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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/74/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

2. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/76/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

3. Sławomir Wiśniewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG 120/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-1b) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy, ul. Kosynierów 
Mirosławskich 1, 66-460 Witnica (dalej: Spółka lub MZK Sp. z o.o.). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Jocz – Prezes Zarządu – od 25 lipca 2016 r.2  

(dowód: akta kontroli str. 63-64) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Spółka wykonując przez kilkanaście lat zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców Miasta i Gminy Witnica4, wymagane zezwolenie od 
Burmistrza Witnicy, uzyskała dopiero 30 września 2016 r. Natomiast na terenie 
Gminy Bogdaniec Spółka prowadziła działalność bez stosownego zezwolenia. 
Dostawy wody dla mieszkańców realizowane były na podstawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz umów zawartych z mieszkańcami.  
W umowach na dostawę wody Spółka stosowała klauzule uznane przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone.  
Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 
2016 r., sporządzony został niezgodnie5 z przepisami. Do wniosku nie załączono 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych. Spółka nieprawidłowo zaplanowała wielkości usług realizowanych 
w okresie objętym taryfami, jak również zawyżyła ponoszone koszty działalności. 
Pomimo prowadzonej w latach 2015-2016 działalności inwestycyjnej w zakresie 
m.in. sieci wodociągowej, Spółka nie posiadała uchwalonego wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

                                                           
1 Okres objęty kontrolą od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do 

dokonania ocen. 
2 Poprzednio: Wojciech Grzecznowski – Prezes Zarządu  (do 24 lipca 2016 r.). 
3 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. 

4 O którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków - Dz. U. z 2017 r., poz. 328 - zwaną dalej uzzw. 

5 Art. 24 ust. 3 uzzw oraz  § 7 ust. 1 i § 15 ust. 3 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 ścieków - Dz.U. Nr 127 poz. 886, ze zm. zwanego dalej rozporządzeniem. 
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będących w jego posiadaniu, o którym mowa w art. 21 uzzw. Projekt planu 
przedłożony przez Spółkę Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica w 2016 r. nie 
zawierał wszystkich elementów określonych w art. 21 uzzw i nie został uchwalony 
przez Radę Miejską w Witnicy. 
Spółka naruszała obowiązki w zakresie korzystania z zasobów wodnych, pobierając 
wodę z dwóch ujęć bez wymaganych pozwoleń wodnoprawnych. Nie informowała, 
m.in. mieszkańców o jakości wody w sposób określony w § 23 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Podejmowane przez obecny Zarząd Spółki działania przyczyniły się do poprawy jej 
funkcjonowania. Spółka m.in. uzyskała wymagane zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy 
Witnica oraz dokonała analizy poprzedniego wniosku taryfowego Spółki, co powinno 
pozwolić na prawidłowe przygotowanie ww. wniosku na następny okres taryfowy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1 Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 
1.1.1. Spółka została utworzona w dniu 1 października 2003 r. w wyniku  
przekształcenia zakładu budżetowego gminy Witnica – Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Witnicy – w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną 
odpowiedzialnością6 i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę, odprowadzania  i oczyszczania ścieków, produkcji i  dostawy 
energii cieplnej oraz odbioru i unieszkodliwiania odpadów. 
Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
i Gminy Witnica wydane – na podstawie  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków7  – 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica (zwanego dalej Burmistrzem) w dniu  
30 września 2016 roku8. Wcześniej Spółka nie dysponowała  zezwoleniem na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2015 r.,  
Nr 031.2.2015, Miasto i Gmina Witnica przejęła od Gminy Bogdaniec zadania 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Bogdaniec. 
Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 tego porozumienia, właściwe organy Miasta i Gminy 
Witnica realizują obowiązki organów gmin określone w uzzw, w szczególności 
dotyczące zatwierdzania taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę oraz uchwalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu MZK Sp. z o.o. w Witnicy. 

(dowód: akta kontroli s. 2-61, 1102, 1121-1122) 

1.1.2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie  
zbiorowego zaopatrzenia w wodę był Prezes Zarządu Spółki, dwóch  kierowników 
Działu Technicznego i  ośmiu pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 
konserwatora Stacji Uzdatniania Wody (SUW), elektryka-automatyka/operatora, 
operatora oczyszczalni ścieków/SUW i konserwatora sieci wodociagowo-

                                                           
6  Przekształcenia dokonano w drodze uchwały  Nr VIII/41/2003 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie  
    przekształcenia budżetowego zakładu gmina Witnica – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy w jednoosobową spółkę 
    gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki sporządzony został w dniu 30 września 2003 r. 
7 Dz. U. z 2017 r., poz. 328, dalej także: uzzw. 
8 Decyzja Nr WI.OŚ.6220.3.2016. 
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kanalizacyjnej. Pracownicy posiadali aktualne zakresy obowiązków uwzględniające  
zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców  wodę. 

