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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontroler Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/72/2017 z dnia 23 maja 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Edwarda Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew 
(dalej Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Stefan Waloch, od 23.11.2006 r. Burmistrz Dobiegniewa (Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 4, 43) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wniosków pokontrolnych przez 
Burmistrza Dobiegniewa zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli P/17/107 
– Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich. 
Podczas niniejszej kontroli ustalono ponadto, iż co najmniej od 2013 r. nieczystości 
ciekłe z jednej miejscowości Gminy wywoził przedsiębiorca, który nie posiadał 
zezwolenia Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych. Podczas kontroli Burmistrz podjął działania mające na celu 
niedopuszczenie do prowadzenia takiej działalności bez zezwolenia i ukarania 
przedsiębiorcy naruszającego przepisy obowiązujące w przedmiotowym zakresie. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie wniosków NIK z kontroli P/15/110 – Realizacja 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa 

lubuskiego 

Po zakończeniu kontroli nr P/15/110 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gmin województwa lubuskiego, NIK skierowała do Burmistrza 
Dobiegniewa wystąpienie pokontrolne z 29.09.2015 r., w którym wnioskowano o: 
1. Wykazywanie w sprawozdawczości danych dotyczących kanalizacji deszczowej. 
2. Informowanie mieszkańców Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi na stronie BIP Urzędu. 

                                                           
1 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 ogólna1 

Opis stanu 
faktycznego 
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 3. Kontrolowanie właścicieli posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

(dowód: akta kontroli str. 3-15) 

Pismem z 26.10.2015 r. Burmistrz poinformował NIK o wykonaniu wniosków 
pokontrolnych. Poinformowano, że podinspektor ds. ochrony środowiska została 
zobowiązana do:  
1. Wykazywania w sprawozdaniach danych dotyczących kanalizacji deszczowej.  
2. Umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobiegniew 
www.bip.dobiegniew.pl informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
 3. Dokonywania kontroli właścicieli posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 (dowód: akta kontroli str. 16) 
Podczas niniejszej kontroli odnośnie realizacji ww. wniosków pokontrolnych 
ustalono, że: 

1.1. Wniosek nr 1. 
Na podstawie art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne2 
Burmistrz zobowiązany został do przedkładania marszałkowi województwa 
corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok ubiegły.  
Opisane poniżej sprawozdania terminowo przedkładano w kontrolowanym przez 
NIK okresie (2015 r., 2016 r. I kwartał 2017 r.) Marszałkowi Województwa 
Lubuskiego.  
W załączeniu do pisma z 25.02.2016 r. adresowanego do Marszałka Województwa 
Lubuskiego (UMWL) w Zielonej Górze, Urząd przesłał sprawozdanie z realizacji 
zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2015 wykazując 
w nim m. in. wybudowanie kanalizacji deszczowej w aglomeracji o długości 1,8 km. 
W załączeniu do pisma z 27.02.2017 r. przesłano do UMWL ww. sprawozdanie 
za 2016 r. wykazując w nim wybudowanie kanalizacji deszczowej w aglomeracji 
o długości 1,8 km. 
Długość ww. kanalizacji (1,8 km) wykazywano zgodnie z zapisami zawartymi 
w dokumentacji Urzędu, tj. załącznikiem nr 1 i 2 do umowy nr 1/96 z 04.04.1996 r. 
zawartej pomiędzy Gminą, a P.U.K. Komunalni sp. z o. o w Dobiegniewie3, 
3 dowodami przyjęcia środka trwałego (OT), odpowiednio z: 08.07.2009 r., 
07.08.2009 r., 22.11.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 17-35, 72-79) 

1.2. Wniosek nr 2. 
Na stronie internetowej Urzędu www.dobiegniew.pl publikowane były informacje 
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ww. informacje były 
publikowane od zakończenia poprzedniej kontroli NIK (od października 2015 r.) do 
czasu niniejszej kontroli NIK. 
Do 06 czerwca 2017 r. opublikowano na ww. stronie, m.in. skany następujących 
dokumentów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Drezdenku: 
13 ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia,  16 informacji o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia,  1 informację dotyczącą przekroczeń wskaźników 
mikrobiologicznych, 16 komunikatów dotyczących oceny jakości wody 
przeznaczonej do spożycia,  2 zalecenia dotyczące warunkowej przydatności wody 
do spożycia, 3 decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Drezdenku. 

                                                           
2 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z. 
3 Środki trwałe stanowiące własność Gminy Dobiegniew dzierżawione przez P.U.K. Komunalni sp. z o. o. w Dobiegniewie. 



