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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 Zielonej Górze. 

Kontrolerzy 1. Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/75/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.  

2. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/77/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

3. Sławomir Wiśniewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG 119/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica 
(dalej: Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Edward Jaworski – Burmistrz Miasta Witnica od dnia 30 listopada  
2014 r. (dalej: Burmistrz). 

dowód: akta kontroli str. 768-769) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Burmistrz podejmował działania w celu zabezpieczenia interesów konsumentów-
odbiorców wody, jednakże nie zawsze były one skuteczne. 

Utworzone przez Gminę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posiadało 
majątek niezbędny do realizacji jego zadań.  Zapewniono, m.in. uchwalenie przez 
Radę Miejską w Witnicy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
Kontrola wykazała jednak, że wnioski o zatwierdzenie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, sporządzone przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zawierały wady, które nie  zostały 
usunięte przez Burmistrza w trybie weryfikacji. Uchwały Rady Miejskiej w Witnicy 
w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryf zostały unieważnione przez 
wojewodę i wojewódzki sąd administracyjny. 
Ponadto stwierdzono, że Burmistrz nie wyegzekwował od przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego opracowania wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
  

                                                           
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  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
2
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość regulaminu dostarczania wody 

1.1. Gmina Witnica jest gminą wiejsko-miejską o całkowitej powierzchni 278,2 km2, 
zamieszkiwaną (wg stanu na 26.06.2017 r.) przez 12.636 osoby. Długość sieci 
wodociągowej wynosi 107,5 km i korzysta z niej 89,9% mieszkańców Gminy. Na 
terenie Gminy funkcjonowało sześć komunalnych, głębinowych  ujęć wody 
i funkcjonowały dwie gminne oczyszczalnie ścieków. 
Przyczyną braku możliwości podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich  
mieszkańców było znaczne rozproszenie sieci osadniczej na terenie  
wiejskim, oraz brak środków finansowych na rozbudowę i remonty sieci 
wodociągowych. 

      (dowód: akta kontroli s. 782, 988-989) 
1.2. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu3 obowiązującym w okresie 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 roku, sprawy z zakresu ochrony środowiska, 
gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  działalności gminnej spółki komunalnej 
należały do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, natomiast sprawy związane 
z prowadzeniem  inwestycji w zakresie m.in. zaopatrzenia w wodę, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, 
należały do kompetencji Wydziału Rozwoju Gospodarczego.  

(dowód: akta kontroli s. 75-130) 
Stosownie do regulaminu organizacyjnego obowiązującego od  
1 czerwca 2015 r.4, sprawy dotyczące  zarówno zaopatrzenia mieszkańców w wodę, 
jak i sprawy związane z  inwestycjami w zakresie infrastruktury wodociągowej, 
przejął nowoutworzony Wydział Inwestycji. Analogiczne  kompetencje przydzielone 
zostały Wydziałowi Inwestycji w regulaminie organizacyjnym obowiązującym od dnia 
1 marca 2017 roku5. 

(dowód: akta kontroli s. 2-74) 
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy 
wykonują  Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. (dalej: MZK Sp. z o.o. lub Spółka), 
których jedynym udziałowcem jest Gmina Witnica.   

 (dowód: akta kontroli s. 181-201) 
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej6, MZK Sp. z o.o. stały się właścicielem majątku przekształconego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o łącznej wartości 3.070.000 zł. W skład majątku 
wniesionego aportem weszły przede wszystkim grunty zabudowane budynkami 
hydroforni i stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. 

     (dowód: akta kontroli s. 193-194) 
Na podstawie umowy dzierżawy Nr 1/2012/FS z dnia 27 lutego 2012 r., Gmina 

                                                           
3  Zarządzenie Burmistrza  Witnicy Nr XIII.2013.  z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  
   Urzędowi Miasta i Gminy Witnica. 
4
 Zarządzenie Burmistrza  Witnicy Nr XI.2015  z dnia  26 maja 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  

   Urzędowi Miasta i Gminy Witnica. 
5 Zarządzenie Burmistrza  Witnicy Nr VI.2017  z dnia  15 lutego 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  
   Urzędowi Miasta i Gminy Witnica. 
6 Dz.U. z 2017 r. poz. 827. 
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wydzierżawiła MZK Sp. z o.o. urządzenia i instalacje służące do zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym sieci 
wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Umowa ta przewidywała między innymi 
obowiązek uiszczania przez MZK Sp. z o.o. na rzecz Gminy czynszu dzierżawnego 
w wysokości 1.292.767,11 zł rocznie, który to czynsz miał być pomniejszany 
o wskaźnik amortyzacji i wartości wynikającej ze zmniejszenia wysokości odsetek 
od zaciągniętego przez Gminę kredytu bankowego na projekt inwestycyjny pn. 
„Ujście Warty-zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. 
Pozostałe koszty miały być rekompensowane MZK Sp. z o.o. przez Gminę w trybie 
dopłat, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków7 (dalej 
„uzzw”). Wydzierżawione środki trwałe ujęte były w ewidencji księgowej Urzędu. 

(dowód: akta kontroli s. 202-233) 
Na mocy umowy użyczenia z dnia 22 czerwca 2015 r. Gmina przekazała również 
MZK Sp. z o.o. nieruchomość zabudowaną, na której znajduje się siedziba spółki. 

(dowód: akta kontroli s. 234-235) 

1.3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został  uchwalony 
9 maja 2006 r. przez Radę Miejską w Witnicy  uchwałą nr XLII/254/2006. Regulamin 
określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 
odbiorców usług w zakresie zgodnym z zapisami art. 19 ust. 2 uzzw. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Urząd był przygotowany do realizacji zadań związanych ze zbiorowym 
zaopatrzeniem ludności w wodę. Regulamin dostarczania wody określał prawa 
i obowiązki Spółki oraz odbiorców usług. 
 

