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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Justyna Goszcz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr  LWA/65/2017 z dnia 12 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

2. Stefan Padzik, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LWA/61/2017 z dnia 
11 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie2, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Włodzimierz Miszczak, Kierownik ZGK3. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
Zakład podejmował w badanym okresie działania na rzecz zapewnienia ciągłych 
dostaw wody o wymaganym ciśnieniu i jakości w ramach zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, które nie były jednak w pełni skuteczne, gdyż nie zapobiegły występowaniu 
przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody skutkujących 
negatywnymi ocenami przydatności wody do spożycia w dwóch z czterech 
użytkowanych sieci wodociągowych. Zrealizowane przez ZGK działania naprawcze 
doprowadziły do poprawy jakości wody w tych sieciach.  

Postanowienia Regulaminu dostarczania wody oraz umów na dostawy wody 
naruszały prawa konsumentów, nie zawierały bowiem wszystkich wymaganych 
przepisami prawa informacji określających m.in. parametry jakościowe usług 
świadczonych przez ZGK oraz prawa i obowiązki stron, co mogło utrudniać 
dochodzenie roszczeń. Ponadto część zagadnień została w nich uregulowana 
niezgodnie z przepisami prawa.  

Zakład nie przestrzegał przepisów prawa określających sposób opracowywania taryf 
za wodę oraz prowadzenia ewidencji księgowej na potrzeby wyliczenia taryfowych 
stawek opłat za wodę, a także wymogi formalno-prawne stawiane materiałom 
i wyrobom używanym do uzdatniania wody. 

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

niezbędnych do dokonania ocen. 
2 Dalej: ZGK lub Zakład. 
3 Od dnia 1 stycznia 2004 r. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody 
oraz rzetelność zawierania umów nad dostawy wody  

1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań  

1) Zakład został utworzony 1 stycznia 2003 r. na podstawie uchwały Rady Gminy 
w Grębkowie nr II/9/2002 z 27 listopada 2002 r. Zgodnie ze Statutem stanowiącym 
załącznik do ww. uchwały przedmiotem działalności ZGK, będącego komunalnym 
zakładem budżetowym, jest realizacja zadań Gminy Grębków w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz świadczenie usług budowlano – remontowych 
i transportowych.                                                 (dowód: akta kontroli tom I str. 6-11) 

Kierownik ZGK podał, że Zakład zajmował się m.in. zaopatrzeniem w wodę, 
utrzymywaniem czystości i porządku (w tym utrzymaniem zieleni oraz 
prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów), dowozem dzieci, letnim 
i zimowym utrzymywaniem dróg.                         (dowód: akta kontroli tom II str. 300) 

2) W latach 2015 – 2017 (I kw.) za wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę odpowiedzialnych było pięciu pracowników ZGK (główna 
księgowa, pracownik administracyjno – biurowy, trzech konserwatorów urządzeń 
wodociągowych) oraz Kierownik Zakładu. Struktura organizacyjna określona 
w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu5 oraz podział zadań ustalony w zakresach 
obowiązków ww. osób umożliwiały prawidłową realizację zadań określonych 
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 11-30, 517; tom II str. 3) 

Osoba zatrudniona w ZGK od 2003 r. jako pełniąca obowiązki Głównej Księgowej, 
na podstawie kolejnych umów zleceń6, posiadała wykształcenie średnie 
ogólnokształcące i trzyletnią praktykę w księgowości7.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 19-20; tom II str. 27-28, 32) 

3) Według stanu na 31 marca 2017 r. sieć wodociągowa zarządzana przez ZGK, 
o długości 116,6 km, obejmowała wszystkie 29 miejscowości (wsi) z terenu Gminy. 
Zasilana była z czterech ujęć wody podziemnej znajdujących się na terenie Gminy, 
z wyłączeniem sieci wodociągowej na terenie trzech miejscowości8, zaopatrywanej 
w wodę kupowaną z sąsiedniej Gminy Kałuszyn na podstawie porozumienia 
międzygminnego z 31 sierpnia 2014 r.  
Dostęp do wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowej miało w tym 
okresie od 95 do 96% mieszkańców Gminy. Według stanu na 31 marca 2017 r. 
liczba przyłączy wodociągowych wynosiła 1 504, tj. o 36 więcej od liczby przyłączy 
wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Do sieci niepodłączone były wyłącznie osoby 
niezainteresowane, korzystające z ujęć wody znajdujących się na terenie ich 
siedlisk.                        

(dowód: akta kontroli tom I str. 82-83, 161, 166, 182, 486-488) 
 

                                                      
5 Wprowadzonym zarządzeniem nr 1/2016 Kierownika ZGK z dnia 20 marca 2006 r. 
6 Przedłużanych co miesiąc. 
7 Na stanowisku księgowej w spółdzielni kółek rolniczych. 
8 Kolonia Sinołęka, Nowa Trzcianka i Stara Trzcianka. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Opracowanie Regulaminu dostarczania wody  

W badanym okresie na terenie Gminy Grębków obowiązywał Regulamin 
dostarczania wody przyjęty uchwałą Rady Gminy Grębków nr IX/45/2003 z dnia 
29 października 2003 r. 
Regulamin zawierał informacje wskazane w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków9, 
poza określeniem warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.  
Postanowienia Regulaminu nie we wszystkich przypadkach były zgodne z zasadami 
postępowania określonymi w rozporządzeniu 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 ścieków10:  

 w § 19 Regulaminu wskazano, że w przypadku przejściowej niesprawności 
wodomierza, nieprzekraczającej trzech miesięcy, ilość pobranej wody ustala się 
na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich sześciu miesiącach 
poprzedzających unieruchomienie wodomierza, co było niezgodne z § 18 ust. 1 
rozporządzenia, z którego wynika, że w przypadku niesprawności wodomierza 
(głównego) lub okresowego braku możliwości odczytu ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy 
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza; 

 w § 21 ust. 1 Regulaminu wskazano, że otrzymaną fakturę VAT lub rachunek 
za wodę odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni lub 
w szczególnych przypadkach na zasadach określonych w umowie, co było  
niezgodne z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, z którego wynika, że odbiorca 
usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, 
który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia 
w inny sposób.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 31-36; tom II str.  30-31) 

Przestrzeganie przez ZGK postanowień Regulaminu nie było przedmiotem kontroli 
wewnętrznej. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 55-56) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami Gminy umów na dostawę wody  

Wg stanu na 31 marca 2017 r. zawartych było 1 477 umów pomiędzy ZGK 
i mieszkańcami Gminy na dostawę wody, tj. o 36 więcej od liczby umów zawartych 
wg stanu na koniec 2014 r. (1 441).  
W latach 2015-2017 (I kw.) ZGK zawarł ogółem 64 takie umowy, z tego: 27- 
w 2015 r., 27 - w 2016 r. oraz 10 – w I kw. 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 82-83, 186) 

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

(dowód: akta kontroli tom I str. 47-48) 

Kierownik Zakładu wyjaśnił m.in., że umowy podpisywane były na podstawie 
ustnych wniosków. Powodem niewymagania od mieszkańców pisemnych wniosków, 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 328, dalej także: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 

10 Dz. Nr 127, poz. 886 ze zm., dalej także: rozporządzenie w sprawie określenia taryf. 
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były narzekania na rozbudowaną procedurę podpisywania umów oraz niechęć 
do wypełniania wniosków. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 7-8, 31-32) 

Badanie 50 umów zawartych w latach 2015 -2016 wykazało, że ich treść była 
zgodna ze stosowanym wzorcem umowy, który wg wyjaśnień Kierownika Zakładu, 
ustalony został w 2006 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 39-48; tom II str. 31) 

W wyniku badania postanowień wzoru umowy stwierdzono, że nie zawierał 
on informacji, o których mowa art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę, dotyczących procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych przez 
Zakład.  
We wzorze umowy zamieszczono uregulowania dotyczące pozostałych zagadnień 
wskazanych w art. 6 ust. 3 ww. ustawy, z tym, że część z nich miała charakter 
ogólnikowy, niepełny lub sprzeczny ze szczegółowymi uregulowaniami prawnymi 
dotyczącymi danego zagadnienia. 
Zamieszczone we wzorze umowy zapisy dotyczące ilości i jakości świadczonych 
usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia (o których mowa w art. 6 
ust. 3 pkt 1 ww. ustawy), ograniczały się do ogólnych informacji, w których 
wskazano m.in., że Zakład zapewnia należytą jakość dostarczanej wody oraz, 
że do jego obowiązków należy dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, o odpowiednim ciśnieniu, zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci. W umowie nie określono 
szczegółowych parametrów jakościowych i ilościowych dostaw wody, które Zakład 
zobowiązany jest zapewnić, m.in. w zakresie poziomu ciśnienia dostarczanej wody 
oraz zasad wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody, gdyby wystąpiły 
niedobory11. 
We wzorze umowy nie zamieszczono zapisów określających sposób wnoszenia 
reklamacji przez odbiorców usług oraz terminu ich rozpatrzenia przez Zakład, 
w ramach zapisów określających prawa i obowiązki stron umowy (o których mowa 
w art. 6 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy)12.  
Zamieszczone w § 7 ust. 3 wzoru umowy zapisy, w których wskazano m.in., 
że w przypadku niesprawności wodomierza (głównego) lub okresowego braku 
możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, 
były niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia taryf 
stanowiącym, że w przypadku niesprawności wodomierza (głównego) lub 
okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie 
średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności wodomierza. 
Zamieszczone w § 9 ust. 2-4 wzoru umowy zapisy (odnoszące się do zagadnienia 
wskazanego w art. 6 ust. 3 pkt 6 ustawy), określające m.in., że: 

 umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

 w razie naruszenia przez odbiorcę usług postanowień umowy, Zakład może 
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

                                                      
11 Na występowanie tego rodzaju braków w zawieranych w umowach zwrócił uwagę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

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

i Konsumentów m.in. w decyzji Nr RDG – 32/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. 
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 z chwilą rozwiązania umowy ZGK dokonuje odcięcia przyłącza wodociągowego 
oraz demontuje wodomierz główny, 

były niezgodne z zasadami postępowania określonymi w art. 8 ustawy, w takim 
zakresie, w jakim przewidywały możliwość rozwiązania umowy i odcięcia przyłącza 
z inicjatywy ZGK, z przyczyn innych niż wskazane w tym przepisie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 39-49) 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Regulamin dostarczania wody13 nie zawierał informacji, o których mowa w art. 19 
ust. 2 pkt 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, dotyczących warunków 
dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 
Ponadto postanowienia § 19 i § 21 ust. 1 Regulaminu, określające sposób ustalania 
ilości pobranej wody w przypadku przejściowej niesprawności wodomierza oraz 
zasady zapłaty za pobraną wodę były niezgodne z zasadami postępowania 
określonymi odpowiednio w § 18 ust. 1 oraz w § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
określania taryf. 
Przyczyną powyższego było niepodjęcie przez Zakład działań na rzecz zmiany  
Regulaminu, w celu uwzględnienia zmian wynikających z uregulowań prawnych, 
wprowadzonych po jego wejściu w życie14. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 31-36; tom II str. 30-31) 

