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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/118/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.   

Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Strzelce Krajeńskie, 
ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie (dalej PGK lub Spółka). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Grzegorz Tomasz Rakiej, od 01.01.2016 r. Prezes Zarządu Spółki (Prezes). 
Poprzednio (do 08.12.2015 r.) Prezesem Zarządu Spółki był Pan Władysław 
Dajczak1. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 33-51) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia 
realizację przez Spółkę wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym z kontroli R/14/007 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie. Spółka uzyskała zezwolenie 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków w zakresie obszaru prowadzonej działalności. Opracowywane taryfy 
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zapewniały uzyskiwanie 
niezbędnych dochodów i eliminację subsydiowania skrośnego. Opracowano 
i przedłożono Burmistrzowi Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Nie zrealizowano natomiast lub 
zrealizowano w niepełnym zakresie wnioski pokontrolne dotyczące obowiązku 
podsiadania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z wszystkich ujęć, 
zagwarantowania wypełniania obowiązków wynikających z posiadanych pozwoleń 
wodnoprawnych, prowadzenia regularnych kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie wniosków NIK z kontroli R/14/007 – Realizacja 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Strzelce 

Krajeńskie oraz prawidłowość informacji przesłanych do NIK 

o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

                                                           
1 W okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązki Dyrektora Spółki pełniła Pani Anita Skokowska 
2 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 ogólna2 
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Po zakończeniu kontroli nr R/14/007 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie, NIK skierowała do Prezesa Zarządu 
Spółki wystąpienie pokontrolne z 03.02.2015 r., w którym wnioskowano o: 

1. Wystąpienie o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie obszaru prowadzonej działalności 
dotychczas nieobjętego zezwoleniem. 
2. Złożenie wniosków o wydanie niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych. 
3. Zagwarantowanie wypełniania obowiązków wynikających z pozwoleń 
wodnoprawnych. 
4. Opracowywanie taryf zapewniających uzyskanie niezbędnych dochodów oraz 
eliminację subsydiowania skrośnego. 
5. Opracowanie i przedłożenie Burmistrzowi planu wieloletniego rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
6. Zapewnienie odpowiedniej ochrony strefy ujęć wody, aby możliwa była 
nieprzerwana dostawa wody odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
7. Prowadzenie regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
8. Skuteczne zabezpieczenie komunalnych osadów ściekowych poddanych 
uprzednio procesowi osuszania przed niekorzystnym wpływem czynników 
zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 3-24) 
Pismem z 03.04.2015 r. oraz pismem z 15.04.2015 r. poprzedni Prezes Zarządu 
Spółki informował NIK o realizacji ww. wniosków pokontrolnych. Pismem 
z 21.01.2016 r. Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Tomasz Rakiej poinformował 
o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych nr 1, 2, 5, 6 i 8. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-32) 
Podczas niniejszej kontroli odnośnie realizacji ww. wniosków pokontrolnych 
ustalono, że: 

Wniosek nr 1.  
W dniu 30.06.2015 r. Spółka wystąpiła do Burmistrza Strzelec Krajeńskich 
z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zezwolenia, natomiast decyzją Burmistrza 
z 31.12.2015 r.3 Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie obszaru 
prowadzonej działalności. Decyzja została wydana na czas nieokreślony. 

 (dowód: akta kontroli str. 63-71) 

Wniosek nr 2.  
Spółka w okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2017 r. uzyskała pozwolenia 
wodnoprawne dla 8 ujęć wody4, w tym dla ujęć, o których mowa w powyższych 
pismach informujących o wykonaniu wniosków pokontrolnych (Ogardy, Długie-
kolonia, Wielisławice, Sidłów, Brzoza).  

(dowód: akta kontroli str. 72-104, 148-150) 

Wniosek nr 3.  
Pismem z 03.04.2015 r. Prezes poinformował NIK m. in., że Spółka podejmuje 
działania mające na celu realizację wniosku pokontrolnego, m.in. wymienia się 
zeszyty kontrolne na książki eksploatacji studni. 