2. Zatwierdzenie taryf w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę 

2.1.  W uchwalonej w 2011 r. przez Radę Miejską w Witnicy Strategii Rozwoju 
Gminy Witnica w latach 2011-20208 do działań priorytetowych zaliczono rozbudowę 
i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli s. 746-756) 
W 2013 r. Rada Miejska w Witnicy przyjęła Program Ochrony Środowiska Gminy 
Witnica na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 20199,  w którym przewidziano 
m.in. rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na jej terenie w latach 2014-2019 
(wartość inwestycji 10 mln. zł).  

(dowód: akta kontroli s. 770-885) 
W dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie Gminy10 wskazano 
na potrzebę utrzymania istniejącego systemu zaopatrzenia gminy w wodę, 

                                                           
7
 Dz. U. z 2017 r., poz. 328. 

8
 Uchwała Nr XVI/77/2011 z dnia 29.09.2011 r. 

9 Uchwała Nr LIII/280/2013 z dnia 28.11.2013 r. 
10 W Gminie obowiązują: 
- uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie  uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witnica,  
- uchwała Nr LVIII/373/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witnica, 
- uchwała Nr LIII/280/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witnica. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykorzystującego istniejące studnie głębinowe oraz przewidziano realizację zadań11 
służących osiągnięciu właściwego poziomu zaopatrzenie mieszkańców w wodę. 

  (dowód: akta kontroli s. 770-885) 
2.2. Spółka 17 czerwca 2016 r. przedłożyła Burmistrzowi Witnicy Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Witnicy na lata 2016-2020.  Plan ten 
do dnia zakończenia kontroli  nie został uchwalony przez Radę Miejską w Witnicy. 

(dowód: akta kontroli s. 176, 328-340,389-391, 989) 

2.3. Burmistrz dokonywał weryfikacji przedkładanych przez MZK Sp. z o.o. 
wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Witnica. Weryfikację wniosku potwierdzał 
dokument oznaczony jako „Weryfikacja wniosku a zatwierdzanie taryf (…)” 
podpisywany przez Burmistrza lub osobę działająca z upoważnienia Burmistrza 
(kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, a następnie  kierownika Wydziału 
Inwestycji). 

(dowód: akta kontroli s. 236-237, 298-301,613-614 ) 

2.4. Rada Miejska w Witnicy podjęła następujące uchwały w sprawie ustalenia 
dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków: uchwała Nr XI/60/2015 z dnia 5 maja 2015 r.;  uchwała Nr XXX/175/2016 
z dnia 5 maja 2016 r.; uchwała Nr XXXVII/226/2016 z dnia 11 listopada 2016 r.; 
uchwała Nr XL/247/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., zmieniona uchwałą Nr 
XLI/252/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.; uchwała Nr XLVII/278/2017 z dnia 23 maja 
2017 r. 
Uchwała  Nr XI/60/2015 z dnia 5 maja 2015 r. zawierała równocześnie 
rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 
2016 r. Prawomocnym wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2016 r.,  
sygn. akt II SA/Go 173/16,  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. 
stwierdził nieważność tej uchwały w całości (z uwagi na naruszenie przez Radę 
Miejską w Witnicy 45-dniowego terminu do podjęcia uchwały w przedmiocie 
zatwierdzenia taryf). 
Rozstrzygnięciem nadzorczym12 z dnia 13 czerwca 2016 r. Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/175/2016 z dnia 5 maja 
2016 r. w przedmiocie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. W uzasadnieniu uchwały Wojewoda wskazał, 
że rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 7 czerwca 2016 r., Nr NK-
I.4131.168.2016.AHor, Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały 