Kierownik ZGK wyjaśnił m.in., że nie miał świadomości występowania braków lub 
nieprawidłowości w Regulaminie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 535; tom II str. 22, 30-31) 

2. Stosowany przez Zakład wzór umowy o zaopatrzenie w wodę nie zawierał 
wymaganych informacji wskazanych w art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, dotyczących procedur i warunków kontroli urządzeń 
wodociągowych. 
Zamieszczone we wzorze zapisy dotyczące zagadnień określonych w art. 6 ust. 3 
pkt 1 i 3 ww. ustawy, nie określały: 

 szczegółowych parametrów jakościowych i ilościowych dostaw wody, które 
Zakład zobowiązany jest zapewnić, m.in. w zakresie poziomu ciśnienia 
dostarczanej wody oraz warunków wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody, 
gdyby wystąpiły niedobory; 

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

W ocenie NIK tego rodzaju braki mogły utrudniać dochodzenie roszczeń przez 
odbiorców wody, z tytułu niewłaściwej jakości świadczonych usług.  
Zamieszczone w ww. wzorach umów zapisy określające: 

 zasady rozwiązania umowy przez ZGK oraz sposób postępowania w tego 
rodzaju sytuacjach, 

 sposób ustalenia ilości pobranej wody w przypadku niesprawności wodomierza 
(głównego) lub okresowego braku możliwości odczytu,  

                                                      
13 Przyjęty uchwałą Rady Gminy Grębków nr IX/45/2003 z dnia 29 października 2003 r. 
14 Dotyczy to zmiany w dniu 17 sierpnia 2005 r. treści art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, w ramach której 

m.in. rozszerzono rodzaje informacji, które powinny znaleźć się w przedmiotowym regulaminie oraz wejścia w życie w dniu 
16 sierpnia 2006 r. nowego rozporządzenia w sprawie określenia taryf, w którym część zagadnień została odmiennie 
uregulowano w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w tej sprawie z dnia 12 marca 
2002 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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były niezgodne z postanowieniami odpowiednio art. 8 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę (w takim zakresie w jakim dawały one prawo rozwiązania 
umowy przez ZGK z przyczyn innych niż określone w tym przepisie) oraz § 18 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie określenia taryf.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 39-49) 

Kierownik ZGK wyjaśnił, że nie miał świadomości o konieczności określenia 
w umowach wymaganego ciśnienia, a brak pozostałych zapisów w umowach był 
przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 9, 11, 31) 

3. Osoba zatrudniona w ZGK na stanowisku Głównej Księgowej nie posiadała 
wymaganych kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska, określonych w art. 54 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych15.    

 (dowód: akta kontroli tom I str. 19-20; tom II str. 27-28, 32) 

Kierownik ZGK wskazał m.in., że w 2003 r. zgłosiły się do pracy na tym stanowisku 
dwie kandydatki. Obie posiadały wykształcenie średnie. Wybrano osobę, która 
posiadała staż w księgowości. W środowisku wiejskim brak jest osób chcących 
podjąć pracę na takim stanowisku za wynagrodzenie jakie oferuje ZGK (najniższe 
krajowe). Od 2003 r. nie ogłaszał ponownie naboru na to stanowisko, gdyż nie miał 
wiedzy o wymogach dotyczących kwalifikacji głównego księgowego w jednostce 
sektora finansów publicznych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 27-28) 

Postanowienia Regulaminu dostarczania wody oraz umów na dostawy wody 
zawieranych z konsumentami godziły w ich interesy, nie zawierały bowiem 
wszystkich wymaganych informacji określających m.in. parametry jakościowe usług 
świadczonych przez ZGK oraz prawa i obowiązki stron, co mogło utrudniać 
dochodzenie roszczeń. Ponadto część zagadnień została w nich uregulowana 
niezgodnie z przepisami prawa.  

2. Prawidłowość opracowania taryf w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę  

2.1.  Wymagania formalne  

1) W latach 2013 – 2015 ZGK uzyskał ujemne wyniki finansowe na prowadzonej 
działalności, w wysokości: 330,84 zł (2013 r.); 1 104,11 zł (2014 r.); 6 070,17 zł 
(2015 r.). Dodatni wynik finansowy w wysokości 54 121,21 zł, Zakład uzyskał 
w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 99, 479, 495, 501) 

Kierownik ZGK wyjaśnił, że przyczyną straty w 2015 r. były zwiększone wydatki 
bieżące w stosunku do 2014 r. w związku z koniecznością wypłaty odprawy 
emerytalnej. Nie pamięta przyczyn ponoszenia drobnych strat w latach 2013-2014. 
Przyczyną uzyskania przez Zakład dodatniego wyniku finansowego w 2016 r. było 
przebywanie jednego z pracowników na zasiłku rehabilitacyjnym oraz zastępowanie 
go przez pracownika, którego zatrudnienie finansował Urząd Pracy.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 29-30) 

Z uwagi na brak wyodrębnionej ewidencji kosztów i przychodów w podziale 
na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności, Zakład nie dysponował danymi, 

                                                      
15 Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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pozwalającymi na ustalenie wyników finansowych uzyskiwanych z rodzajów 
działalności, w tym z prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę ogółem, jak i w podziale na poszczególne grupy odbiorców. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 99) 

Przychody ZGK ze sprzedaży wody w ramach realizacji zadania dotyczącego 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wyliczone na podstawie faktur na potrzeby 
kontroli NIK) kształtowały się w poszczególnych latach badanego okresu 
następująco: 2015 r. - 411,5 tys. zł; 2016 r. - 442,7 tys. zł, co stanowiło odpowiednio: 
49,8% i 50,5% uzyskanych przez Zakład przychodów ze sprzedaży ogółem, które 
wyniosły: 661,4  tys. zł; 841,5 tys. zł.  
Wielkość produkcji wody kształtowała się następująco: 2015 r. – 202 914 m3; 2016 r. 
- 217 132 m3. Wielkość produkcji wody przypadająca średnio na jednego 
pracownika Zakładu zajmującego się bezpośrednio realizacją zadań dotyczących 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę kształtowała się w poszczególnych latach 
badanego okresu odpowiednio: 33 819 m3; 36 189 m3.  
Stan środków obrotowych zgodnie z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniach 
budżetowych Rb-30 na koniec ww. lat kształtował się następująco: 
177,4 tys. zł, 253,5 tys. zł.  
ZGK nie otrzymywał w badanym okresie z Gminy Grębków środków finansowych 
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
np. w formie dopłaty do ceny wody dostarczanej dla mieszkańców Gminy i nie 
występował o przyznanie środków finansowych na ten cel. Gmina Grębków 
pokrywała koszty zużycia wody na cele ochrony przeciwpożarowej. W latach 2015-
2017 (I półrocze) Zakład wystawił z tego tytułu faktury VAT na kwotę ogółem 
18,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 82-91, 98-99, 468-470, 478-482, 494-495, 500-504, 
511-513; tom II str. 1-3) 

2) Do końca 2016 r. ZGK nie posiadał dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
(politykę) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości16. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowano w księgach 
rachunkowych prowadzonych w wersji papierowej. 
Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., które weszło w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r., Kierownik ZGK wprowadził do stosowania dokumentację 
opisującą zasady (politykę) rachunkowości. Załącznikami do ww. zarządzenia były 
m.in.: „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”, w których wskazano 
m.in., że księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu programu 
finansowo-księgowego VENDIS; „Obowiązujące metody wyceny aktywów 
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego”; „System ochrony danych 
w jednostce”; „Sposoby powadzenia ksiąg rachunkowych”, w których określono 
zasady prowadzenia poszczególnych kont bilansowych oraz zasady funkcjonowania 
kont pozabilansowych; „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 49-81; tom II str. 1-3) 

Ewidencja księgowa, zarówno przed wejściem w życie ww. polityki rachunkowości, 
jak i po jej wejściu w życie, nie umożliwiała wydzielenia kosztów stałych i zmiennych 
oraz przychodów w podziale na poszczególne rodzaje działalności prowadzonej 
przez ZGK, w tym wyodrębnienia kosztów i przychodów dla działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.                          (dowód: akta kontroli tom I str. 99) 

                                                      
16 Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.. 
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3) Obiekty infrastruktury wodociągowej Zakład otrzymał z Gminy Grębków 
w nieodpłatne użytkowanie na podstawie umowy z 2 stycznia 2003 r., zawartej 
przez Wójta z Kierownikiem ZGK. W umowie wskazano, że użytkownik zobowiązany 
jest do ubezpieczenia przejętego majątku, dokonywania we własnym zakresie 
i na własny koszt remontów, konserwacji i innych napraw oraz ponoszenia wszelkich 
kosztów związanych z ich użytkowaniem, w tym z tytułu opłat publicznych. 
W umowie nie zamieszczono szczegółowych informacji dotyczących sieci 
wodociągowej przekazywanej w użytkowanie Zakładowi, w tym nie określono m.in. 
długości sieci i rodzajów przewodów oraz wartości tego majątku. Wymieniono  
natomiast przekazywane w użytkowanie ZGK działki gruntu wraz z położonymi 
na ich terenie budynkami hydroforni i studniami głębinowymi. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 37-38) 

4) Zakład nie opracował wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych, o którym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę, dotyczącego lat 2015-2017. 

Kierownik ZGK podał, że Zakład nie planował na lata 2015-2017 (I kw.) inwestycji 
w tym zakresie i dlatego, zgodnie z art. 21 ust. 7 ww. ustawy, nie był zobowiązany 
do posiadania takich planów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 183; tom II str. 1-3) 

5) Dla ujęć wody użytkowanych przez ZGK nie ustalono stref ochrony bezpośredniej 
i pośredniej na zasadach określonych w art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne17. 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Grębków18 oraz w Planie Zarządzania Kryzysowego19 zamieszczono zapisy 
dotyczące utworzonych stref ochronnych dla dwóch studni głębinowych, z których 
korzysta sieć wodociągowa „Grębków”. Wskazano w nich, że:  

 dla studni nr 1 wygrodzona została strefa ochrony bezpośredniej, a  ponadto 
w dokumentacji hydrogeologicznej dla tej studni wyznaczono strefę ochrony 
pośredniej o promieniu 28 m;  

 studnia nr 2 znajduje się na terenie działki stacji wodociągowej i wyznaczona 
dla niej strefa ochrony bezpośredniej mieści się granicach ogrodzenia działki;  

 strefy ochronne dla ww. studni głębinowych nie zostały ustanowione decyzją 
prawa miejscowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego.  