                                                           
3 Decyzja Burmistrza Strzelec Kajeńskich z 31.12.2015 r. nr GK.7002.1.2015.MS zmieniająca decyzję Zarządu Miejskiego w 

Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków.  

4 Pozwolenia wodnoprawne dla następujących ujęć wody: Przyłęg, Brzoza, Sidłów, Wielisławice, Ogardy, Długie-kolonia, 
Długie-kąpielisko, Buszów.   

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 25-28) 

Wniosek nr 4.  
Pismem z 03.04.2015 r. Prezes poinformował NIK m.in., że taryfę na dostarczane 
wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. 
opracowano zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków5. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-28) 
Spółka przyjmowała następujące założenia opracowując taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Strzelce Krajeńskie6:  
- PGK uzyska niezbędne przychody do wykonywania zadań wynikających z ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
- zapewniona zostanie ochrona odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem 

cen i opłat, oraz eliminacja subsydiowania skrośnego,  
-  uwzględnione zostaną koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-

rozwojowych, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji i utrzymania nowych 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. ustalono cenę za 1 m³ dostarczonej 
wody w wysokości 3,18 zł netto, oraz cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków 
w wysokości 5,76 zł netto, na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. odpowiednio 
3,30 zł netto i 6,05 zł netto, na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. odpowiednio 
3,45 zł netto i 6,44 zł netto.  

(dowód: akta kontroli str. 137-147, 149-150) 
Wniosek nr 5.  
W dniu 14.03.2016 r. Prezes przesłał do Urzędu Miasta w Strzelcach Krajeńskich 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020, celem przedłożenia Radzie Miejskiej. 

W dniu 21.04.2016 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich podjęła uchwałę7 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020. Do czasu 
niniejszej kontroli NIK ww. plan był jeden raz zmieniony, tj. uchwałą Rady Miejskiej 
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30.03.2017 r.8 W latach 2016-2020 planuje się 
przeznaczyć na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
w Gminie kwotę ponad 24 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 25-28, 31-32, 52-62, 105-106) 

Wniosek nr 6.  
Pismem z 03.04.2015 r. Prezes poinformował NIK, iż sukcesywnie wyłączane są 
z eksploatacji ujęcia wody, w których przekraczane były parametry fizykochemiczne 
lub biologiczne.  
Spółka podejmuje działania mające chronić ujęcia wód. Trwają prac projektowe 
dotyczące budowy przesyłowej sieci wodociągowej z Buszowa do Machar. 
Opracowany jest projekt budowlany na budowę sieci przesyłowej z Ogard 
do Gilowa. Na zlecenie Gminy jest opracowywany projekt budowlany sieci 
kanalizacji sanitarnej dla Gardzka (ujęcie wody dla Strzelec Krajeńskich), oraz 
Przyłęgu. Będzie opracowana dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z rurociągiem tłocznym dla Lubicza.  

                                                           
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 139 
6 Taryfy opracowywano na następujące okresy: - od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., - od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., - od 

01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 
7 Nr XXI/112/16. Uchwała dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Strzelce Krajeńskie 

(www.bip.strzelce.pl). 
8 Uchwała Nr XXXIII/177/17 z dnia 30.03.2017 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020. 
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 (dowód: akta kontroli str. 25-28, 31-32) 
Spółka w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody odpowiednej jakości m.in.: 
 - w 2016 r. wybudowała z własnych środków wodociągową sieć przesyłową 

z Ogard do Gilowa. Całkowite zakończenie tego zadania zaplanowano na 2017 r. 
(zostanie wyeliminowane ujęcie wody zagrożone częstym występowaniem bakterii 
grupy Escherichia coli),  

- na zlecenie Gminy Strzelce Krajeńskie opracowano projekt budowlany kanalizacji 
sanitarnej dla Gardzka (ujęcie wody dla Strzelec Krajeńskich),  

- w trakcie opracowywania jest dokumentacja budowlana sieci kanalizacji sanitarnej 
dla Przyłęgu (ujęcie wody dla Przyłęgu i Wełmina),  

- W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020, uwzględniono wykonanie studni głębinowej 
w Licheniu, jako otworu rozpoznawczego i strategicznego dla aglomeracji Strzelce 
Krajeńskie (w przypadku potwierdzenia zasobów eksploatacyjnych ujęcie 
w Licheniu stanie się ujęciem o znaczeniu podstawowym). 