           (dowód: akta kontroli s. 62, 158-166) 
1.1.3. Spółka czerpała wodę z sześciu ujęć9 (łącznie 14 studni). Na koniec I kwartału  
2017 r. łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 204,3 km, w tym 5,8 km sieci 
magistralnej. Część sieci zarządzanej przez Spółkę o długości ok. 97 km znajduje 
się na terenie sąsiedniej Gminy Bogdaniec. Łączna liczba przyłączy wodociągowych 
na koniec 2015 r. – 2.993, na koniec 2016 r. – 3.024. Wielkość poboru wody z ujęć 
wynosiła: 485,6 tys. m3 w 2015 r., 487,2 tys. m3 w 2016 r. i 109,9 tys. m3 w I kw. 
2017 r. 
Na koniec I kwartału 2017 r.  z sieci wodociągowej korzystało 89,9% mieszkańców 
Gminy. Nie zwodociągowano czterech miejscowości, przede wszystkim z uwagi 
na niedogodne położenie (lokalizacja  po drugiej stronie rzeki Warty).  

           (dowód: akta kontroli s. 1061-1063,1098, 1121-1122, 1627-1629) 
 

1.2. Regulamin dostarczania wody  
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został  uchwalony w dniu  
9 maja 2006 r. przez Radę Miejską w Witnicy10. Regulamin określa prawa 
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług 
w zakresie zgodnym z zapisami art. 19 ust. 2 uzzw. 

     (dowód: akta kontroli s. 167-175) 

1.3. Zawieranie z mieszkańcami umów na dostawę wody 
1.3.1. Dostarczanie wody odbywało się na podstawie pisemnych umów na dostawę 
wody oraz na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zawartych między Spółką, 
a odbiorcami usług. W latach 2015, 2016 i 2017 (I kw.) zawartych zostało 
odpowiednio 91, 61 i 41 umów na dostawę wody oraz 157, 93 i 52 umowy 
na dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Umowy zawierane były na podstawie 
pisemnych wniosków ewidencjonowanych w rejestrach. Umowy zawierane były   
z każdym odbiorcą, który wystąpił z pisemnym wnioskiem o jej zawarcie. 

(dowód: akta kontroli str. 176, 875-882) 
1.3.2. Spółka stosowała dwa wzorce umów zawieranych z mieszkańcami: 
o zaopatrzenie w wodę oraz o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  
W wyniku badania 50 umów zawartych w 2015 r. i  2016 r. stwierdzono, że były one 
zgodne ze stosowanymi w Spółce wzorcami. 
Wszystkie ww. umowy zawierały niedozwolone klauzule umowne naruszające 
prawa konsumentów,  przede wszystkim ograniczające odpowiedzialność Spółki 
za przerwy w dostawach wody, które zostały zakwestionowane przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów11 i wpisane do rejestru klauzul 
niedozwolonych. 

(dowód: akta kontroli str. 177-180) 

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

1. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 uzzw, na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze 
decyzji.  

                                                           
9 Ujęcia Witnica, Kamień Mały, Mosina, Nowiny Wielkie, Kamień Wielki, Dzieduszyce Stare. Położone na terenie Gminy ujęcie 
w Racławiu zostało przekazane do użytkowania PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 
2015 r., nr 27/2015. 
10 Uchwała nr XLII/254/2006. 
11 Dalej: UOKiK. 
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Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Miasta 
i Gminy Witnica dopiero w dniu 30 września 2016 r. i nie posiada zezwolenia 
(decyzji administracyjnej) na prowadzenie działalności polegającej na zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę  na terenie  Gminy Bogdaniec.  
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, m.in. że  po wyborach samorządowych w 2014 r. 
doszło do zmiany w składzie zarządu oraz  rady nadzorczej Spółki i nowe organy 
rozpoczęły działania naprawcze. Spółka prowadzi działalność polegającą 
na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie Gminy Bogdaniec zgodnie z treścią  
porozumienia międzygminnego Nr 031.2.2015. zawartego w dniu 7 grudnia 2015 r. 
pomiędzy gminami Witnica i Bogdaniec.  