Dla terenów, na których znajdowały się ujęcia wody użytkowane przez ZGK, Gmina 
nie opracowała miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 7-8, 53-55) 

Kierownik ZGK wyjaśnił, że w jego ocenie nie było potrzeby ustanawiania stref 
ochrony ujęć wody na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne, gdyż 
w praktyce tereny bezpośredniej ochrony ujęć wody istnieją. Teren każdej stacji 
uzdatniania wody jest ogrodzony siatką z zamykanymi bramami wjazdowymi 
i oświetlony. Budynki stacji są zamykane, a stacje kontrolowane przez 
konserwatorów. Nie odnotowano incydentów zagrażających ujęciom wody. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 56) 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121. 
18 Przyjętym uchwałą Rady Gminy Grębków Nr XXX/158/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. 
19 Zatwierdzonym przez Starostę Węgrowskiego w 2015 r. 
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6) Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Zakład 
w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia w życie taryf za wodę20 
na 2015 r., 2016 r., 2017 r. przedstawił Wójtowi Gminy Grębków wnioski o ich 
zatwierdzenie.  
Wnioski sporządzone zostały niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku 
do rozporządzenia w sprawie określenia taryf, w tym m.in. zaadresowane były 
do Wójta Gminy zamiast do Rady Gminy oraz zawierały informacje dotyczące 
proponowanych stawek opłat za wodę, które powinny być podane w załącznikach 
do wniosku. Do wniosków nie dołączono uzasadnienia zawierającego informacje 
wskazane w § 19 ust. 2 rozporządzenia oraz dokumentów, informacji i tabel 
wskazanych w § 19 ust. 3 rozporządzenia. Zamiast tych dokumentów do wniosków 
każdorazowo dołączano pismo zwierające informacje dotyczące: alokacji 
niezbędnych przychodów na koszt wskaźnikowy wytworzenia 1 m3 wody; 
przewidywanego wzrostu zużycia wody (w wymiarze 2%) oraz wielkości 
współczynników przeliczeniowych użytych do wyliczenia ceny wody dla 
poszczególnych grup jej odbiorców.  
Taryfy na poszczególne lata badanego okresu weszły w życie na podstawie uchwał 
Rady Gminy Grębków w sprawie ich zatwierdzenia: Nr XXXVIII/209/2014 

z 6 listopada 2014 r. (taryfa na 2015 r.); Nr VIII/52/2015 z 29 października 2015 r. 
(taryfa na 2016 r.); nr XVII/106/2016 z 8 listopada 2016 r. (taryfa na 2017 r.). 
Zgodnie z ww. uchwałami taryfy obowiązywać miały przez jeden rok (od 1 stycznia 
do 31 grudnia danego roku). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 523-534; tom II str. 4-6) 

Zakład nie przedstawił dokumentacji pozwalającej ustalić, w jaki sposób wywiązywał 
się z obowiązku, określonego w art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę, dotyczącego ogłoszenia zatwierdzonych taryf. 
Kierownik ZGK wyjaśnił, że jednostka ta ogłaszała taryfy w sposób zwyczajowo 
przyjęty, poprzez zawieszanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
miejscowościach treści uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu taryf.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 27-28) 

2.2.  Prawidłowość opracowania taryf przez ZGK  

1) W opracowanych przez Zakład taryfach na lata 2015-2017 ustalone zostały 
zróżnicowane ceny jednego m3 wody dla czterech grup odbiorców wody, których 
wysokość kształtowała się następująco w poszczególnych latach: 

 Taryfa A - dotycząca odbiorców posiadający wodomierze, korzystających 
z wody w ilościach mniejszych niż 2,5 m3/h, do 300 m3 kwartalnie: 2015 r. - 
1,95 zł netto; lata 2016-2017 - 2,16 zł brutto;  

 Taryfa B - dotycząca odbiorców posiadających wodomierze, korzystających 
z wody w ilościach mniejszych niż 2,5 m3/h, powyżej 300 m3 kwartalnie oraz 
wody pobierane na cele ppoż.: 2015 r. - 1,90 zł netto; lata 2016-2017 - 
2,11 zł brutto;  

 Taryfa C - dotycząca odbiorców indywidualnych korzystających z wody 
całorocznie, nieposiadających wodomierza: 2015 r. - 3,5 zł netto; lata 2016-
2017 - 3,78 zł brutto; 

 Taryfa D - dotycząca odbiorców korzystających z wody w ilościach powyżej 
2,5 m3/h, korzystających z wody okresowo (okres letni), nieposiadających 
wodomierza: 2015 r. - 5,0 zł netto; lata 2016-2017 - 3,40 zł brutto. 

                                                      
20 O których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 



 

11 

Opłatę abonamentową w przypadku grup taryfowych A i B określono w jednakowej 
wysokości, która wynosiła (kwartalnie): w 2015 r. – 6 zł netto, a w latach 2016-2017 
– 6,48 zł brutto. Wysokość odpłaty abonamentowej w przypadku pozostałych dwóch 
taryf kształtowała się w tym okresie odpowiednio (kwartalnie): Taryfa C - 10 zł netto 
i 10,80 zł brutto; Taryfa D – 20 zł netto i 21,60 zł brutto. 
W uchwalonych taryfach za wodę zamieszczono informację, że ceny dla grup 
taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat 
środowiskowych w zależności od celu, na który pobierana jest woda. 
W wyliczeniach stawek opłat za wodę załączonych do wniosków o zatwierdzenie 
taryf, jako uzasadnienie do ustalenia wyższej ceny za wodę dla grup taryfowych C 
i D wskazano zwiększone obciążenie stacji, pomp i instalacji elektrycznej.   
Powyższe taryfy spełniały wymagania określone w § 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia 
w sprawie określania taryf, dotyczące motywowania odbiorców usług 
do racjonalnego użytkowania wody, w takim zakresie, w jakim przewidywały zapłatę 
wyższej ceny za wodę przez odbiorców nieposiadających wodomierzy oraz 
odbiorców pobierających większą ilość wody. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 523-534; tom II str. 16, 18) 

Ustalona w taryfach podstawowa cena wody dostarczanej dla mieszkańców (dla 
korzystających z wody w ilościach mniejszych niż 2,5 m3/h)21, była niższa 
od średniej ceny w województwie mazowieckim wg stanu na dzień 15 stycznia 
2017 r. (3,67 zł brutto za m3) podanej na stronie internetowej www.cena-wody.pl22. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 83, 518-522; tom II str. 32) 

Kierownik ZGK wskazał, że w jego ocenie przyczyną stosunkowo niskiej ceny 
za wodę na terenie Gminy Grębków w relacji do cen za wodę obowiązujących 
na terenie innych gmin z terenu województwa mazowieckiego były następujące 
okoliczności: wodociągi, z których korzysta Zakład były w miarę nowe, 
niewymagające nakładów; zużycie wody było proporcjonalne do możliwości 
produkcyjnych tych wodociągów; mieszkańcy raczej płacili za wodę. 

(dowód: akta kontroli tom II str.  32) 

ZGK nie przedstawił kontrolerom NIK dokumentów zawierających informacje 
o sposobie wyliczenia przez Zakład niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia 
taryfowych cen i stawek opłat w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na zasadach wskazanych w §§ 6-8 rozporządzenia w sprawie określenia taryf. Nie 
prowadzono wyodrębnionej ewidencji kosztów dla działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Z dokumentów dołączonych do wniosków 
o zatwierdzenie taryf wynika, że przy wyliczaniu niezbędnych przychodów dla 
potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat uwzględniano marżę zysku 
(w wysokości 0,006 zł na jeden m3 wody) oraz następujące rodzaje kosztów 
produkcji wody: amortyzację lub odpisy umorzeniowe; koszty wynagrodzeń 
z narzutami; koszty materiałów i energii; koszty z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska; koszty usług obcych; pozostałe koszty i koszty nieplanowane. Koszty 
poniesione przez Zakład na wyprodukowanie wody niesprzedanej (zużytej na cele 
technologiczne oraz straconej z różnych przyczyn) nie były przerzucane 
na odbiorców wody, co wynika z faktu, że przy obliczaniu taryfy za wodę podstawę 

                                                      
21 Dotycząca największej liczbowo grupy odbiorców wody w Gminie Grębków. 
22 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). 

http://www.cena-wody.pl/
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do ustalenia stawki taryfowej stanowił średni koszt wyprodukowania jednego m3 
wody, a nie średni koszt sprzedaży jednego m3 wody. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 523-534; tom II str. 4-6, 18, 30-31) 

Kierownik ZGK wskazał m.in., że najpierw na roboczo Główna Księgowa podawała 
mu podstawowe koszty działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę dotyczące 
poprzedniego roku obrachunkowego, wyliczane poprzez analizę poszczególnych 
dowodów księgowych. Poszczególne pozycje tych kosztów dzielił przez ilość 
wyprodukowanej wody. Uzyskane wyniki sumował i dokładał marżę z zysku. W ten 
sposób określany był koszt wyprodukowania jednego m3 wody. Przy planowaniu 
ceny za wodę na następny rok uwzględniał również planowany wzrost zużycia wody 
(na podstawie danych dotyczących zużycia wody w latach wcześniejszych). 
W oparciu o takie obliczenia ustalana była cena wody w ramach Taryfy A. Dla 
pozostałych taryf cenę wody określał w sposób szacunkowy, z uwzględnieniem 
założenia dotyczącego motywowania odbiorców do racjonalnego użytkowania wody, 
czemu służyło ustalanie wyższych cen dla odbiorców nieposiadających licznika. 
Kierownik podał, że nie posiada dokumentów z tych wyliczeń. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 30-31) 

2) W badanym okresie ZGK nie stosował obniżek w cenie za wodę z tytułu 
niewywiązania się z obowiązku dostarczania wody o odpowiedniej jakości, 
w wystarczającej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. 

Stosowania takich obniżek nie przewidywały uchwały Rady Gminy w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz postanowienia 
Regulaminu dostarczania wody i umów zawieranych z odbiorcami wody. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 31-36, 39-46, 525-526, 529-530, 533-534; 
tom II str. 32) 

Odbiorcom wody nie udzielano bonifikat w zapłacie za wodę, pomimo 
iż od 25 grudnia 2014 r. do 15 czerwca 2016 (tj. przez okres około półtora roku) 
woda pochodząca ze stacji uzdatniania wody w Leśnogórze była dopuszczona 
warunkowo do spożycia z powodu stwierdzonych przekroczeń limitu dopuszczalnej 
zawartości manganu w wodzie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 83, 119-120, 139, 143) 

Kierownik ZGK wskazał, że przyczynami niestosowania przez Zakład bonifikat były: 
niska cena za wodę, brak wniosków mieszkańców i radnych o obniżenie ceny 
za wodę oraz fakt, że mieszkańcy otrzymywali w tym okresie w pełni przydatną 
do spożycia wodę z innej stacji uzdatniania wody (w Grębkowie), dzięki temu, 
że istniejący system połączeń pomiędzy sieciami wodociągowymi umożliwia 
przełączanie źródeł zasilania w wodę. 