 (dowód: akta kontroli str. 149-150) 
Wniosek nr 7.  
Ścieki bytowe dowożone do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich były 
poddawane badaniom ilościowym i jakościowym. Prowadzono również rejestr 
przewoźników, oraz rejestr posesji, z której odebrano ścieki. 

Spółka kontroluje przestrzeganie warunków wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych przez firmę AE Group Polska Sp. z o.o. 
w Strzelcach Krajeńskich (dalej „AE Group Polska”). Pomiędzy PGK  a ww. firmą 
zostało zawarte porozumienie, które określa warunki odprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Dostawca ścieków przemysłowych, 
tj. AE Group Polska, w dniu 04.02.2016 r. uzyskała pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Krajeńskich 
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe. AE Group 
Polska,  przekazuje Spółce wyniki analiz laboratoryjnych ścieków przemysłowych, 
które są weryfikowane przez pracowników Spółki. W sytuacjach stwierdzenia 
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych dostawca ten zostaje zobowiązany do ich podczyszczenia 
do wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, lub zgodnie z ustawą 
o odpadach do ich unieszkodliwienia. 

(dowód: akta kontroli str. 107-113, 149-150) 

Wniosek nr 8.  
W dniu 07.04.2016 r. Spółka uzyskała od Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego 
pozwolenie na budowę dla zadania: Przebudowa poletek osadowych, budowę wiaty 
stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego na terenie 
oczyszczalni ścieków (działka nr 23 obręb Sławno). PGK wraz z Gminą 
(właścicielem oczyszczalni ścieków) podjęło decyzję w zakresie sporządzenia 
dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Strzelcach Krajeńskich. Po przeprowadzeniu przetargu, w dniu 
03.06.2016 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie ww. dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 30.11.2017 r. 
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącego zadania: Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich, będą składane wnioski 
na pozyskanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych, lub zagranicznych 
na realizację ww. zadania, oraz zadania: Przebudowa poletek osadowych, budowa 
wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego na terenie 
oczyszczani ścieków (działka nr 23 obręb Sławno). 

(dowód: akta kontroli str. 114-125, 149-150) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Stosownie do treści art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 
18 lipca 2011 roku - Prawo wodne9:  
- jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na 

szczególne korzystanie z wód;  
- szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe, w szczególności pobór oraz odprowadzanie wód 
powierzchniowych lub podziemnych. 

Do 31.07.2017 r. dla ujęć wody w Pielicach, Sławnie i Gilowie PGK Spółka nie 
posiadała pozwoleń wodnoprawnych, w tym:  
- podczas przeprowadzania niniejszej kontroli NIK z ujęcia wody w Gilowie nie była 

pobierana woda (ujęcie to planowane jest do wyłączenia do końca 2017 r., Spółka 
nie będzie występować o pozwolenie wodnoprawne dla tego ujęcia), 
zaopatrywanie w wodę mieszkańców Gilowa odbywa się z ujęcia zlokalizowanego 
w Ogardach, 

 - dla ujęcia w Pielicach 30.06.2017 r. Spółka wystąpiła do Starosty Strzelecko-
Drezdeneckiego z wnioskiem o zatwierdzenie dodatku nr 1 do dokumentacji 
hydrogeologicznej dla tego ujęcia,  

- dla ujęcia w Sławnie 18.07.2017 r. Spółka wystąpiła do Marszałka Województwa 
Lubuskiego z wnioskiem o wydanie z archiwum dokumentacji hydrogeologicznej, 
w celu zlecenia opracowania dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej dla 
tego ujęcia. 