                                                           
11 Rozbudowę miejskiej sieci wodociągowej o nowe linie magistralne;  modernizację i rozbudowę sieci wodociągowych na 
dotychczas zainwestowanych terenach gminy i podłączenie do nich nowych układów zabudowy; zwodociągowanie 
w szczególności miejscowości położonych na obszarach zalewowych rzeki Warty w celu zapewnienia mieszkańcom wody 
pitnej ponieważ płytkie studnie przydomowe nie gwarantują jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym; stopniową 
integrację niezależnych systemów zaopatrzenia w wodę poszczególnych miejscowości dla podniesienia niezawodności 
systemów wodociągowych, utrzymanie istniejących studni awaryjnych dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę w sytuacjach 
awaryjnych w trybie obowiązujących przepisów. Studium ustala ponadto następujące zasady zaopatrywania wodę dla celów 
pożarowych: pobór wody w miejscowościach zwodociągowanych odbywać się będzie z istniejących sieci wodociągowych; 
pobór wody w miejscowościach, w których nie zapewnia się wymaganego zapotrzebowania w wodę ze względu na niską 
wydajność lub brak sieci wodociągowej odbywać się będzie z uzupełniających źródeł wody w postaci studni o wydajności nie 
mniejszej niż 10 dm 3/s, punktów czerpania wody w naturalnych lub sztucznych zbiornikach lub ciekach wodnych o wydajności 
nie mniejszej niż 20 dm 3/s oraz ze zbiorników przeciwpożarowych, dla ochrony użytkowych warstw wodonośnych po 
zakończeniu eksploatacji ujęć wody ustalono w studium dla ich otoczenia zakazy: wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
rolniczego wykorzystania ścieków, stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz urządzania pryzm kiszonkowych, 
wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub 
hodowli zwierząt, składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych, 
lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego oraz  wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów kopalnych. 
12 Nr NK-I.4131.181.2016.AHor. 
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Nr XXX/174/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, w związku z czym ww. uchwała w sprawie dopłat do taryf stała się 
bezprzedmiotowa. 
Uchwała Nr XXXVII/226/2016 z dnia 11 listopada 2016 r. została uchylona przez 
Radę Miejską w Witnicy  na mocy § 4 ust. 2 uchwały  Nr XLI/252/2017 z dnia 12 
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/247/2016 Rady Miejskiej 
w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym13 z dnia 9 lutego 2016 r. Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej Nr XL/247/2016 z dnia 29 grudnia 
2016 r. w przedmiocie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz uchwały  Nr XLI/252/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/247/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
W uzasadnieniu uchwały Wojewoda wskazał, że w dniu 5 maja 2015 r. Rada 
Miejska w Witnicy podjęła uchwałę Nr XI/60/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres 
od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. oraz o dopłacie. Wyrokiem z dnia  
20 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 173/16,  Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie Wlkp. stwierdził nieważność tej uchwały, jednakże z uwagi 
na  pozytywną weryfikację wniosku taryfowego przez Burmistrza należy przyjąć, 
że  zweryfikowane taryfy za okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja  
2016 r. weszły w życie z mocy prawa - na podstawie 28 ust. 8 uzzw. Okres 
obowiązywania tych taryf przedłużał się stosownie do art. 24 ust. 5a uzzw, wskutek 
wydanych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Lubuskiego Nr NK-
I.4131.168.2016.AHor i Nr NK-I.4131.337.2016.AHor. Z chwilą jednak 
uprawomocnienia się ww. wyroku WSA odpadła podstawa prawna 
do przekazywania dopłat do taryf na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym14 z dnia 28 czerwca 2017 r. Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność uchwały Nr XLVII/278/2017 Rady Miejskiej w Witnicy  z dnia 
23 maja 2017 r. w przedmiocie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że 
rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK-I.4131.107.2017.AHor z dnia 26 kwietnia 
2017 r. Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza (bez daty) 
w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Witnica na okres 
od 7 kwietnia 2017 r. do 6 kwietnia 2018 r. Wprawdzie drugie rozstrzygnięcie 
nadzorcze zostało zaskarżone przez Gminę w drodze skargi skierowanej do WSA 
w Gorzowie Wlkp., jednakże z dniem jego doręczenia Urzędowi, to jest z dniem 
27 kwietnia 2017 r., nastąpiło ex lege wstrzymanie wykonalności zarządzenia 
Burmistrza, co czasowo pozbawia go skuteczności. W efekcie – w ocenie Wojewody 
– od dnia 17 marca 2017 r. w Gminie Witnica nie obowiązują żadne taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, co nie 
pozwala na skuteczne podjęcie uchwały w przedmiocie dopłat do taryf. 

Aktualnie opłaty za dostarczoną wodę pobierane są na podstawie umów cywilno-

                                                           
13 Nr NK-I.4131.19.2017.AHor. 
14 Nr NK-I.4131.149.2017.AHor. 
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prawnych zawartych przez MZK Sp. z o.o. z odbiorcami. 
(dowód: akta kontroli s. 304-305, 310-311, 534-535, 540-546, 621-626) 

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

1. W dniu 17 czerwca 2016 r. MZK  Sp. z o.o. w Witnicy przedłożyły Burmistrzowi 
Witnicy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Witnicy 
na lata 2016-2020.  Plan ten do dnia zakończenia kontroli  nie został uchwalony 
przez Radę Miejską w Witnicy (podczas obrad sesji Rady Miejskiej nr XXXI/2016 
z dnia 30 czerwca 2016 r. projekt uchwały na wniosek radnego został wycofany 
z porządku obrad). 
Plan opracowany przez MZK Sp. z o.o. został pozytywnie zweryfikowany przez 
Burmistrza. Plan przewidywał m.in. budowę przez MZK Sp. z o.o. budowę w każdym 
roku obowiązywania planu (lata 2016-2020)  sieci wodociągowej  o długości 
do 2000 mb, budowę sieci kanalizacyjnej o długości do 500 mb oraz modernizację 
i przebudowę innych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych do kwoty 150-200 
tys. zł. Łącznie MZK Sp. z o.o. planowały do 2020 r. wydatkować na nakłady 
inwestycyjne kwotę 2 mln zł (po 500 tys. zł w każdym roku).  
W ocenie NIK, ww. plan miał charakter ogólny i  nie określał m.in. lokalizacji 
planowanych przez spółkę przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych 
i racjonalizujących zużycie wody w poszczególnych latach, co nie pozwala 
na dokonanie  oceny zgodności założeń planu z kierunkami rozwoju gminy  
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
Stosownie do treści art. 21 ust. 3 uzzw, plan powinien być zgodny z kierunkami 
rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki 
określone w ust. 3 (art. 21 ust. 4 uzzw). Uchwaleniu przez radę gminy podlega plan 
spełniający warunki określone w ust. 3  (art. 21 ust. 5  uzzw). 
Burmistrz pozytywnie zweryfikował plan przedłożony przez  MZK Sp. z o.o., pomimo 
tego, że nieokreślenie w planie lokalizacji planowanych inwestycji w zakresie 
infrastruktury  wodociągowej  uniemożliwiało dokonanie rzetelnej weryfikacji planu 
pod kątem zgodności planu z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 
zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
    (dowód: akta kontroli s. 176, 328-340,389-391, 989) 
 
2. W Gminie nie obowiązywały ważne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.  
a) Wnioski taryfowe składane przez Spółkę były zatwierdzane przez Urząd, mimo że 
były one niekompletne. 