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

3) Zakład posiadał pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęć wody, z których 
korzystał w badanym okresie. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 458-467; tom II str. 67-63) 

4) Kwota przeterminowanych należności ZGK z tytułu zapłaty za dostawy wody 
wg stanu na koniec poszczególnych lat badanego okresu kształtowała się 
następująco: 2015 r. - 124,5 tys. zł; 2016 r. - 125,6 tys. zł. Wg stanu na koniec I kw. 
2017 r. kwota takich należności wynosiła 43,9 tys. zł.  W latach 2015-2016 nie 
dokonywano odpisów aktualizujących stan należności. 
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Zakład nie dysponował informacjami, jaką część z należności stanowiły należności 
przedawnione.  
Kierownik ZGK wyjaśnił, że nie ma możliwości podania takich danych, gdyż 
stosowany przez Zakład do naliczania należności za wodę moduł programu Vendis 
nie posiada takiej funkcji. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 485, 510, 513, 535) 

W wyniku badania działań podejmowanych przez ZGK wobec pięciu dłużników 
z największymi kwotami zadłużenia wg stanu na 31 grudnia 2014 r. stwierdzono 
m.in., że Zakład podejmował działania w celu wyegzekwowania ww. zaległości 
poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. W efekcie tych działań dłużnicy uregulowali 
w latach 2015-2016 całość zaległych należności w kwocie 13 314,68 zł. 
Z tytułu opóźnień w zapłacie należności Zakład nie naliczył dłużnikom odsetek 
za zwłokę (na kwotę ogółem 3 536,42 zł), pomimo iż zgodnie z podpisywanymi 
umowami o zapatrzenie w wodę odbiorcy wody zobowiązani byli do zapłaty odsetek 
ustawowych w przypadku wystąpienia tego rodzaju sytuacji.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 41, 45, 539-550; tom II str. 32) 

W działalności Zakładu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

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

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

 dokonania alokacji niezbędnych przychodów według grup odbiorców usług. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 99, tom II str. 9-11) 

Kierownik Zakładu wyjaśnił, że przyczynami niedostosowania ewidencji do ww. 
przepisów prawa była mała obsada kadrowa ZGK oraz duża ilość zadań 
realizowanych poza działalnością dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Sądził, że zatrudniona przez niego Księgowa, prawidłowo prowadzi ewidencję 
księgową. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 9-11) 

2. Do 15 grudnia 2016 r. Zakład nie posiadał dokumentacji opisującej przyjęte w tej 
jednostce zasady (politykę) rachunkowości, co stanowiło naruszenie art. 10 ust. 1 
ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 49-81, tom II str. 1-3) 

Kierownik ZGK wyjaśnił, że nie miał świadomości, że dokumentacja, którą 
dysponował Zakład była niekompletna w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli tom II str.  1-3) 

3. Przedstawiane Wójtowi Gminy wnioski o zatwierdzenie taryf na poszczególne 
lata z okresu 2015-2017 sporządzone zostały niezgodnie z § 19 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie określenia taryf oraz ze wzorem wniosku określonym 
w załączniku do rozporządzenia, tj. nie zawierały dokumentów, informacji i tabel.  
Zakład nie dysponował dokumentacją (zestawieniami, obliczeniami) pozwalającą 
zweryfikować prawidłowość ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb 
obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, 
w zakresie zgodności postępowania przy wyliczaniu tych przychodów 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z postanowieniami §§ 6-8 i §§ 10-11 ww. rozporządzenia. Dokonanie takiej 
weryfikacji nie było również możliwe w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową. 

   (dowód: akta kontroli tom I str. 523-534; tom II str. 4-6, 18, 30-31) 

Kierownik ZGK wyjaśnił m.in., że wnioski nie zawierały szczegółowej kalkulacji cen 
i stawek opłat, gdyż nie było możliwe ustalenie szczegółowych kosztów dla każdej 
taryfy. Koszty i spodziewany zysk zostały ustalone w sposób uproszczony. 
Informacje, które zawierać powinno uzasadnienie dołączone do wniosku (dotyczące 
m.in. zakresu świadczonych usług, lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, 
standardów jakościowych świadczonych usług) omawiane były na posiedzeniach 
komisji Rady Gminy. Informacje o ilości i cenie za zakup wody na potrzeby 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę zostały przedstawione ustnie. Kierownik wskazał 
ponadto, że ze względu na ciężką sytuację kadrową (spowodowaną urlopami 
pracowników) zmuszony był bezpośrednio nadzorować prace wykonywane 
w terenie i nie był w stanie jednocześnie sporządzać wymaganych dokumentów, 
które powinny być dołączone do przedmiotowych wniosków. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 4-6) 

4. Zakład w badanym okresie nie naliczał odsetek za zwłokę w zapłacie należności 
z tytułu dostaw wody, pomimo że zgodnie z postanowieniami umów o zaopatrzenie 
w wodę osoby nieterminowo regulujące opłaty zobowiązane były do zapłaty odsetek 
ustawowych. W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej postępowania ZGK wobec 
pięciu największych dłużników z tego tytułu stwierdzono, że Zakład do czasu 
rozpoczęcia kontroli (15 maja czerwca 2017 r.) nie naliczył im należnych odsetek 
za zwłokę (na kwotę ogółem 3 536,42 zł).  
Dopiero w dniu 20 czerwca 2017 r., tj. w trakcie niniejszej kontroli, w związku z jej 
ustaleniami, ZGK wysłał do 16 dłużników, w tym do ww. pięciu, których 
dokumentację objęto kontrolą, wezwania o zapłatę odsetek za zwłokę w kwocie 
ogółem 4 397,21 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 535, 539-545; tom II str. 155) 

Kierownik ZGK wyjaśnił m.in., że Zakład nie naliczał odsetek za zwłokę zgodnie 
z zaleceniem Wójta. Woda jest towarem służącym do zaspokajania podstawowych 
potrzeb ludności i dlatego nie powinny być dyskryminowane osoby o najniższych 
dochodach bądź rodziny wielodzietne nie zawsze płacące w terminie. Podał także, 
że Zakład w trakcie niniejszej kontroli NIK naliczył odsetki za zwłokę w stosunku 
do kilkunastu dłużników, w tym pięciu objętych badaniami kontrolnymi, i wysłał 
do nich wezwania do zapłaty. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 19-20, 32) 

Zakład przy opracowywaniu wniosków taryfowych nie stosował się do przepisów 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i rozporządzenia w sprawie określenia 
taryf regulujących zasady wyliczania taryf za wodę oraz wymagania stawiane 
wnioskom taryfowym. Ewidencja księgowa prowadzona niezgodnie z ww. 
uregulowaniami prawnymi uniemożliwiała dokonanie takich wyliczeń. ZGK nie 
podejmował działań na rzecz naliczenia i wyegzekwowania odsetek za zwłokę 
w stosunku do dłużników nieterminowo dokonujących zapłaty za dostarczoną wodę. 
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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 w sieciach wodociągowych 
użytkowanych przez Zakład, wg stanu na dzień 31 marca 2017 r., kształtowała się 
następująco: 115,7 km sieci (tj. 99,2%) stanowiły rury wykonane z PCW (polichlorek 
winylu), 0,6 km sieci (tj. 0,5%) rury azbestowo-cementowe, 0,3 km sieci (tj. 0,3%) 
rury wykonane z PE (polietylen). 
Struktura wiekowa sieci wodociągowej kształtowała się następująco: 

 wiek do 20 lat – 79,2 km sieci (co stanowiło 67,9 % ich długości ogółem);  

 wiek od 21 do 30 lat – 27,9 km sieci (tj. 23,9%); 

 wiek od 31 do 40 lat – 9,5 km sieci (tj. 8,2%). 
W 2015 r. w związku z awarią spowodowaną przez firmę układającą przewody 
światłowodowe dokonano wymiany 350 m.b. rur azbestowo-cementowych na PE 
w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Grębkowie. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 82, 144-145, 167, 184) 

2) ZGK nie prowadził książek obiektów budowlanych i nie wykonywał okresowych 
kontroli obiektów budowlanych wchodzących w skład sieci wodociągowej 
na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane23. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 161, 166; tom II str. 14-15) 

W umowie z 2 stycznia 2003 r., dotyczącej przekazania ZGK w nieodpłatne 
użytkowanie infrastruktury wodociągowej, nie określono, czy obowiązek 
przeprowadzania okresowych kontroli oraz prowadzenia książek obiektów 
w stosunku do obiektów budowlanych wchodzących w skład infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu czy użytkowniku obiektów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 37-38) 

3) W okresie objętym kontrolą ZGK nie prowadził monitoringu sieci wodociągowej, 
bowiem nie posiadał do tego narzędzi. Posiadał jedynie manometry zamontowane 
w stacjach uzdatniania wody na przewodach doprowadzających wodę do sieci 
(wykorzystywane do pomiaru ciśnienia wody doprowadzanej do sieci, po jej 
uzdatnieniu). W latach 2014-2015 wykonano jednostkowe pomiary ciśnienia wody 
w dwóch hydrantach zlokalizowanych w Aleksandrówce i Sinołęce.  
W 2005 r. w SUW „Grębków” zamontowano szafę sterującą z panelem operatorskim 
pozwalającym na bieżący, dokładny odczyt parametrów wody tłoczonej do sieci 
wodociągowej (ciśnienie, natężenie przepływu), poziom wody w zbiorniku 
retencyjnym oraz prawidłowość pracy urządzeń stacji. W 2011 r. w ww. SUW 
zainstalowano kamerę video, która pozwala na śledzenie tych parametrów on-line – 
została ona włączona do lokalnej sieci internetowej, co umożliwia w każdej chwili 
odczyt parametrów przy pomocy komputera przenośnego. 
Kontrola szczelności przewodów (wykrywanie wycieków wody) wykonywana była 
poprzez pieszy obchód konserwatorów. W 2014 r. tego rodzaju kontrolą objęto sieci 
wodociągowe w miejscowościach Polków Sagały, Ziomaki, Pobratymy, w 2015 r. – 
sieci w miejscowościach Podsusze i Jabłonna, a w 2016 r. – sieci 
w miejscowościach Żarnówka i Leśnogóra.  

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

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyniku przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przypadków zbyt niskiego 
lub wysokiego ciśnienia wody w sieci.  

 (dowod: akta kontroli tom I str. 160, 166, 186, 187)  

Kierownik ZGK wskazał m.in., że działań intensywniejszych w tym zakresie nie 
podejmowano, gdyż nie było skarg na zbyt wysokie lub niskie ciśnienie.  

 (dowod: akta kontroli tom I str. 161, 166)  

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

 ilość wody pobranej z ujęć: 193,2 tys. m³, 202,9 tys.m³, 217,1 tys. m³;  

 ilość wody zakupionej hurtowo na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
1,5 tys. m³, 0,8 tys. m³, 0,7 tys. m³;  

 ilość wody dostarczonej odbiorcom: 180,5 tys. m³, 193,0 tys. m³ i 200,0 tys. m³; 

 ilość wody pobranej na własne cele technologiczne: 3,7 tys. m³, 3,7 tys. m³, 
3,8 tys. m³; 

 straty wody w sieci: 10,5 tys. m³, 7,0 tys. m³ i 14,0 tys. m³. 
Wielkość strat wody w przeliczeniu na jeden kilometr długości sieci wodociągowej 
kształtowała się w tym okresie następująco: 0,09 tys. m³, 0,06 tys. m³, 0,11 tys. m³. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 82-83; tom II str. 154) 

Kierownik Zakładu w wyjaśnieniach dotyczących sposobu pomiaru zużycia wody 
na cele technologiczne wskazał, że w przypadku SUW w Grębkowie zużycie 
ustalane było na podstawie wodomierza, natomiast w przypadku SUW w Kopciach 
i Leśnogórze - ryczałtowo w oparciu o informacje przekazywane przez 
konserwatorów ZGK24.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 16-18) 

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

(dowód: akta kontroli tom I str. 161, 167; tom II str. 64, 66, 112) 

Przyczynami powstawania strat wody, wg szacunkowych wyliczeń dokonanych 
na potrzeby kontroli NIK, były przede wszystkim niesprawność urządzeń 
pomiarowych25 oraz nieujawnione przecieki26, a w następnej kolejności kradzieże27 
i awarie28. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 453) 

                                                      
24 W przypadku poboru wód dla sieci wodociągowej „Polków Sagaly”, zgodnie z operatem wodnoprawnym, stacja 

wodociągowa pracuje na zasadzie jednostopniowego pompowania wody bez uzdatniania. Woda pobierana ze studni 
głębinowych, za pośrednictwem hydroforów, podawana jest do sieci wodociągowej. 