Podczas przeprowadzania przez NIK poprzedniej kontroli Spółka nie posiadała 
pozwoleń wodnoprawnych dla 9 ujęć wody. Do czasu przeprowadzania niniejszej 
kontroli NIK nie uzyskano jeszcze pozwoleń wodnoprawnych dla 3 ujęć wody, tj. 
w Pielicach, Gilowie i Sławnie. Ujęcie wody w Sławnie jest ujęciem rezerwowym, 
utrzymywanym w stanie gotowości w przypadku zaburzenia sprawności ujęcia 
w Gardzku.  
Spółka ponosiła opłaty podwyższone za korzystnie ze środowiska w związku 
z  nieposiadaniem pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Pielicach za 2015 
r. i 2016 r., które wyniosły 3.704,65 zł, natomiast opłaty takie dotyczące ujęcia w 
Gilowie wynosiły 4.214 zł (łącznie dla 2 ww. ujęć wody 7.918,65 zł). W przypadku 
ujęcia w Sławnie w związku z brakiem poboru wody nie ponoszono opłat 
podwyższonych w 2015 r. i 2016 r. 
Spółka była w trakcie realizacji wniosku pokontrolnego nr 2.  

(dowód: akta kontroli str. 72-104, 148-150) 
Prezes Spółki wyjaśnił, że: dla ujęcia w Pielicach i Sławnie rozpoczęto procedury 
związane z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. Planowane jest uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia Pielice w 2017 r., a w Sławnie do połowy 
2018 r. Nie było pozwoleń wodnoprawnych dla tych 3 ww. ujęć, dlatego, 
że w pierwszej kolejności uzyskiwaliśmy pozwolenia wodnoprawne dla innych 
większych ujęć. 

(dowód: akta kontroli str. 155-158) 

2. Pismem z 03.04.2015 r. Prezes poinformował NIK m. in., że Spółka podejmuje 
działania mające na celu realizację wniosku pokontrolnego nr 3, m.in. wymienia się 
zeszyty kontrolne na książki eksploatacji studni. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-28) 
W pozwoleniach wodnoprawnych dla eksploatowanych ujęć wód zapisywano, 
iż Spółka jest zobowiązana do wykonywania pomiarów wydajności eksploatacyjnych 

                                                           
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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studni i poziomów dynamicznych zwierciadeł wody w studniach i odnotowywania 
wyników w książkach eksploatacji studni.  
Podczas obecnej kontroli NIK w Spółce prowadzone były elektroniczne książki 
eksploatacji studni, w których odnotowywano czynności związane z eksploatacją 
studni. Brak było w nich zapisów o dokonywanych pomiarach wydajności 
eksploatacyjnych studni i pomiarach poziomów dynamicznych zwierciadeł wody 
w studniach.  
W powyższym zakresie nie zrealizowano wniosku pokontrolnego nr 3. 

(dowód: akta kontroli str. 74-101, 126-136, 149-150) 
Prezes Spółki wyjaśnił, m.in. że: wykonywanie pomiarów poziomów dynamicznych 
zwierciadeł wody w studniach było trudne technicznie do wykonania. Zadeklarował 
podjęcie działań mających na celu realizację wymogów wynikających z pozwoleń 
wodnoprawnych w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 155-158) 

3. W Spółce brak było dokumentów z okresu od 01.01.2015 r. do 31.07.2017 r. 
potwierdzających udział przedstawiciela Spółki w kontrolach posesji wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe na ścieki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 
przeprowadzanych przez Gminę. Brak było także dokumentów potwierdzających 
kontrole w ww. zakresie przeprowadzane przez pracowników Spółki.  
Wniosek pokontrolny nr 7 dotyczący prowadzenia przez Spółkę regularnych kontroli 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz 
kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych nie został w pełni zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 107-113, 149-150) 

Prezes Spółki wyjaśnił, m.in. że: pracownicy Spółki przeprowadzali kontrole 
interwencyjne, nie sporządzając dokumentów z tych kontroli. Zadeklarował wydanie 
polecenia pracownikom, którzy przeprowadzają kontrole, aby każdorazowo 
sporządzali notatki służbowe z tych kontroli. W kontrolach dotyczących 
funkcjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
przeprowadzanych przez pracowników Gminy pracownicy Spółki nie brali udziału. 
Udostępniano pracownikom Urzędu Miasta i Policji dane umożliwiające 
przeprowadzenie przez nich kontroli, tj. dane o ilości wody sprzedanej 
poszczególnym osobom z wytypowanej do kontroli miejscowości.  