 - Działający z upoważnienia Burmistrza kierownik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego UMiG w Witnicy dokonał 13 kwietnia 2015 r. weryfikacji  wniosku 
MZK Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2015 r. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Witnica na okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2016 r. Wynik 
weryfikacji był pozytywny, pomimo tego, że MZK Sp. z o.o. nie załączyły do 
swojego wniosku wymaganych dokumentów, określonych w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków15 oraz art. 
24 ust. 3 uzzw, to jest ostatniego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli s. 236-237, 238-256) 
- Wnioskiem z dnia 22 marca 2016 r. MZK Sp. z o.o. wystąpiły  do Burmistrza 

Witnicy o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Witnica na okres od dnia 1 czerwca 
2016 r. do dnia 31 maja 2017 r. Burmistrz (pismem bez daty)  dokonał 
pozytywnej weryfikacji  ww. wniosku i w dniu 5 maja 2016 r. Rada Miejska 
w Witnicy podjęła uchwałę Nr XXX/174/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym16 z dnia 7 czerwca 2016 r., Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXX/174/2016 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Uchwała podjęta przez Radę Miejską w Witnicy 
zawierała jedynie wysokość cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków, nie zawierała natomiast pozostałych elementów określonych w § 4 
rozporządzenia.  
W ocenie wojewody, Rada Miejska i Burmistrz dokonali nieprawidłowej 
weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf przedłożonego przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, wątpliwości budzi również brak dołączenia 
do wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz poprawność określenia roku obrachunkowego,  
na podstawie którego należy uwzględniać wyniki finansowe przedsiębiorstwa 
przyjęte dla potrzeb ustalenia taryf.  

(dowód: akta kontroli s. 306-309) 
- W dniu 30 czerwca 2016 r. MZK Sp. z o.o. złożyły wniosek o zatwierdzenie taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków za okres 
od 9 września 2016 r. do dnia 8 września 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/192/2016 r. 
z dnia 9 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Witnicy odmówiła zatwierdzenia taryf. 
Jak wynika z treści protokołu sesji Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 sierpnia 
2016 r. oraz uzasadnienia uchwały, przyczyną odmowy zatwierdzenia taryf był 
brak zatwierdzonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych MZK Sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli s. 387-388, 400-411) 
- Działający z upoważnienia Burmistrza kierownik Wydziału Rozwoju Inwestycji  

Urzędu dokonał  pozytywnej weryfikacji  wniosku MZK Sp. z o.o. z dnia 27 
stycznia  2017 r. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Witnica na okres od dnia  
7 kwietnia  2017 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r. Z weryfikacji wniosku sporządzony 
został dokument (bez daty).  

                                                           
15 Dz.U. Nr 127 poz. 886, ze zm. 
16 Nr NK-I.4131.168.2016.A.Hor 
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Rozstrzygnięciem nadzorczym17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność ww. aktu. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda 
Lubuski wskazał, że właściwą formą prawną, w jakiej organ powinien dać wyraz 
temu, że wykonał obowiązki wynikające z art. 24 ust. 4 uzzw, jest zarządzenie. 
Zakwestionowany akt wydany został z rażącym naruszeniem prawa, albowiem  
Burmistrz – poprzez upoważnionego pracownika – dokonał  pozytywnej 
weryfikacji wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego 
o zatwierdzenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, pomimo tego, że do wniosku nie załączono wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ocenie Wojewody 
Lubuskiego brak jest podstaw do przyjęcia, że MZK Sp. z o.o. nie miał 
obowiązku sporządzenia ww. planu z uwagi na zapis art. 24 ust. 7 uzzw (ze 
względu na  nieplanowanie budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń 
kanalizacyjnych), skoro taki plan został przez MZK Sp. z o.o. opracowany i 
przedłożony Radzie Miejskiej w Witnicy. Ponadto we wniosku wskazano błędną 
datę obowiązywania nowych taryf (pomyłka o 1 dzień). 
Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wniosła Gmina Witnica. Wyrokiem 
z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Go 454/17, WSA w Gorzowie Wlkp. 
oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny. 

(dowód: akta kontroli s. 613-620, 974-981, 983) 
 

Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza Witnicy, w  Urzędzie nie ma opracowanych 
pisemnych instrukcji dotyczących weryfikacji wniosków taryfowych. Sprawy 
związane z weryfikacją wniosków taryfowych są załatwiane zgodnie z przyjętym 
obiegiem dokumentów i regulaminem organizacyjnym pracy Urzędu. Wnioski 
taryfowe zadekretowane przez Burmistrza bądź jego zastępcę kierowane były 
bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, a później do Wydziału 
Rozwoju. 

(dowód: akta kontroli s. 989-990) 

b)  Postępowanie w zakresie działań zmierzających do uchwalenia taryf  było 
nieprawidłowe: 

- Wnioskiem z dnia 19 marca 2015 r. MZK Sp. z o.o. wystąpiły do Burmistrza 
Witnicy o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Witnica na okres od dnia 1 czerwca 
2015 r. do dnia 31 maja 2016 r. W dniu 13 kwietnia 2015 r. działający 
z upoważnienia Burmistrza kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu dokonał pozytywnej weryfikacji  ww. wniosku, a następnie Rada Miejska 
w Witnicy  podjęła uchwałę Nr XI/60/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków oraz o dopłacie.  