25 Wg wyliczeń ZGK dokonanych na potrzeby niniejszej kontroli NIK, szacunkowa wielkość strat wody z tego powodu 
w kolejnych latach kształtowała się następująco: 2014 r. - 5 860 m3; 2015 r. - 3 540 m3, 2016  r. - 7 760 m3; 2017 r. (I kw.) – 
1 721 m3. 

26 Wg wyliczeń jw., szacunkowa wielkość strat wody z tego powodu w kolejnych latach kształtowała się następująco: 2014 r. – 
3 000 m3; 2015 r. - 2 300 m3; 2016 r. - 4 900 m3; 2017 r. (I kw.) - 1 100 m3. 

27 Wg wyliczeń jw., szacunkowa wielkość strat wody z tego powodu w kolejnych latach kształtowała się następująco: 2014 r. – 
1 455 m3; 2015 r. - 915 m3; 2016 r. - 1 194 m3; 2017 r. (I kw.) - 309 m3. 

28 Wg wyliczeń jw., szacunkowa wielkość strat wody z tego powodu w kolejnych latach kształtowała się następująco: 2014 r. - 
350 m3; 2015 r. - 590 m3; 2016 r. - 250 m3; 2017 r. (I kw.) – brak strat wody z tego tytułu. 
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Kierownik ZGK podał m.in., że pomimo braku ww. dokumentów konserwatorzy 
wodociągów oraz pozostali pracownicy Zakładu dokładali wszelkich starań, aby 
straty wody były jak najmniejsze. Celowi temu służyły m.in.: piesze obchodzenie 
sieci oraz kontrola wodomierzy na obecność magnesów neodymowych w czasie 
spisów poboru wody lub w czasie roznoszenia faktur za wodę.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 161, 167; tom II str. 64, 66) 

5) W latach 2015-2017 (I kw.) wystąpiło łącznie 17 awarii dotyczących sieci 
wodociągowych zarządzanych przez Zakład (15 - w 2015 r. oraz dwie - w 2016 r.). 
W dziewięciu przypadkach przyczyną awarii było uszkodzenie przewodów 
wodociągowych lub zasuw w wyniku prowadzonych prac ziemnych związanych 
z instalacją przewodów światłowodowych sieci internetowej, w dwóch przypadkach - 
przecieki na zasuwie, w kolejnych dwóch przypadkach - pęknięcie przewodów 
przyłącza, a w pozostałych czterech przypadkach inne przyczyny (np. przeciek 
przewodów w wyniku naturalnego ich zużycia, przeciek na zasuwie, nasuwce lub 
na łączniku). Nie wystąpiły w tym okresie przypadki długotrwałej przerwy w dostawie 
wody (trwającej ponad dobę). Czas trwania awarii wynosił od 1 do 6 godzin. Liczba 
osób pozbawionych dostępu do wody w związku z ww. awariami, w zależności 
od miejsca ich wystąpienia, kształtowała się w przedziale od 2 do 270 osób.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 82, 144-147, 167, 189) 

Kierownik ZGK wskazał m.in., że awarie sieci wodociągowej ZGK usuwał 
we własnym zakresie, z wyłączeniem sytuacji, gdy wymianę przewodów 
wodociągowych wykonała firma (w ramach zadośćuczynienia), która przyczyniła się 
do ich uszkodzenia. Zakład pokrył w tym przypadku koszty zakupu rur oraz paliwa 
do maszyny wykonującej „przecisk”.            (dowód: akta kontroli tom I str. 162, 167) 

Zakład prowadził ewidencję awarii, zawierającą informacje dotyczące miejsca 
wystąpienia, rodzaju awarii, zastosowanej metody naprawy, strat wody poniesionych 
w związku z awarią, czasu przerwy w dostawach wody oraz liczby ludności 
pozbawionej dostępu do wody ze wskazaniem czasu przerwy w dostawach wody. 
Z informacji zamieszczonych w tej ewidencji wynika m.in., że każdorazowo 
po ujawnieniu awarii zamykano odpowiednie zasuwy sieciowe, a po ich usunięciu 
przeprowadzano płukanie sieci. W ewidencji nie zamieszczano informacji, czy 
wystąpienie awarii spowodowało powstanie zagrożeń dla jakości wody dostarczanej 
siecią wodociągową oraz czy poza ww. działaniami podjęto inne dodatkowe 
działania w celu wyeliminowania zagrożeń (np.  przeprowadzono badania 
laboratoryjne dotyczące jakości wody).  Poza ww. ewidencją Zakład nie prowadził 
innej dokumentacji dotyczącej awarii sieci wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 144-147; tom II str. 112) 

Kierownik ZGK wskazał m.in., że ze względu na sporadyczność występowania 
awarii nie sądził, że istnieje konieczność ich dokumentowania. Po każdej awarii 
płukano odcinek sieci, na którym ona wystąpiła oraz podawano do sieci roztwór 
podchlorynu sodu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 162, 167; tom II str. 64, 66) 

Zakład nie podejmował w badanym okresie działań ukierunkowanych 
na zmniejszenie liczby awarii dotyczących sieci wodociągowej. 
Kierownik ZGK wskazał, że nie było awarii wynikających z nieprawidłowej 
eksploatacji bądź zużycia eksploatacyjnego urządzeń i sieci wodociągowej w ilości, 
która skłaniałaby do podejmowania działań w kierunku ograniczenia skali ich 
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występowania. Większość awarii spowodowana została przez przedsiębiorstwo 
układające światłowody metodą „przecisku sterowanego”. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 64-66) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki braku wody w sieci lub 
niedostatecznego ciśnienia spowodowane innymi przyczynami niż awarie.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 162, 167) 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

1) W ZGK nie opracowano wewnętrznych uregulowań określających zasady 
postępowania w zakresie monitorowania jakości wody dostarczanej odbiorcom.  
W 2008 r. Kierownik Zakładu opracował „Instrukcję postępowania na wypadek 
pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia”, w której określono 
standardy postępowania na poszczególnych etapach produkcji wody w celu 
niedopuszczenia do jej zanieczyszczenia pod względem mikrobiologicznym, a także 
zapewnienia skutecznego uzdatnia pod względem fizykochemicznym29 oraz tryb 
postępowania w przypadku otrzymania wiadomości o zanieczyszczeniu wody. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 93-95, 162, 167) 

2) Roczne harmonogramy pobierania próbek do badań z poszczególnych czterech 
sieci wodociągowych użytkowanych przez Zakład, w ramach kontroli wewnętrznej 
jakości wody, ZGK uzgodnił z PPIS na początku stycznia danego roku, którego 
dotyczył dany harmonogram.  

Częstotliwość badań próbek wody, w harmonogramie na 2015 r. określono na dwa 
razy w roku (kwiecień, październik), a w harmonogramach na 2016 i 2017 r. na trzy 
razy w roku ( kwiecień, czerwiec i październik).  

W harmonogramie na 2015 r. wskazano, że zakres badań w ramach kontroli 
wewnętrznej będzie obejmował parametry objęte monitoringiem kontrolnym 
i przeglądowym określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie jakości 
wody. Określono w nim także planowany harmonogram badań jakości wody 
wykonywanych przez PPIS. Zgodnie z tym harmonogramem, jakość wody 
w poszczególnych czerech sieciach wodociągowych objęta miała być trzykrotnie 
w tym roku badaniami przeprowadzonymi przez PPIS. Dwa z tych badań (w styczniu 
i lipcu tego roku) przeprowadzone miały być na zasadach monitoringu kontrolnego, 
a jedno (w marcu) na zasadach monitoringu diagnostycznego. 

Z harmonogramów na lata 2016-2017 wynika, że dwa badania (w kwietniu 
i październiku) przeprowadzane miały być przez Zakład na zasadach monitoringu 
kontrolnego, a jedno badanie (w czerwcu) – na zasadach monitoringu 
przeglądowego.   

W ww. harmonogramach każdorazowo wskazywano, że stałe punkty poboru prób 
do badań pozostają bez zmian. Stałe punkty czerpalne, zlokalizowane u odbiorców 
wody, służące do poboru próbek do badań uzgodnione zostały z PPIS w 2007 r. 
Dwa, z ośmiu takich punktów, zostały zmienione w kolejnych latach (tj. w 2010 r. 
i 2016 r.) na wniosek Zakładu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 162, 167, 172-174, 180; tom II str. 36-38) 

                                                      
29 Wskazano m.in., że źródła wody muszą być odpowiednio chronione i eksploatowane (zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich, czyste i suche studnie).Eksploatacja stacji uzdatniania wody i systemu dystrybucji powinna podlegać ciągłej 
kontroli wyszkolonych odpowiednio pracowników. Prowadzone działania w tym zakresie obejmować m.in. regularne 
płukanie filtrów, płukanie sieci, nie dopuszczanie do korzystania z hydrantów przez osoby nieupoważnione. 
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Poza ww. punktami czerpalnymi, badaniami w ramach kontroli wewnętrznej ZGK 
obejmował również wodę uzdatnioną w trzech stacjach uzdatnia wody (pobieraną 
do badań w miejscach jej podawania do sieci) oraz wodę pochodzącą z ujęcia wody 
w Polkowie Sagały, która nie wymagała uzdatnienia przed jej wprowadzeniem 
do sieci wodociągowej. Ponadto w 2015 r., badaniom poddano wodę surową 
pochodzącą z ujęcia wody w Grębkowie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 102, 180; tom II str. 67, 99)  

Kierownik ZGK wyjaśnił, że ww. badaniami nie obejmowano wody surowej 
pobieranej z ujęć Leśnogóra, Grębków i Kopcie ze względu na koszty. Wskazał 
ponadto, że stosowany przez Zakład proces uzdatniania wody pobieranej z trzech 
ujęć obejmuje tylko usuwanie żelaza i manganu. Zawartość w wodzie surowej 
pozostałych związków chemicznych jest taka sama jak w wodzie uzdatnionej 
i dlatego ich zawartość była określana podczas badania przeglądowego wody 
uzdatnionej. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 119-121)  

3) Zakres wykonywanych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej 
obejmował: 

 w przypadku monitoringu kontrolnego - badanie parametrów30 wskazanych 
w załączniku nr 5 do kolejnych rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie 
jakości wody, tj. rozporządzenia z dnia 29 marca 2007 r.31 oraz z dnia 
13 listopada 2015 r.32; 

 w przypadku monitoringu przeglądowego - badanie parametrów wskazanych 
w załącznikach 1-4 do ww. rozporządzeń33. 