 

4 

 

 (dowód: akta kontroli str. 37-42, 46-69) 

1.3. Wniosek nr 3. 
Na koniec 2015 r., 2016 r. i I kwartału 2017 r., wg ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków prowadzonej w Urzędzie, na terenie Gminy  było 57 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2015 r., wg ewidencji zbiorników 
bezodpływowych prowadzonej w Urzędzie, na terenie Gminy  były 274 zbiorniki 
bezodpływowe, na koniec 2016 r. i na koniec I kwartału 2017 r.  − 273 zbiorniki 
bezodpływowe. 
Od czasu zakończenia poprzedniej kontroli NIK przeprowadzono następującą liczbę 
kontroli właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Dobiegniew:  w 2015 r. 5 właścicieli przydomowych oczyszczalni 
ścieków,  w 2016 r. 5 właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków i 20 właścicieli 
zbiorników bezodpływowych, w 2017 r. (do czasu kontroli NIK) 1 właściciela 
przydomowej oczyszczalni ścieków i 3 właścicieli zbiorników bezodpływowych. 
Właściciele okazywali podczas kontroli dokumenty potwierdzające wywóz 
nieczystości, dostarczali takie dokumenty w terminie późniejszym. W stosunku do 
osób, które nie okazały dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości Urząd 
kierował wezwania do okazania takich dokumentów, oraz wezwania ostateczne. 
W przypadku 3 właścicieli zbiorników bezodpływowych pracownicy Urzędu 
prowadzili kontrole wspólnie z przedstawicielem Policji. W kontrowanym okresie nie 
było sytuacji, aby wystąpiła konieczność kierowania do sądu wniosków o ukaranie 
właścicieli takich urządzeń, w związku z naruszaniem przez nich przepisów ustawy 
z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4 oraz 
regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dobiegniew5. 

(dowód: akta kontroli str. 81-136, 140) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W 2015 r. na stronie internetowej Urzędu zamieszczono m.in. decyzję PSSE 
dotyczącą braku przydatności do spożycia wody z indywidualnego ujęcia wody 
Sitnica w związku z obecnością w wodzie bakterii grupy coli. 
W obszarowej ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
na terenie Gminy Dobiegniew za 2016 r. PSSE z 27.03.2017 r., zamieszczonej 
na stronie internetowej Urzędu odnośnie indywidualnego ujęcia wody w Sitnicy, 
zapisano, iż wydano dwie decyzje stwierdzające brak przydatności wody 
do spożycia ze względu na przekroczenie wartości bakterii grupy coli oraz dwa 
zalecenia stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na 
zawyżoną liczbę bakterii grupy coli. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych był brak skanalizowania miejscowości. Określono, że konieczne 
jest kontunuowanie działań podjętych przez Urząd Miejski w Dobiegniewie mających 
na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
poprzez kontrolę gospodarki nieczystościami ciekłymi oraz modernizację budynków 
i urządzeń wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli str. 53-62, 65-66) 
Od czasu zakończenia poprzedniej kontroli NIK, pracownicy Urzędu przeprowadzali 
kontrole właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie. Właściciele okazywali dowody opłat za usługi polegające 
na wywozie ww. nieczystości płynnych.  

                                                           
4 Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. 
5 Uchwała nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i 
czystości na terenie Gminy Dobiegniew. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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Kontrole właścicieli zbiorników bezodpływowych były przeprowadzane przez 
pracowników Urzędu m.in. w miejscowości Sitnica położonej w Drawieńskim Parku 
Narodowym. W dokumentacji Urzędu znajdują się zapisy o uiszczaniu przez 
właścicieli zbiorników bezodpływowych z miejscowości Sitnica opłat za wywóz 
nieczystości płynnych oraz kserokopie dowodów wpłat (pokwitowań) z 2013 r., 
2015 r., 2016 r. (w 2016 r. z dni: 23 kwietnia, 10 maja, 10 września, 11 października, 
27 października, 27 października, 29 listopada) na rzecz przedsiębiorcy, który 
nie posiadał w tym okresie oraz podczas niniejszej kontroli NIK zezwolenia 
Burmistrza Dobiegniewa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedsiębiorca ten 
nie składał do Urzędu w badanym okresie kwartalnych sprawozdań dotyczących 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