(dowód: akta kontroli s. 236-259) 
W wyniku skargi lokalnego przedsiębiorcy, wniesionej na podstawie  art. 101 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym18, Wojewódzki Sąd 
Administracyjny wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 173/16, 
stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr XI/60/2015 z dnia  
5 maja 2015 r. Podstawę stwierdzenia nieważności stanowiło naruszenie przez 
Radę Miejską w Witnicy 45-dniowego terminu do podjęcia uchwały 

o zatwierdzeniu taryf określonego w art. 24 ust. 5 uzzw ( wniosek MZK  

                                                           
17 Nr NK-I.4131.107.2017.AHOR. 
18 Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 
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Sp. z o.o. wniesiony został w dniu 19 marca 2015 r., w związku z czym 45-
dniowy termin do podjęcia uchwały upłynął w dniu 3 maja 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli s. 260-265) 
W odpowiedzi na pytanie, kiedy i przez kogo został wniesiony pod obrady Rady 
Miejskiej w Witnicy projekt  uchwały Nr XI/60/2015 i czy wnoszący projekt 
uchwały informował radnych o dacie, w której upływa 45-dniowy termin do 
podjęcia uchwały w tej sprawie, określony w art. 24 ust. 5 uzzw, Burmistrz 
wyjaśnił; m.in. że: w  dniu 19 marca 2015 r. Miejskie Zakłady Komunalne 
przedłożyły wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 czerwca 2015 do 31 maja 
2016 r. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Witnicy w dniu 28 
kwietnia 2015 roku wniosek taryfowy został szczegółowo omówiony przez 
ówczesnego Prezesa MZK Sp. z o.o. W dniu 5 maja 2015 r. Rada Miejska w 
Witnicy podjęła Uchwałę Nr XI/60/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz  
o dopłacie. 
Wobec wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały Rady Miejskiej w Witnicy   
Nr XI/60/2015 z dnia 5 maja 2015 r. (ze skutkiem ex tunc) władze Gminy uznały, 
że taryfy załączone do wniosku MZK Sp. z o.o. weszły w życie z mocy prawa 
na podstawie art. 24 ust. 8 uzzw, to jest  po upływie 70 dni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf. 

(dowód: akta kontroli s. 260-265) 
- W dniu 29 września 2016 r. MZK Sp. z o.o. złożyły kolejny wniosek 

o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (za okres od 8 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 
2017 r.). Wniosek ten, po pozytywnym zweryfikowaniu przez Burmistrza, był 
rozpatrywany  przez Radę Miejską w Witnicy  na sesji, która rozpoczęła się 
w dniu 8 listopada 2016 r. W trakcie sesji radni nie przyjęli uchwały 
w przedmiocie zatwierdzenia taryf z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej 
większości głosów (8 radnych wstrzymało się od głosowania), a następnie podjęli  
uchwałę (bez numeru) o odmowie zatwierdzenia taryf. W trakcie przerwy 
w obradach, w dniu 10 listopada 2016 r., Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. złożył 
na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej skorygowany wniosek o zatwierdzenie 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
za okres od 8 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r. W dniu 11 listopada 
2016 r. Rada Miejska w Witnicy  podjęła uchwałę Nr XXXVII/225/2016 w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków za ww. okres. 

(dowód: akta kontroli s. 487-533) 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 14 grudnia 2016 r.19  Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność uchwały Rady  Miejskiej w Witnicy  Nr XXXVII/225/2016 
z dnia 11 listopada 2016 r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewoda wyjaśnił, że  złożona przez MZK Sp. z o.o. w dniu 10 listopada 2016 r. 
„korekta” wniosku taryfowego stanowiła w istocie nowy wniosek taryfowy, który 
powinien przejść cała procedurę opisaną w art. 24 uzzw – łącznie z weryfikacją 
wniosku przez Burmistrza. Ponieważ skorygowany wniosek nie został poddany 
ponownej weryfikacji w tym trybie, przyjęta uchwała wydana została 
z naruszeniem art. 24 ust. 4 uzzw. Powołując się na orzecznictwo Naczelnego 
Sądu Administracyjnego Wojewoda wyjaśnił również, że obowiązujące przepisy 
upoważniają radę gminy do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia taryf 

                                                           
19 Nr NK-I.4131.337.2016. AHor. 
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przedłożonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, natomiast 
nie pozwalają na dokonywanie merytorycznych zmian w zakresie wysokości 
stawek. 

(dowód: akta kontroli s. 536-539) 
- Następny wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków  - za okres od 7 kwietnia 2017 r. do dnia 
6 kwietnia 2018 r. - MZK Sp. z o.o. złożyły w Urzędzie w dniu 27 stycznia 2017 r. 
Wniosek ten został pozytywnie zweryfikowany przez – działającego 
z upoważnienia Burmistrza – kierownika Wydziału Inwestycji, jednakże dokument 
potwierdzający weryfikację wniosku (bez daty) został przekazany 
przewodniczącej Rady Miejskiej drogą elektroniczną na prywatny adres e-mail 
w ostatnim, 45 dniu terminu określonego w art. 24 ust. 5 uzzw, w którym Rada 
Miejska mogła podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf. Burmistrz nie 
przedłożył również Radzie Miejskiej w Witnicy projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf. 
W odpowiedzi na pytanie o wyjaśnienie przyczyn nieprzedłożenia Radzie 
Miejskiej w Witnicy dokumentu potwierdzającego weryfikację przez Burmistrza 
wniosku MZK Sp. z o.o. z dnia 27 stycznia 2017 r. o zatwierdzenie taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz projektu 
uchwały RM w przedmiocie zatwierdzenia taryf, Burmistrz wyjaśnił, że: Zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Witnica obowiązującym 
od 1 czerwca 2015 roku (Zarządzenie Nr XI.2015 z dnia 26 maja 2015 r.) za 
realizację zadań w zakresie sprawowania nadzoru  zapewnienia usług 
komunalnych w szczególności: wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 
kanalizacji odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji. Kierownik wydziału na mocy 
upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21.02.2017 r. dokonał 
weryfikacji taryf oraz sporządził pisemne stanowisko w tej sprawie. Informację 
przekazał jednak późno, bo w ostatnim dniu ustawowego 45-dniowego terminu 
do zajęcia stanowiska przez organ uchwałodawczy. Bezprzedmiotowe zatem 
byłoby przedłożenie projektu uchwały. 