(dowód: akta kontroli str. 155-158) 

4. Stosownie do art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach10: 
Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio 
procesowi osuszania. 
Do czasu niniejszej kontroli NIK komunalne osady ściekowe poddane uprzednio 
procesowi osuszania nie były i nie są zabezpieczane przed niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych.  
Wniosek pokontrolny nr 8 nie został przez Spółkę zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 114-125, 149-150) 
Prezes Spółki wyjaśnił, że: komunalne osady ściekowe powstałe w oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Strzelcach Krajeńskich, które poddane były uprzednio 
procesowi osuszania nie były i nie są zabezpieczane przed niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych, dlatego, że spełnienie tego wymogu wiąże się 
z przeprowadzeniem kosztownej inwestycji. Spółka po przeprowadzeniu przetargu 
03.06.2016 r. podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 30.11.2017 r. dla 
zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich. 

                                                           
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm. 
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Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącego tego zadania będą składane 
wnioski na pozyskanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych, lub 
zagranicznych na realizację ww. zadania, oraz zadania: Przebudowa poletek 
osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika 
bezodpływowego na terenie oczyszczani ścieków (działka nr 23 obręb Sławno). 
Dopiero po zrealizowaniu tego zadania zostanie zapewnione zabezpieczenie 
komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania przed 
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.   

(dowód: akta kontroli str. 159) 

Kontrola NIK wykazała, że Spółka nie uzyskała od czasu poprzedniej kontroli NIK 
wszystkich pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Nie realizowano 
wszystkich obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Nie wykonano 
także wniosku dotyczącego zabezpieczenia komunalnych osadów ściekowych 
poddanych uprzednio procesowi osuszania przed niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych. W Spółce nie przeprowadzano także regularnych kontroli 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych, a z kontroli interwencyjnych nie 
sporządzano dokumentacji. 

 

2. Podstawowe dane finansowo-ekonomiczne 
W 2016 r.: 
 - ponad 98% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, 
 - liczba wsi objęta siecią wodociągową wynosiła 26 (z 35),  
- liczba przyłączy wodociągowych 1.929,  
- liczba ujęć wody 18,  
- wartość majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę 11,5 mln zł,  
- cena brutto wody 3,56 zł/m3,  
- roczna produkcja wody wynosiła 668.715 m³, sprzedaż 546.968 m³, straty wody 
49.653 m³, zużycie technologiczne 85.700 m³. 
Spółka w 2015 r. i 2016 r., na działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę:  
- osiągnęła przychody: 1.910.635,05 zł i 2.059.743,34 zł, 
 - poniosła koszty: 1.730.338,32 zł i 1.934.963,54 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 151-154) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Spółka zapewniła możliwość podłączenia do sieci wodociągowej niemal wszystkim 
mieszkańcom. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadziła 
w latach 2015-2016 z dodatnim wynikiem finansowym. 

IV. Wnioski 

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 Kontroli11 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: 

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych 
dla wszystkich ujęć wód wykorzystywanych przez Spółkę. 

2. Wypełnianie wszystkich obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych 
na pobór wód podziemnych.  

                                                           
11 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
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Wnioski pokontrolne 
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3. Prowadzenie przez Spółkę regularnych kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych oraz dokumentowanie wyników tych kontroli. 

4. Doprowadzenie do zabezpieczenia przed nawodnieniem komunalnych osadów 
ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania. 

 

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 
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. 

Zielona Góra, dnia  22 sierpnia  2017 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 

 

Kontroler 

Delegatura w Zielonej Górze 

Zdzisław Szafrański 
główny specjalista kontroli 

państwowej 
 
 

Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski 

………………………………… .................................................. 
                      podpis podpis 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