(dowód: akta kontroli str. 81-136, 138-139) 
Podinspektor ds. ochrony środowiska wyjaśniła, że wiedziała od kilku lat, iż ww. 
przedsiębiorca świadczy usługi na terenie Gminy polegające na opróżnianiu 
zbiorników bezodpływowych i wywozie nieczystości, bez stosownej decyzji 
Burmistrza Dobiegniewa. Wyjaśniła, że: kontrole przeprowadzane przeze mnie 
i drugiego pracownika Urzędu Miejskiego dotyczyły wywozu nieczystości 
z miejscowości Sitnica. Ustalono, że ww. przedsiębiorca wywozi nieczystości ciekłe 
odebrane od mieszkańców ww. miejscowości i nie posiada zezwolenia Burmistrza 
na taką działalność. W dniu 15.12.2015 r. przeprowadziłam rozmowę telefoniczną 
z ww. przedsiębiorcą, który oświadczył, że nie wiedział, że aby prowadzić 
działalność na terenie Gminy Dobiegniew musi posiadać zezwolenie Burmistrza. 
Od tej pory kilkakrotnie rozmawiałam z ww. przedsiębiorcą telefonicznie i prosiłam 
o zalegalizowanie działalności (z rozmów telefonicznych nie sporządzałam 
dokumentów, np. notatek służbowych). Przedsiębiorca obiecywał to zrobić, jednak 
do dnia dzisiejszego nie posiada takiego zezwolenia. Podczas niniejszej kontroli NIK 
również telefonowałam do ww. osoby. Ponadto 14.06.2017 r. wysłano do niego 
pismo podpisane przez Sekretarza Gminy z wezwaniem do zaprzestania ww. 
działalności lub uzyskania zezwolenia oraz zagrożeniem skierowania sprawy 
na drogę postępowania sądowego. Dodatkowo przedsiębiorca ten nie przesyłał 
do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie kwartalnych sprawozdań podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Ja w sprawozdaniach przesyłanych do Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielonej Górze (sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi) w związku z brakiem ww. sprawozdań nie 
wykazywałam m. in. objętości nieczystości ciekłych wywiezionych z miejscowości 
Sitnica przez ww. przedsiębiorcę. Nie podejmowanie przeze mnie przez kilka lat 
skutecznych działań wobec ww. przedsiębiorcy wynikało z tego, iż przedsiębiorca 
zapewniał mnie, że na prowadzenie ww. działalności uzyska zezwolenie Burmistrza 
Dobiegniewa. Jednak do dnia dzisiejszego to nie nastąpiło. Miejscowość Sitnica 
położona jest w Drawieńskim Parku Narodowym, od kilku lat występują tam 
problemy z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podjęliśmy 
podczas obecnej kontroli NIK działania mające na celu zaprzestanie przez ww. 
działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 142-158) 
Burmistrz wyjaśnił, że: podinspektor ds. ochrony środowiska nie informowała mnie 
na piśmie, że od kilku lat ww. przedsiębiorca świadczy usługi na terenie Gminy 
polegające na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i wywozie nieczystości, bez 
stosownej decyzji Burmistrza Dobiegniewa (wywozi nieczystości ciekłe 
z miejscowości Sitnica). W związku z ustaleniami niniejszej kontroli NIK, 
iż przedsiębiorca świadczy takie usługi od 2013 r. wydałem polecenie ww. 
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podinspektorowi, aby dokładnie ustaliła stan faktyczny dotyczący tej nielegalnej 
działalności, a w szczególności, czy przedsiębiorca nie pozbywał się nielegalnie 
nieczystości, gdyż miejscowość Sitnica położona jest wśród lasów w Drawieńskim 
Parku Narodowym (czy nie dokonywał zrzutów nieczystości ciekłych na terenie 
Parku, na terenie naszej Gminy). Ponadto podinspektor została zobowiązana 
do ustalenia, gdzie na przestrzeni lat 2013-2017 przedsiębiorca dokonywał zrzutów 
(do jakiej oczyszczalni ścieków), gdyż nie wywoził w tym okresie ścieków 
do oczyszczalni ścieków położonej na terenie naszej Gminy, czy miał podpisane 
umowy z mieszkańcami Sitnicy oraz ewentualnie innych miejscowości naszej Gminy 
na odbiór nieczystości płynnych. Podczas niniejszej kontroli NIK uzyskałem w tej 
sprawie stanowisko radcy prawnego obsługującego Urząd. Podjąłem działania 
mające na celu ukaranie ww. przedsiębiorcy oraz mające na celu zalegalizowanie 
lub zaprzestanie tej działalności. W najbliższym czasie powiadomię Policję o ww. 
nielegalnym procederze w celu podjęcia przez Policję stosownych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 159-161) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych  

Pismem z dnia 26.10.2015 r. Burmistrz poinformował NIK o wykonaniu wniosków 
zawartych w ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK z 29.09.2015 r. 

Burmistrz poinformował m.in., że podinspektor ds. ochrony środowiska została 
zobowiązana do realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych. Spośród ww. 3 
wniosków jeden wniosek nie został wykonany w taki sposób, jak wnioskowała o to 
NIK, tj. informacje6 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie były 
zamieszczane na stronie BIP Urzędu. Zamieszczano je natomiast na stronie 
internetowej Urzędu.  
Podczas niniejszej kontroli NIK informacje te zamieszczono na stronie BIP Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 16, 37-42, 46-71, 137, 141) 
Burmistrz wyjaśnił, że: informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi były zamieszczanie od czasu zakończenia poprzedniej kontroli NIK na stronie 
internetowej Urzędu (www.dobiegniew.pl). Przez przeoczenie pracownika Urzędu 
Miejskiego, podinspektora ds. ochrony środowiska, zamiast publikować takie 
informacje na stronie BIP Urzędu, pracownica publikowała je na stronie internetowej 
Urzędu. Podczas obecnej kontroli NIK informacje ww. zostały zamieszczone na 
stronie BIP Urzędu i będą na tej stronie publikowane w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 159-161) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie. 

 

                                                           
6 Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Burmistrz jest zobowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa  
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IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli7 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: zwiększenie nadzoru 
nad działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy. 

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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

Zielona Góra, dnia 29 czerwca 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski  

 
Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 
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Wniosek pokontrolny 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