Jak wynika ze sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2015 r., badaniami 
tymi nie objęto części paramentów wskazanych w załącznikach nr 2-4 
do rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r. W 2016 r. zakres badanych 
parametrów jakościowych wody w ramach monitoringu przeglądowego uległ 
znaczącemu rozszerzeniu34.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 109-110, 195-199, 203-206, 213-218, 221-222, 
231-232, 243-249, 253-256, 299-304, 306-307, 

316-319, 324, 325, 328, 329, 332-335, 337-
343, 376-389, 391-394, 397-401, 412-452) 

Kierownik ZGK wskazał m.in., że w 2015 r. badania jakości wody w ramach 
monitoringu przeglądowego wykonano w ograniczonym zakresie ze względu na błąd 
firmy Biochemik. W 2016 r. po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2015 r. PPIS nakazał wykonywanie przedmiotowych badań zgodnie z ww. 

                                                      
30 Badaniami obejmowano następujące parametry: barwę, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, 

zapach, smak, amonowy jon, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli. 
31 Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. (obowiązywało do dnia 27 listopada 2015 r.). Dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości 

wody z 2007 r. 
32 Dz. U. poz. 1989 (obowiązuje od 28 listopada 2015 r.). Dalej także: rozporządzenie w sprawie jakości wody z 2015 r. 
33 Badaniami obejmowano m.in. następujące parametry: barwę, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność 

elektryczną, zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość, utlenialność z KMnO4, fluorki, 

chrom, kadm, ołów, nikiel, antymon, selen, miedź, sód, aluminium, siarczany, cyjanki, bor, rtęć,  trichloroetenu 

i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan,  THM, tribromometan, twardość, pestycydy, bromiany, arsen, benzo(a)piren, 

 WWA, benzen, liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę enterokoków, ogólna liczbę 
mikroorganizmów w 22±20 C po 72h. 

34 W 2016 r. zakres przeprowadzanych badań jakości wody został rozszerzony m.in. o badanie następujących paramentów: 

 trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan,  THM, tribromometan, twardość, pestycydy, bromiany, benzo(a)piren, 

e WWA, benzen. 
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rozporządzeniem. Uzgodnienia z PPIS w tym zakresie dokonane zostały 
telefonicznie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 119-121) 

4) 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.  
W okresie objętym kontrolą ZGK nie prowadził monitoringu zawartości substancji 
promieniotwórczych w wodzie. 
Kierownik Zakładu wskazał, że ZGK zamierza takie badania przeprowadzić 
do 27 listopada 2017 r. wraz z badaniami wykonywanymi  w ramach monitoringu 
przeglądowego.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 162, 167-168, 148; tom II str.112) 

5) W badanym okresie badania wody na rzecz Zakładu, w ramach kontroli 
wewnętrznej, wykonywały następujące podmioty: Laboratorium Usługowo-
Badawcze „BIOCHEMIK” Spółka z o.o. z siedzibą w Łukowie35 oraz Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach36. 
Firma Biochemik przez cały okres objęty kontrolą posiadała zatwierdzony przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie system jakości 
prowadzonych badań wody. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 109-110, 175; tom II str. 39-52, 69-78, 91-98) 

6) W okresie objętym kontrolą ww. podmioty przeprowadziły na rzecz Zakładu, 
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, ogółem 59 badań jakości wody 
wodociągowej37, w tym w 2015 r. – 24, a w 2016 r. – 35. W I kwartale 2017 r. nie 
przeprowadzano takich badań ponieważ uzgodniony z PPIS harmonogram 
przewidywał ich przeprowadzanie od kwietnia tego roku. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 173, 181; tom II str. 91-98) 

Brak było dokumentacji pozwalającej ustalić po jakim czasie od daty sporządzenia 
33 sprawozdań z badań wybranych do kontroli wpłynęły one do Zakładu38, bowiem 
nie dokumentowano dat wpływu przedmiotowych sprawozdań. Dlatego też 
w przypadku sprawozdań z badań wykonanych przez firmę Biochemik nie można 
było ustalić po jakim czasie od daty otrzymania ZGK przekazywał je do PPIS39.  
W wyniku badania postępowania Zakładu z 13 wybranymi do kontroli 
sprawozdaniami z badań wykonanych przez firmę Biochemik, stwierdzono ponadto, 
że sześć z nich dotyczących badań z 3-4 lutego i 17-18 grudnia 2015 r., których 
wyniki nie wykazały przekroczeń, nie zostało przekazanych do PPIS.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 191-194; tom II str. 67, 99)  

Kierownik ZGK wskazał m.in., że daty wpływu sprawozdań nie były odnotowywane, 
gdyż występowała rotacja kadr i nowa pracownica tego nie robiła. W 2017 r. została 
zakupiona pieczątka pozwalająca w szybki sposób dokumentować datę wpływu 

                                                      
35 Dalej także: firma Biochemik lub Biochemik. 
36 Dalej także: PSSE w Siedlcach. 
37 W liczbach tych uwzględniono wszystkie badania przeprowadzone na zlecenie ZGK, tj. wykonane w ramach realizacji 

harmonogramów uzgodnionych z PPIS, jak i dodatkowe wykonane na zlecenie tej jednostki, w związku z podejmowanymi 
działaniami naprawczymi. 

38 Kontrolą w tym zakresie objęto dokumentację dotyczących 20 sprawozdań z badań wykonanych w latach 2015-2016, 
których wyniki nie wykazał przekroczeń parametrów jakości wody oraz 13 sprawozdań z badań wykonanych w tym okresie, 
których wyniki wykazały występowanie przekroczeń w zakresie obecności w wodzie bakterii grupy Coli lub/i dopuszczalnej 
zawartości manganu. Spośród ww. 33 sprawozdań, 20 sporządzonych zostało przez PSSE w Siedlcach, a 13 przez firmę 
Biochemik. 

39 Sprawozdania z badań przeprowadzonych przez PSSE w Siedlcach ZGK otrzymywał od PPIS. 
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dokumentów. Odnosząc się do sześciu przypadków nieprzekazania do PPIS 
sprawozdań z badań wykonanych przez firmę Biochemik, Kierownik wskazał, 
że wyniki badań wykonanych poza uzgodnionym harmonogramem nie były 
przekazywane do tego organu.                        (dowód: akta kontroli tom II str. 67, 99) 

Wszystkie 13 sprawozdań z badań, w wyniku których stwierdzono występowanie 
przekroczeń dopuszczalnych wartości paramentów jakości wody, dotyczyło badań 
jakości wody wykonanych przez PSSE w Siedlcach, w związku z czym 
przedmiotowe sprawozdania Zakład otrzymał od PPIS.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 191-194; tom II str. 91-98)  

Kierownik ZGK nie informował pisemnie PPIS oraz Wójta Gminy Grębków 
(w oparciu o otrzymane wyniki badań przeprowadzonych w ramach kontroli 
wewnętrznej) o wystąpieniu przekroczeń paramentów jakości wody oraz o zakresie 
planowanych działań naprawczych, harmonogramie ich realizacji i o działaniach 
podjętych.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 113)  

Kierownik ZGK wskazał m.in., że w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
parametrów jakości wody z PPIS kontaktowano się telefonicznie i na bieżąco 
informowano o sytuacji, uzgadniano plan działań oraz sposób poinformowania 
odbiorców o wystąpieniu przekroczeń. Zakład postępował w takich przypadkach 
według zasad określonych w „Instrukcji postępowania na wypadek pogorszenia się 
jakości wody przeznaczonej do spożycia”, uzgodnionej z PPIS. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 64, 66)  

W badanym okresie Wójt Gminy Grębków był informowany o przypadkach 
przekroczenia parametrów jakości wody, gdyż PPIS przekazywał do niego oceny 
jakości wody oraz decyzje administracyjne wydawane w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 111-124, 128-132, 135, 139-143)  

7) W latach 2015-2017 (I kw.) PPIS sporządził łącznie 11 okresowych ocen jakości 
wody w sieciach wodociągowych użytkowanych przez Zakład. Cztery z nich 
sporządzone zostały w 2015 r., a siedem – w 2016 r..  
PPIS sporządził w dniu 1 grudnia 2015 r. po jednej takiej ocenie dla poszczególnych 
czterech sieci wodociągowych, w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych 
od stycznia do listopada tego roku, zarówno w ramach kontroli wewnętrznej jak 
i bieżącego nadzoru PPIS nad jakością wody. W trzech przypadkach, w oparciu 
o wyniki ww. badań, PPIS stwierdził przydatność wody do spożycia w ocenianych 
sieciach wodociągowych „Polków Sagały”, „Kopcie” i Grębków”. W ocenie wydanej 
dla sieci wodociągowej „Leśnogóra” stwierdził natomiast warunkową przydatność 
wody do spożycia. Podstawą takiej oceny były wyniki badań wykonanych przez 
PSSE w Siedlcach, w ramach kontroli wewnętrznej, zamieszczone w sprawozdaniu 
z 9 listopada 2015 r., które wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości 
manganu w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci wodociągowej40. 
W 2016 r. na ogółem siedem ocen jakości wody sporządzonych przez PPIS, 
w pięciu stwierdzono przydatność wody do spożycia, a w pozostałych dwóch brak 
przydatności. Dla sieci wodociągowych „Polków Sagały” i „Kopcie", PPIS wydał 
po jednej pozytywnej ocenie, sporządzonej 22 listopada 2016 r., w oparciu o wyniki 
badań przeprowadzonych (zarówno w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego 
nadzoru PPIS nad jakością wody) w okresie od stycznia do października tego roku. 