(dowód: akta kontroli str. 1102-1106, 1594-1601) 
Zdaniem NIK, zawarcie porozumienia międzygminnego przez Miasto i Gminę 
Witnica i Gminę Bogdaniec nie zwolniło Spółki z obowiązku uzyskania zezwolenia, 
o którym mowa w art. 16 ust. 1 uzzw, na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę na terenie Gminy Bogdaniec. Posiadane zezwolenie z dnia 30 września 
2016 r. uprawnia bowiem Spółkę do prowadzenia działalności polegającej 
na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyłącznie  
na terenie Miasta i Gminy Witnica. 
 
2. Umowy o zaopatrzenie w wodę oraz o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków zawarte przez Spółkę zawierają klauzule, które zostały wpisane do rejestru 
klauzul niedozwolonych prowadzonego w UOKiK : 
1) § 7 ust. 1 lit. F): MZK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności  za ograniczenia 
albo wstrzymanie dostaw wody (bądź ograniczenia lub wstrzymania odbioru 
ścieków), wywołane następującymi okolicznościami: przerwaniu w zasilaniu 
energetycznym urządzeń wodociągowych (i kanalizacyjnych)12; 
2) § 7 ust. 1 lit. g): MZK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności  za ograniczenia 
albo wstrzymanie dostaw wody (bądź ograniczenia lub wstrzymania odbioru 
ścieków), wywołane następującymi okolicznościami: planowanymi przerwami 
związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń 
wodociągowych (lub kanalizacyjnych), po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy13 ; 
3) § 10: W przypadku niesprawności wodomierza głównego, łączną ilość pobranej 
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy 
przed stwierdzeniem niesprawności tego wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, 
na podstawie średniego zużycia wody w roku poprzednim i liczby niesprawności 
wodomierza14 ; 
4) § 11 ust. 1 lit. d): MZK Sp. z o.o. ma prawo odciąć dostawę wody 
do nieruchomości zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego 
inspektora sanitarnego, wójta/burmistrza oraz Odbiorcę, jeżeli: został stwierdzony 
nielegalny pobór wody, tj. bez zawarcia umowy, jak i przy celowo uszkodzonych 
albo pominiętych wodomierzach15. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że obowiązujące wzory umów zostały 
wprowadzone przez poprzedni zarząd i obowiązują od około 12 lat. Aktualnie 
w Spółce trwają prace związane z przygotowaniem nowych wzorów umów. 

(dowód: akta kontroli str. 1104) 

Spółka prowadziła na terenie Miasta i Gminy Witnica działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę bez wymaganego zezwolenia Burmistrza. 
Zezwolenie takie uzyskała dopiero  30 września 2016 r. Nie uzyskała natomiast 
                                                           
12  Klauzula niedozwolona, wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKIK nr 4667. 
13 Zapis uznany za praktykę ograniczającą konkurencję - decyzja UOKIK z 28.12.2012 r., nr RWA-48/2012. 
14

 Klauzula niedozwolona, wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKIK nr 3804. 
15

 Klauzula niedozwolona, wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKIK nr 3806. 
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zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 
Bogdaniec. Zawarte przez Spółkę umowy z mieszkańcami zawierały postanowienia 
naruszające prawa konsumentów.  
 

2. Zatwierdzane taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. W latach 2015, 2016 i w I kwartale 2017 r. Spółka sprzedała odpowiednio: 
454.700 m3, 464.200 m3 i 103.400 m3 wody. Przychody Spółki w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyniosły odpowiednio: 1.918.728,72 zł, 
1.549.280,99 zł i 327 347,75 zł, natomiast koszty w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę wynosiły: 1.780.642,92 zł, 1.913.495,50 zł i 339.936,66 zł. 
Ujemny wynik finansowy za 2016 r. wynikał przede wszystkim z nieprzekazania 
Spółce dopłat do taryf przez Urząd Miasta i Gminy w Witnicy.  
W kontrolowanym okresie (od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r.) Urząd Miasta i Gminy 
w Witnicy dwukrotnie przekazał  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.  
Spółka uiszczała na rzecz Gminy czynsz przewidziany w umowie dzierżawy sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych ( 1.311.302,53 zł  w 2015 r. oraz 1.214.041,61 zł 
w 2016 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 119-157,177-180, 355-403) 
2.1.2. Spółka posiadała wyodrębniony system rachunkowości służący do ewidencji 
zdarzeń gospodarczych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, który 
umożliwiał rejestrację operacji, o których mowa w art. 20 ust. 5 uzzw oraz 
zatwierdzone zasady rachunkowości, zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości16. 