(dowód: akta kontroli s. 547-614, 989-990) 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 kwietnia 2017 r.20 Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza, w którym  pozytywnie 
zweryfikowano  wniosek MZK Sp. z o.o. zatwierdzenie taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 7 kwietnia 
2017 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli s. 615-620) 
W ocenie Burmistrza, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków za okres od 7 kwietnia 2017 r. do dnia 6 kwietnia  
2018 r. weszły w życie z mocy prawa – na podstawie art. 24 ust. 8 uzzw. Wprawdzie 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność zarządzenia 
Burmistrza w przedmiocie weryfikacji taryf, a skarga Gminy na to rozstrzygnięcie 
została  oddalona wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp., jednakże wyrok WSA nie jest 
prawomocny i w związku z tym nie ma podstaw do twierdzenia, że w Gminie Witnica 
nie obowiązują aktualnie żadne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

(dowód: akta kontroli s. 992) 
Zdaniem  NIK, warunkiem wejścia w życie taryf na podstawie art. 24 ust. 8 uzzw jest 
dokonanie pozytywnej weryfikacji wniosku taryfowego przez Burmistrza. 
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Tymczasem rozstrzygnięciem nadzorczym21 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,  
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza, w którym  
pozytywnie zweryfikowano  wniosek MZK sp. z o.o. i skutkiem tego rozstrzygnięcia 
jest wstrzymanie wykonania tego zarządzenia w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego (art. 92 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym). Należy zatem przyjąć, że wniosek MZK Sp. z o.o. z dnia  
27 stycznia 2017 r. o zatwierdzenie taryf  nie został do dnia dzisiejszego prawidłowo 
zweryfikowany przez Burmistrza, co stanowi przeszkodę dla stwierdzenia 
skutecznego wprowadzenia  taryf w życie z mocy prawa. 
NIK zwraca również uwagę, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 uzzw, taryfy 
podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf 
zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Co do zasady 
zatem taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
powinny zostać uchwalone przez radę gminy, zaś tryb przewidziany w art. 24 ust. 8 
uzzw  dotyczy szczególnych przypadków, w których  rada gminy, wbrew 
obowiązkowi ustawowemu, nie podejmuje uchwały w przedmiocie zatwierdzenia lub 
odmowy  taryf w terminie określonym w ust. 5 tego przepisu.  
W rozpatrywanym przypadku, wskutek nieprzedłożenia projektu uchwały 
i dokumentu potwierdzającego weryfikację przez Burmistrza wniosku MZK Sp. z o.o.  
w  terminie 45 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu, Rada Miejska w Witnicy 
została pozbawiona możliwości procedowania nad tym wnioskiem i w efekcie 
została pominięta  w procesie wprowadzenie taryf w życie. 
 
W kontrolowanym okresie (2015-I kw.2017) Gmina dwukrotnie przekazała  MZK Sp. 
z o.o. dopłaty do taryf: w dniu 25 czerwca 2015 r. (dopłata do taryf za 2014 r., kwota 
1 078 742,55 zł) oraz w dniu 13 maja 2016 r. (dopłata do taryf za 2015 r., kwota 
1 141 626,91 zł). 

     (dowód: akta kontroli s. 972-973) 
Gmina przekazała MZK Sp. z o.o. dopłatę za 2015 r. pomimo tego, że wyrokiem 
z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 173/16,  Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie Wlkp. stwierdził nieważność  uchwały Nr XI/60/2015 
z Rady Miejskiej w Witnicy dnia 5 maja 2015 r. przedmiocie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłatach.  
Jak wynika z wyjaśnień  Burmistrza,  decyzję o przekazaniu dopłaty podjął 
ówczesny Zastępca Burmistrza. W dniu przekazania środków wyrok WSA nie był 
wyrokiem prawomocnym, w związku z czym istniała podstawa prawna (ważna 
uchwała Rady Miejskiej w Witnicy) do przekazania dopłaty. W związku 
z uprawomocnieniem się wyroku WSA, Burmistrz zarządził przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego w wyniku którego ustalono, że przekazana dopłata 
za 2015 r.  podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. 
       (dowód: akta kontroli s. 991-992) 

Pomimo podejmowanych działań Urząd nie zapewnił obowiązywania na terenie 
Gminy prawidłowo ustalonych taryf za dostarczanie wody. W efekcie stosowano 
taryfy naruszające przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. 
    

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

3.1. Nadzór nad niezawodnością dostarczania wody w wystarczającej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem 
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3.1.1.  Sieć wodociągowa składała się głównie (96 %) z przewodów, których wiek 
wynosi do 30 lat. Przewody wodociągowe, których wiek wynosił mniej  niż 20 lat 
stanowiły 72%. Spółka dostarcza wodę rurami wykonanymi głównie z PCV 
(84% ogółu sieci wodociągowej).  

(dowód: akta kontroli str. 1029) 

3.1.2. Monitoring sieci wodociągowej prowadzony jest w sposób automatyczny 
i manualny. Obecnie Spółka posiada w monitoringu automatycznym obiekty 
wodociągowe: dwa zestawy podnoszenia ciśnienia (koszty pokryte z polisy 
ubezpieczeniowej starej szafy sterowniczej oraz ze środków własnych spółki) oraz 
dwie studnie głębinowe (koszt pokryty ze środków własnych Spółki).  