                                                      
40 Stwierdzony w wyniku badań poziom zawartości manganu wynosił 186 μg/l, przy dopuszczalnym 50 μg/l. 



 

22 

W odniesieniu do pozostałych dwóch sieci wodociągowych „Leśnogóra” i Grębków” 
PPIS sporządził w tym roku odpowiednio trzy i dwie oceny, z których w jednej 
(pierwszej) stwierdził brak przydatności wody do spożycia. 
Podstawę oceny z 12 lutego 2016 r. o braku przydatności do spożycia wody w sieci 
wodociągowej „Leśnogóra” stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w ramach 
kontroli wewnętrznej, zamieszczone w sprawozdaniu z 9 listopada 2015 r.41 oraz 
wyniki badań przeprowadzonych przez PPIS w ramach bieżącego nadzoru, ujęte 
w sprawozdaniu z 1 lutego 2016 r., które wykazały przekroczenie dopuszczalnej 
zawartości manganu w wodzie pobranej do badań w jednym z punktów 
czerpalnych42. W ocenach dotyczących jakości wody w tej sieci wodociągowej z 20 
lipca i 21 listopada 2016 r., w oparciu o wyniki kolejnych badań jakości wody, PPIS 
pozytywnie ocenił jej przydatność do spożycia. 
Podstawą oceny z 17 października 2016 r. o braku przydatności do spożycia wody 
w sieci wodociągowej „Grębków”, były wyniki badań przeprowadzonych przez PPIS 
w ramach bieżącego nadzoru, ujęte w sprawozdaniu z 14 października 2016 r., 
które wykazały występowanie w wodzie pobranej do badań w jednym z punktów 
czerpalnych (budynek mieszkalny) bakterii grupy coli43 oraz enterokoków44. 
W kolejnej ocenie jakości wody w tej sieci wodociągowej z 20 października 2016 r., 
sporządzonej w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach kontroli 
wewnętrznej przez PSSE w Siedlcach (ujęte w sprawozdaniu z 20 października 
2016 r.) PPIS stwierdził przydatność do spożycia wody w tej sieci wodociągowej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 111-115, 125, 128, 143, 181, 190)  

8) W badanym okresie, w związku z ww. przypadkami przekroczeń dopuszczalnych 
paramentów jakości wody, PPIS wydał dwie decyzje administracyjne, w których 
stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał ZGK przeprowadzenie 
działań naprawczych w określonym terminie.  
W ww. okresie PPIS nie wydawał decyzji administracyjnych w sprawie warunkowej 
przydatności wody do spożycia. Dla sieci wodociągowej „Leśnogóra” zastosowanie 
miała w 2015 r. decyzja administracyjna, wydana przez PPIS w dniu 19 grudnia 
2014 r., w której stwierdzono warunkową przydatność do spożycia wody 
pochodzącej z tego wodociągu (z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu 
w wodzie) oraz nakazano przywrócenie odpowiedniej jakości wody w tej sieci 
do końca 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 120-124, 129-132, 139-142) 

9) Zakład wywiązał się z postanowień ww. decyzji PPIS w sprawie stwierdzenia 
braku przydatności wody do spożycia w sieciach wodociągowych „Leśnogóra” 
i „Grębków”, nakazujących m.in. doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości 
w określonych terminach.   

W decyzji Nr 5/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. PPIS nakazał Zakładowi 
wyeliminowanie ponadnormatywnej zawartości manganu z wody w sieci 
wodociągowej „Leśnogóra” w terminie do 31 grudnia 2016 r. 
W związku z tą decyzją Kierownik ZGK, jak wynika z notatki służbowej, polecił 
15 lutego 2016 r. konserwatorowi tej sieci unieruchomienie SUW, z którego 
podawana była woda do sieci po jej uzdatnieniu oraz podłączenie tej sieci do SUW 

                                                      
41 W o wyniki badań zamieszczone w tym sprawozdaniu wcześniej wydana została ocena z 1 grudnia 2015 r. (o której była 

mowa wyżej) stwierdzająca warunkową przydatność do spożycia wody pochodzącej z tej sieci wodociągowej. 
42 Stwierdzony w wyniku badań poziom zawartości manganu wynosił 164 μg/l. 
43 Stwierdzona w wyniku badań liczba bakterii 6 w 100 ml, przy poziomie dopuszczalnym 0. 
44 Stwierdzona w wyniku badań liczba bakterii 6 w 100 ml, przy poziomie dopuszczalnym 0. 
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w Grębkowie. Polecił mu również dokonanie wymiany złoża filtracyjnego wskazując, 
że wcześniej podjęte działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanego rezultatu45.  
Podjęte przez Zakład działania naprawcze przyniosły właściwe rezultaty, o czym 
świadczą kolejne pozytywne oceny jakości wody sporządzone przez PPIS w dniach 
20 lipca oraz 22 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 120-124, 137, 139-143, 163, 168) 

W decyzji Nr 13/2016 z dnia 14 października 2016 r. PPIS nakazał Zakładowi 
podjęcie działań naprawczych (w związku ze stwierdzeniem występowania w wodzie 
pobranej do badań bakterii grupy coli oraz enterokoków) w celu doprowadzenia 
do odpowiedniej jakości wody w sieci wodociągowej „Grębków” w terminie 
do 25 października 2016 r. 
ZGK dotrzymał tego terminu, o czym świadczy pozytywna ocena przydatności wody 
sporządzona przez PPIS 20 października 2016 r., na podstawie badań jakości wody 
przeprowadzonych przez Zakład w ramach kontroli wewnętrznej. 
Jak wynika z notatek służbowych sporządzonych przez Kierownika ZGK z 14 i 20 
października 2016 r., po otrzymaniu drogą mailową ww. decyzji, w dniu jej wydania, 
powiadomił Wójta Gminy o zaistniałym zagrożeniu i uzgodnił z nim dalsze 
postępowanie obejmujące m.in.: 

 unieruchomienie SUW, z którego zasilana była sieć wodociągowa „Grębków”; 

 podłączenie sieci pod SUW w Leśnogórze, z lekkim podawaniem podchlorynu 
sodu; 

 powiadomienie o zaistniałej sytuacji sołtysa i radnej ze wsi Podsusze (w której 
stwierdzono wystąpienie przekroczenia paramentów jakościowych wody); 

 wyznaczenie dwóch pracownic celem powiadomienia mieszkańców wsi 
Podsusze o zaistniałej sytuacji (osobiście oraz telefonicznie); 

 przeprowadzenie dwukrotnego chlorowania wody w zbiorniku przy SUW 
w Grębkowie i dwukrotne spuszczenie tej wody do kanalizacji; 

 odkręcenie hydrantu końcowego w miejscowości Podsusze, przez okres trzech 
dni.  

Działania te realizowane były w dniach 14-16 października 2016 r.  
Wieczorem 14 października 2016 r. o wykonanych w tym dniu działaniach 
poinformowana została telefonicznie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 
w Węgrowie. 17 października 2016 r., zgodnie z uzgodnieniami telefonicznymi 
z PPIS, pobrano próbki do badań jakości wody. 20 października 2016 r. w związku 
z otrzymanymi w tym dniu pozytywnymi wynikami badań, wykluczającymi obecność 
bakterii w wodzie, ponownie podłączono sieć wodociągową do SUW w Grębkowie, 
a Wójt oraz mieszkańcy zostali poinformowani o przydatności wody do spożycia. 

Kierownik ZGK w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn wystąpienia przedmiotowego 
przekroczenia dopuszczalnych paramentów jakości wody wskazał, że we wrześniu 
2016 r. wystąpiła susza, a w kolejnych miesiącach intensywne opady deszczu, 
co mogło mieć wpływ na pogorszenie się jakości wody. Jako inną możliwą 
przyczynę wskazał, że kran z którego pobrano wodę do badań usytuowany na dole 
w domu, był rzadko używany. Właściciele domu, którzy zawsze przed pobraniem 

                                                      
45 Wcześniejsze działania naprawcze, o których była mowa w notatce służbowej w ww. sprawie, dotyczyły kolejnych działań 

podejmowanych przez Zakład w 2015 r. w związku z wydaną przez PPIS w dniu 19 grudnia 2014 r. decyzją administracyjną, 
w której stwierdzono warunkową przydatność do spożycia wody pochodzącej z tego wodociągu. W ramach prowadzonych 
w 2015 r. działań naprawczych w tym zakresie dokonano m.in. wymiany zaworów zwrotnych przed aeratorami, czyszczenia 
dysz doprowadzających powietrze do aeratorów oraz wymiany aeratorów. Przeprowadzono również czyszczenie osadu 
z rur doprowadzających wodę do odżelaziaczy. Sprawdzono poprawność działania elektrozaworów.  
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próbki wody do badań starają się przepłukać go twierdzą, że tym razem 
prawdopodobnie spuścili z niego za mało wody.     

(dowód: akta kontroli tom I str. 114, 129-136, 138, 163-164, 168-169; 
tom II str. 114-115) 

10) ZGK nie występował w badanym okresie 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 I str. 163, 169; tom II str. 112) 

11) Kierownik ZGK nie informował pisemnie Wójta i PPIS o wystąpieniu awarii oraz 
o podjętych i zaplanowanych działaniach w celu usunięcia ich skutków dla jakości 
wody dostarczanej mieszkańcom Gminy. 

(dowód: akta kontroli tom I str.144-145; tom II str. 113) 

Kierownik Zakładu wyjaśnił, że informacje takie były przekazywał telefonicznie, gdyż 
uznał ten sposób komunikacji za najszybszy w sytuacji kryzysowej. Po awarii 
opisywał tylko w skrócie jej przebieg. Nie brał pod uwagę potrzeby sporządzania 
większej ilości dokumentów. Wskazał ponadto, że w 2015 r. awarie wystąpiły 
w wyniku działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo układające światłowody 
metodą przecisku sterowanego. Po naprawieniu uszkodzonego odcinka wodociągu 
przeprowadzono badanie jakości wody. W 2016 r. awarie dotyczyły przyłączy, 
co wykluczało skażenie wody w sieci wodociągowej, dlatego po ich usunięciu nie 
przeprowadzano badań jakości wody. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 119-121) 

12) W latach 2015-2017 (I kwartał) woda w sieci wodociągowej użytkowanej przez 
Zakład objęta została 81 badaniami wykonanym przez PPIS w ramach bieżącego 
nadzoru nad jakością wody. W poszczególnych latach badanego okresu liczby 
wykonanych badań kształtowały się następująco: 2015 r. – 37, 2016 r. – 37, I kw. 
2017 r. – 7.  
W pięciu przypadkach, w wyniku ww. badań, stwierdzono wystąpienie przekroczeń 
dopuszczalnych wartości manganu w wodzie pobranej do badań lub bakterii grupy 
coli oraz enterokoków. Działania PPIS i ZGK w tych sprawach zostały omówione 
wyżej.                                                                    (dowód: akta kontroli tom II str.103) 

13) W 2015 r. ZGK objął badaniami w ramach kontroli wewnętrznej jakość wody 
pobieranej (surowej) dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z dwóch ujęć 
wody zlokalizowanych w Polkowie Sagały i Grębkowie.  
Wodę pobraną z ujęcia w Polkowie Sagały badano w tym roku dwukrotnie, jeden raz 
w ramach monitoringu kontrolnego (w oparciu o wyniki badań próbek wody 
pobranych 27 kwietnia 2015 r.), a drugi raz w ramach monitoringu diagnostycznego 
(w oparciu o wyniki badań próbek wody pobranych 2 listopada 2015 r.). W związku 
z faktem, że woda pobrana z tego ujęcia nie była poddawana uzdatnianiu, 
przedmiotowe badanie jakości wody było jednocześnie badaniem wody 
wprowadzanej do sieci wodociągowej.  
Wodę surową pobrana z ujęcia w Grębkowie badano w tym roku jednokrotnie 
w ramach monitoringu kontrolnego (w oparciu w wyniki badań próbek wody 
pobranych w dniu 30 kwietnia 2015 r.).  
Wyniki ww. badań nie wykazały występowania przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów paramentów jakości wody. 

(dowód akta kontroli tom I str. 180, 221-222, 227-228, 301-304; tom II str. 91-98) 
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W 2016 r. Zakład objął badaniami w ramach kontroli wewnętrznej jakość wody 
pobieranej z jednego ujęcia, zlokalizowanego w Polkowie Sagały. Wodę 
pochodzącą z tego ujęcia badano w tym roku trzykrotnie, dwa razy w ramach 
monitoringu kontrolnego (w oparciu o wyniki badań próbek wody pobranych 
11 kwietnia i 17 października 2016 r.) oraz raz w ramach monitoringu 
diagnostycznego (w oparciu o wyniki badań próbek wody pobranych 30 czerwca 
2016 r.).  
Wyniki ww. badań nie wykazały występowania przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów paramentów jakości wody. 

