysku zgodnie z § 6 pkt 5 i 6 
rozporządzenia w sprawie określenia taryf; 

5) przedstawianie Wójtowi wieloletnich planów rozwoju i modernizacyjni urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, celem ich sprawdzenia i przedłożenia Radzie Gminy 
zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę; 

6) skorygowanie przekazanych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016-
2017 oraz rozliczeń dokonanych z tego tytułu, w zakresie kwot należnych opłat 
za pobór wód bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego;  

7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego stacji uzdatniania wody 
z częstotliwością określoną w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane; 

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

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

10) 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; 

11) przekazywanie konsumentom informacji o jakości dostarczanej im wody, zgodnie 
z § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.  

                                                      
63 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   24   sierpnia  2017 r. 
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