(dowód: akta kontroli str.1009) 

3.1.3.  MZK Sp. z o.o. w Witnicy informowały  Urząd o 14  awariach w roku 2015, 
19 awariach  w roku 2016 oraz 1 awarii w I kw. 2017 r. Podstawową przyczyną 
awarii był  wiek sieci oraz uszkodzenia mechaniczne (np. przypadkowe i nieumyślne 
uszkodzona hydrantów). MZK Sp. z o.o. nie informowało Burmistrza 
o zaplanowanych i podjętych działaniach naprawczych. Jak wynika z wyjaśnień 
Burmistrza, naprawy sieci przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy 
miały charakter krótkotrwały (do ok. 4 godzin), nierzadko w godzinach wieczornych 
i nocnych, w związku z powyższym spółka nie informowała o zadaniach, które były 
realizowane na bieżąco. 
Burmistrz nie podejmował działań zaradczych w zakresie zmniejszenia awaryjności 
wody z uwagi na scedowanie  obowiązków w tym zakresie na MZK Sp. z o.o. 

   (dowód: akta kontroli str. 997-998) 
 

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

3.2.1. MZK Sp. z o.o. oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w 
Gorzowie Wlkp., pobrały: 
− w roku 2015 – łącznie 37 próbek wody w 7 miejscowościach położonych  

na terenie  Gminy, 
− w roku 2016 – łącznie 35 próbek wody w 8 miejscowościach położonych  

na terenie  Gminy, 
− w roku 2017 (I kwartał) – łącznie 6 próbek w 4 miejscowościach położonych 

na terenie Gminy. 
(dowód: akta kontroli str. 638, 643-646, 652-679,999-1000) 

Burmistrz wyjaśnił, że MZK Sp. z o.o.  po uzgodnieniu z PSSE w Gorzowie Wlkp. 
ustaliła w harmonogramie na rok 2017 monitoring przeglądowy i radiologię 
na kwiecień oraz listopad 2017 r. Po uzgodnieniu z PSSE Gorzów Wlkp. monitoring 
z listopada został przeniesiony na czerwiec 2017 r.  

    (dowód: akta kontroli str.1000) 

3.2.2. W okresie objętym kontrolą trzykrotnie nastąpiło przekroczenie parametrów 
jakości wody w sieci wodociągowej. Wszystkie przypadki dotyczyły  wodociągu 
publicznego w Witnicy.  Przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakości wody 
ujawnione zostało w wyniku badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli 
wewnętrznej (dwa przypadki) oraz w wyniku sprawowanego przez PPIS nadzoru 
sanitarnego (jeden przypadek). 
Decyzją z dnia 8 września 2014 r., nr HK-530-114/20/14/D,  Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził warunkową przydatność wody do 
spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych,  dotyczącą wodociągu 
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publicznego w Witnicy. W próbkach wody pobranej w SUW Witnica oraz z sieci 
wodociągowej (Urząd) stwierdzono podwyższony poziom mętności 
i nieakceptowalny smak. Ponadto badania kontrolne wody wykonane przez MZK Sp. 
z o.o. wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu manganu. Na spółkę 
nałożone zostały obowiązki w zakresie obniżenia i kontroli  poziomu mętności 
i manganu. Decyzja z dnia 8 września została uchylona w dniu 21 kwietnia 2015 r. 
w związku z poprawą jakości wody. 
Decyzją z dnia 17 września 2015 r., nr HK-530-128/7/15/D,  Państwowy Powiatowy 
Inspektor  Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził warunkową przydatność wody 
do spożycia, dotyczącą wodociągu publicznego w Witnicy. Podstawę wydania 
decyzji stanowiły wyniki badań próbek wody pobranych przez MZK Sp. z o.o. 
w ramach kontroli wewnętrznej (próbki pobrane z sieci w dwóch punktach na terenie 
Witnicy), które wykazały podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. W decyzji 
zobowiązano spółkę m.in. do doprowadzenia  wody niedezynfekowanej podawanej 
z wodociągu publicznego do jakości odpowiadającej wymaganiom 
mikrobiologicznym oraz określono warunki dopuszczenia wodę do spożycia. 
Decyzją z dnia 13 grudnia 2016 r., nr HK-530-128/118/15/D, PPIS stwierdził 
wygaśnięcie decyzji z dnia 17 września 2015 r. wskutek potwierdzenia w wyniku 
badań kontrolnych, że podawana woda spełnia wymagania mikrobiologiczne. 
 
Decyzją z dnia 8 października 2015 r. nr HK-530-128/7/15/D,  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził warunkową przydatność 
wody do spożycia o podwyższonych parametrach fizykochemicznych,  dotyczącą  
wodociągu publicznego w Witnicy. Decyzja wydana został w związku z ujawnieniem 
w próbkach wody podwyższonego poziomu manganu, żelaza, jonu amonowego 
i mętności. W wyniku działań podjętych przez MZK Sp. z o.o. poziom ww. 
parametrów został obniżony i w dniu 31 marca 2016 r. PPIS uchylił własną decyzję 
z dnia 8 października 2015 r.  

    (dowód: akta kontroli str.639-642,700-703, 715-718, 719-722, 742-745) 

3.2.3. Według Burmistrza, MZK Sp. z o.o. w korespondencji z PPIS każdorazowo 
informowały o podjętych działaniach, realizacji, problemach oraz o planach 
niezwłocznego doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. 