 (dowód: akta kontroli tom I str.180, 376-387; tom II str. 91-98) 

W badanym okresie ZGK nie podejmował działań w celu poprawy jakości wody 
ujmowanej (surowej).   

 (dowód: akta kontroli tom II str. 113) 

14) W badanym okresie w trzech SUW użytkowanych przez ZGK46, zlokalizowanych 
w miejscowościach Leśnogóra, Kopcie i Grębków, stosowano taką samą 
technologię uzdatniania wody, obejmującą jej napowietrzanie, a następnie 
dwustopniową filtrację poprzez zespół filtrów odżelaziających i odmanganiających.  
W ww. okresie ZGK nie wprowadzał zmian w stosowanej technologii uzdatniania 
wody.   

(dowód: akta kontroli tom I str. 102, 158-159, 164, 169; tom II str. 106-108) 

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

 (dowód: akta kontroli tom I str. 164, 169; tom II str.113) 

15) ZGK, poza jednym przypadkiem47, nie dysponował dokumentacją 
potwierdzającą przekazywanie konsumentom w latach 2015-2017 (I kw.) informacji 
o jakości wody na zasadach określonych w § 20 rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2007 r., a następnie w § 23 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 179; tom II str.  66, 112, 114-115) 

Kierownik ZGK wskazał m.in., że nie informowano klientów o jakości wody 
i występujących przekroczeniach za pośrednictwem Internetu, gdyż Zakład nie 
posiada strony internetowej. Zakład informował klientów o jakości wody poprzez 
zamieszczanie ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz za pośrednictwem konserwatorów 
sieci wodociągowych. W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych 
paramentów dotyczących zawartości manganu w wodzie konserwator sieci 
wodociągowej przekazywał informacje, że teren przez niego obsługiwany zasilany 
jest w wodę pochodzącą z SUW w Grębkowie ze względu na przekroczony poziom 
manganu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 164, 169-170) 

16) Kierownik ZGK, w wyjaśnieniach dotyczących głównych problemów Zakładu 
w zakresie realizacji zadania dotyczącego dostarczania wody o wymaganej jakości 
wskazał m.in., że w badanym okresie ZGK napotykał problemy z ponadnormatywną 

                                                      
46 Woda z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Polków Sagały nie wymagała uzdatniania.   
47 Dotyczącym występowania badań bakterii grupy coli i enterokoków w wodzie pobranej do badań. ZGK dysponował w tym 

przypadku ogłoszeniem informującym mieszkańców o wykryciu ww. bakterii w wodzie oraz o działaniach, które powinny być 
przez nich podjęte w związku z tą sytuacją, jak również notatką służbą Kierownika Zakładu, w której zamieszczono 
informacje działaniach podjętych przez tę jednostkę w celu poinformowania odbiorców wody o występowaniu ww. 
przekroczeń.  
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zawartością manganu w wodzie i obecnością w badanych próbkach wody bakterii 
coli i enterokoków, które zostały jednak rozwiązane.  
Odnosząc się do pytania o podejmowane przez tę jednostkę działań adresowanych 
do odbiorców wody wodociągowej, mające na w celu utrzymanie dobrej jakości 
wody wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego u odbiorcy, Kierownik podał, 
że głównym takim działaniem była kontrola, czy woda pochodząca z ujęcia 
własnego klienta, dostarczana jest do niego osobnymi przewodami od wody 
pochodzącej z sieci wodociągowej.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 164, 170; tom II str.112) 

17) Na terenie Gminy Grębków nie znajdowały się obiekty zaliczone 
do infrastruktury krytycznej.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 104-110) 

3.3. Pozostałe zagadnienia 

1) Zakład, w latach 2015 – 2017 (I kw.), nie był kontrolowany przez Urząd Gminy 
Grębków w zakresie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.  

Stan sanitarny infrastruktury wodociągowej użytkowanej przez Zakład był 
przedmiotem ośmiu kontroli przeprowadzonych przez PSSE w Węgrowie w latach 
2015-2016. Wyniki tych kontroli nie wykazały nieprawidłowości.    

(dowód: akta kontroli tom I str. 153-155; tom II str. 113, 122-153) 

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

(dowód: akta kontroli tom I str. 164, 170; tom II str. 116-118) 

3) Zakład nie przeprowadzał udokumentowanych kontroli urządzeń wodociągowych, 
o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Nie była 
prowadzona ewidencja z przeprowadzanych kontroli.   

(dowód: akta kontroli tom II str. 113) 

Kierownik ZGK wskazał, że kontrola zainstalowanych wodomierzy „na obecność 
magnesów neodymowych” przeprowadzana była w czasie spisów z wodomierzy 
dotyczących ilości pobranej wody lub przy okazji roznoszenia faktur za wodę.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 64, 66) 

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

1. ZGK nie przeprowadzał co roku badań jakości wody pobieranej z trzech ujęć 
wody, na cztery, z których korzystał w badanym okresie, co stanowiło naruszenie 
§ 4 pkt 5, w powiązaniu z treścią § 4 pkt 1 lit. b, rozporządzenia w sprawie jakości 
wody z 2007 r., a następnie § 5 pkt 6, w powiązaniu z treścią § 5 pkt 1 lit. b, 
rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r., w których to przepisach 
określono, w których miejscach powinny być pobierane próbki wody do badań 
w ramach kontroli wewnętrznej oraz częstotliwość przeprowadzania takich badań. 

 (dowód akta kontroli tom I str. 180, 221-222, 227-228, 301-304; tom II str. 91-98, 
119-121) 

2. ZGK w ramach przeprowadzanych w 2015 r. badań przeglądowych jakości wody 
nie badał części paramentów jakościowych wskazanych w załącznikach Nr 1-4 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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do rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2007 r. 48 Dopiero w 2016 r. po wejściu 
w życie rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r. zakres badań 
przeglądowych został dostosowany do wymogów określonych w załącznikach nr 1-4 
ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 109-110, 195-199, 203-206, 213-218, 221-222, 231-
232, 243-249, 253-256, 299-304, 306-307, 316-319, 324, 325, 
328, 329, 332-335, 337-343, 376-389, 391-394, 397-401, 412-

452; tom II str. 119-121) 

3. Zakład nie informował pisemnie PPIS o przypadkach pogorszenia się jakości 
wody oraz o podjętych i planowanych działaniach naprawczych, co było niezgodne 
z „Instrukcją postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody”.   
PPIS o wystąpieniu tego rodzaju zdarzeń oraz o podjętych i planowanych 
działaniach naprawczych informowany był telefonicznie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 93; tom II str. 64, 66, 114-115)  

4. Zakład nie przekazał PPIS trzech sprawozdań z badań jakości wody wykonanych 
przez firmę Biochemik 17-18 grudnia 2015 r., których wyniki nie wykazały 
wystąpienia przekroczenia wartości dopuszczalnych paramentów jakości wody, 
co stanowiło naruszenie § 5 pkt 9 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r., 
obligującego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do przekazywania 
właściwym powiatowym inspektorom sanitarnym wyników badań jakości wody 
wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, w przypadku braku przekroczeń 
wartości parametrycznych, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia 
sprawozdań z tych badań. W przedmiotowym przepisie nie wskazano, że obowiązek 
ten dotyczy wyłącznie badań jakości wody wykonywanych w ramach realizacji 
harmonogramów uzgodnionych z powiatowym inspektorem sanitarnym. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 193; tom II str. 67, 99)  

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

 (dowód: akta kontroli tom II str. 99, 113) 

Kierownik ZGK wskazał, że kupując produkty do uzdatniania wody posiadające 
wymagane atesty i certyfikaty nie miał świadomości, że powinny one posiadać 
pozytywną ocenę higieniczną PPIS.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 99) 

1. Uwagi dotyczą nieprowadzenia przez Zakład udokumentowanych analiz 
dotyczących możliwych działań w celu oszczędzania wody, w tym ograniczenia jej 
strat. 

       (dowód: akta kontroli tom I str. 161, 167; tom II str. 12-15, 64-66, 112) 

2. Uwagi NIK dotyczą nieujmowania w ewidencji awarii, informacji na temat oceny 
ich skutków dla jakości wody dostarczanej siecią oraz o podjętych działaniach 
w celu wyeliminowania tego rodzaju zagrożeń lub przyczynach ich nie podjęcia. 
W ocenie NIK brak tego rodzaju informacji utrudniał analizę i ocenę prawidłowości 
postępowania w ramach nadzoru nad zapewnieniem dostaw wody o właściwej 
jakości. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 144-147, 161, 167; tom II str. 64, 66, 112)  

                                                      
48 Badaniami w 2015 r. nie objęto m.in. następujących paramentów::  trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetanu, 

 THM. 

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

Zakład podejmował w badanym okresie działania na rzecz zapewnienia dostaw 
wody o wymaganym ciśnieniu i jakości w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
jednakże nie zapobiegły one występowaniu przekroczeń, skutkujących negatywnymi 
ocenami przydatności wody do spożycia w dwóch sieciach wodociągowych 
z czterech użytkowanych. Zrealizowane przez ZGK działania naprawcze 
doprowadziły do poprawy jakości wody. ZGK nie posiadał pozytywnych ocen 
higienicznych PPIS dla materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody. 
Prowadzone przez Zakład w 2015 r. badania jakości wody w ramach monitoringu 
diagnostycznego nie objęły wszystkich parametrów jakościowych. 

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 Kontroli49, wnosi o: 

1) dokonanie zmiany postanowień Regulaminu dostarczania wody oraz wzoru 
umowy na dostawy wody, w celu zapewnienia: 

 zgodności zamieszczonych w nich uregulowań z przepisami prawa, 

 uszczegółowienia postanowień określających parametry ilościowe 
i jakościowe dostaw wody oraz sposób wnoszenia i rozpatrywania 
reklamacji odbiorców tych usług;   

2) opracowywanie taryf za wodę na zasadach określonych w § 19 rozporządzenia 
w sprawie określenia taryf; 

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

4) naliczanie i egzekwowanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności z tytułu 
poboru wody; 

5) podjęcie działań na rzecz zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego 
osoby posiadającej kwalifikacje określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych;   

6) przeprowadzanie co roku w ramach kontroli wewnętrznej badań jakości wody 
pobieranej z ujęć, zgodnie z zasadami postępowania określonymi w § 5 pkt 1 
lit. b oraz § 5 pkt 6 rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.; 

7) pisemne informowanie PPIS o przypadkach pogorszenia jakości wody, 
podjętych i planowanych działaniach naprawczych oraz o harmonogramie ich 
realizacji;  

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 



 

29 

8) przekazywanie PPIS wszystkich sprawozdań z wykonanych badań jakości 
wody w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z § 5 pkt 9 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody z 2015 r.; 

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

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     23   sierpnia 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 
 

 Justyna Goszcz 
 główny specjalista k.p. 
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