        (dowód: akta kontroli str.1001) 

3.2.4. W okresie objętym kontrolą Burmistrz otrzymał dwie obszarowe oceny jakości 
wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności (za 2015 r. i 2016 r.). W ocenie 
za 2015 r. (pismo PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2016 r.) wskazano na 
brak stabilności wody podawanej przez wodociąg publiczny w Witnicy i trzykrotne 
przekroczenie dozwolonych parametrów jakościowych, w wyniku czego wydane 
zostały decyzje o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia. 
W ocenie za 2016 r. (pismo PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 marca 2017 r.) 
wskazano na utrzymujące się zanieczyszczenie fizykochemiczne i mikrobiologiczne 
wody podawanej przez wodociąg publiczny w Witnicy. W 2016 r. nadal 
obowiązywały  decyzje PPIS z 2015 r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności 
wody do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str.633-637, 690-694) 

3.2.5. W okresie objętym kontrolą  PPIS wydał trzy decyzje, w których stwierdził 
warunkową przydatność wody do spożycia o podwyższonych parametrach 
fizykochemicznych i mikrobiologicznych;  wszystkie decyzje  dotyczyły wodociągu 
publicznego w Witnicy. W decyzjach PPIS wydał zalecania dotyczące: 
− obniżenia poziomu manganu w wodzie, 
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− kontrolowania poziomu manganu w wodzie, 
− doprowadzenia do odpowiedniej czystości mikrobiologicznej wody podawanej 

do wodociągu, 
− utrzymywania poziomu chloru wolnego w wodzie do poziomu 0,3 mg/l, 
− obniżenia poziomu żelaza w wodzie, 
− obniżenia poziomu jonu amonowego w wodzie, 
− obniżenia poziomu mętności w wodzie. 

W jednym przypadku  PPIS  określił  w decyzji warunki dopuszczenia wody 
do spożycia przez ludność, takie jak  bieżąca dezynfekcja wody, utrzymywanie 
określonego poziomu chloru i poinformowanie mieszkańców o konieczności 
przegotowywania wody bezpośrednio przed spożyciem. Zalecenia zostały 
wykonane przez MZK Sp. z o.o., co spowodowało uchylenie (stwierdzenie 
wygaśnięcia) decyzji PPIS.  
   (dowód: akta kontroli str.639-642,700-703, 715-718, 719-722, 742-745) 

3.2.6. Informacje  o warunkowej przydatności wody do spożycia przekazywane były 
w drodze decyzji PPIS; w decyzjach określone zostały zalecenia  oraz terminy 
wykonania działań naprawczych, których realizacja obciążała MZK Sp. z o.o.   
W przypadku niemożliwości wywiązania się spółki z wyznaczonych terminów, spółka 
zwracała się z wnioskiem do PPIS o wyznaczenie nowego terminu. 

 (dowód: akta kontroli str. 638, 652-653,660-661, 664-665,671-672,723-741) 
 

3.2.7. Burmistrz informował mieszkańców o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia, poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń o jakości 
wody z wodociągów publicznych w poszczególnych miejscowościach oraz 
o awariach na stronie internetowej Urzędu (www.witnica.pl). Analiza losowo 
wybranych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu wskazuje, 
że nie spełniały one wymagań określonych  w § 23 ust. 2 oraz w § 24 ust. 1 rjws. 
Od lipca 2017 r.  w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, w zakładce  „Ochrona 
środowiska”, utworzony został folder „Ocena jakości wody” w którym zamieszczane 
są wszystkie informacje o jakości wody wodociągowej.  

(dowód: akta kontroli str. 953-971, 1003) 

3.2.8. W Urzędzie opracowano gminny plan zarządzenia kryzysowego 
wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Gminy Witnica z dnia 27.02.2013 r., 
nr 18/2013, określający m.in. procedury postępowania w przypadku awarii 
infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 932-937, 1004) 

3.2.9. Gmina Witnica wydała jedno zezwolenie na wykonywanie zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które 
uzyskała  MZK  Sp. z o.o. w Witnicy (decyzja Burmistrza  z dnia 30 września 
2016 r., nr  WI.OŚ.6220.3.2016).  
Burmistrz nie skorzystał z możliwości przeprowadzania w Spółce kontroli 
w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. 

     (dowód: akta kontroli str. 938-942, 992-993, 1006-1007) 

3.2.10. Do września 2016 r. Gmina nie wyegzekwowała od MZK Sp. z o.o. 
posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie i zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Witnica. 

(dowód: akta kontroli str. 938-942, 992-993, 1006-1007) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Stosownie do treści art. 16 ust. 1 uzzw, na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie 
zezwolenia wydawanego przez Burmistrza w drodze decyzji. MZK Sp. z o.o.  
do końca września 2016 r. nie posiadały zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie i zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
Gmina nie podejmowała skutecznych działań zmierzających do uzyskania przez 
Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego dostarczania 
wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, w wyniku czego do września 
2016 r. był stan niezgodny z prawem. Działania nowych władz Spółki podjęte 
w 2016 r. doprowadziły do uzyskania wymaganego zezwolenia. 

     (dowód: akta kontroli str. 938-942, 992-993, 1006-1007)  

2. Informacje przekazywane przez Gminę w zakresie jakości wody nie spełniały 
wymagań określonych w § 23 i 24 rozporządzenia  w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dopiero w trakcie kontroli NIK Gmina 
utworzyła na  stronie internetowej zakładkę, w której publikowane są decyzje 
i komunikaty dotyczące oceny jakości wody. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że:  Burmistrz informował mieszkańców  
o jakości wody przeznaczonej do spożycia, poprzez zamieszczenie informacji na 
tablicach ogłoszeń o jakości wody z wodociągów publicznych w poszczególnych 
miejscowościach oraz o awariach na stronie internetowej (www.witnica.pl).  

(dowód: akta kontroli str. 953-971, 1003) 

W ocenie NIK, wykazane nieprawidłowości wskazują, że nadzór nad działalnością 
Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę był niewystarczający.  

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 Kontroli22, wnosi o: 

1. W przypadku planowania przez MZK sp. z o.o. budowy urządzeń 
wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych – doprowadzenie do opracowania 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Rzetelną weryfikację wniosków taryfowych składanych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne. 

3. Zwiększenie skuteczności nadzoru nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, tak aby możliwe było uchwalanie taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

4. Prawidłowe informowanie mieszkańców  o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia. 
 

                                                           
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 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 3 października  2017 r.  
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