(dowód: akta kontroli str. 526-531) 

2.1.3. Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej17, MZK Sp. z o.o. stała 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. 
Na podstawie umowy dzierżawy Nr 1/2012/FS z dnia 27 lutego 2012 r., Gmina 
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 sanitarnej18. 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 uzzw. Wydzierżawione środki trwałe 
ujęte były w ewidencji księgowej Gminy. 

                                                             (dowód: akta kontroli s. 9-56, 1282-1298) 
W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała z własnych  środków inwestycje 
związane z budową  sieci wodociągowej w m. Białczyk (etap I i II) o wartości 
                                                           
16 Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm. 
17 Dz.U. z 2017 r. poz. 827. 
18 Umowa obejmowała dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowinach Wielkich, Pyrzanach, Białczyku i Witnicy, sieci 

wodociągowej w Białczu  i Witnicy, podbudowy nawierzchniowe bitumiczne jw Nowinach Wielkich i oczyszczalnię ścieków 
w Białczyku. Nowowybudowane odcinki sieci były własnością Spółki. 

Opis stanu 
faktycznego 
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387.471,05 zł netto oraz w m. Białcz o wartości  88.014,29 zł netto. 
                                                   (dowód: akta kontroli s. 1197-1212, 1584-15-90) 

2.1.4. W dniu 17 czerwca 2016 r.  Spółka przedłożyła Burmistrzowi  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).  
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, m.in. że w momencie składania planu Spółka 
praktycznie nie realizowała i nie planowała realizacji inwestycji. 

                                                        (dowód: akta kontroli s. 279-284, 1104-1006) 

2.1.5. Projekt planu przewidywał m.in. budowę przez Spółkę 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 Spółka  planowała do 2020 r. wydatkować na zadania inwestycyjne kwotę 
2 mln zł ( po 500 tys. zł w każdym roku). Plan ten nie był realizowany przez Spółkę. 
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 pozwalało na dokonanie  oceny zgodności założeń 
planu z kierunkami rozwoju gminy  określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
                                                              (dowód: akta kontroli s. 279-284) 

2.1.6. W terminie określonym w art. 24 ust. 2 uzzw Spółka opracowała i przedłożyła 
Burmistrzowi następujące wnioski taryfowe: 
1) wniosek z 19 marca 2015 r. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie 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. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. 
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; 
2) wniosek z 22 marca 2016 r. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie 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 nadzorczym19 z dnia 7 czerwca 2016 r., Wojewoda Lubuski 
stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXX/174/2016 
ze względu na to, że uchwała określała jedynie wysokość cen za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków, nie zawierała natomiast pozostałych elementów 
określonych w § 4 rozporządzenia; 

                                                           
19 Nr NK-I.4131.168.2016.A.Hor 
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3) wniosek z 30 czerwca 2016 r. o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie 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 uzasadnienia tej  
uchwały, przyczyną odmowy zatwierdzenia taryf był brak zatwierdzonego 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych;  
4) wniosek z 29 września 2016 r. 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 wyniku zastrzeżeń co do treści wniosku zgłoszonych przez 
radnych Rady Miejskiej w Witnicy, Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. złożył w dniu 10 
listopada 2016 r. skorygowany wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i 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. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 14 grudnia 2016 r.20  
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; 
5) wniosek z 27 stycznia 2017 r. 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. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 kwietnia 2017 r.21 
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza,  
w którym pozytywnie zweryfikowano wniosek Spółki o zatwierdzenie taryfy.   
W ocenie organu nadzoru, 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 
odprowadzenie ścieków, pomimo tego, że do wniosku nie załączono wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zdaniem 
Wojewody brak było podstaw do przyjęcia, że Spółka nie miała 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). Skarga Gminy na to rozstrzygnięcie została 
oddalona wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp.22, wyrok jest nieprawomocny. 
Wnioski o zatwierdzenie taryf Spółka składała Burmistrzowi do zatwierdzenia 
w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia w życie taryf - zgodnie z treścią 
art. 24 ust. 2 uzzw. Wnioski zawierały tabele wymagane zgodnie 
z rozporządzeniem, nie zawierały natomiast  planu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 
uzzw. 
                                                        (dowód: akta kontroli str. 65-157,192-519, 1191) 

2.1.7. W okresie objętym kontrolą, poza uchwałami w sprawie taryf, które 

                                                           
20 Nr NK-I.4131.337.2016. AHor. 
21 Nr NK-I.4131.107.2017.AHOR. 
22 Wyrok z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt  II SA/Go 454/17. 
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obowiązywały do 31 maja 2015 r., w Gminie obowiązywały jedynie taryfy objęte 
wnioskiem Spółki z  dnia 19 marca 2015 r. W związku wyrokiem WSA z dnia 
20 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 173/16, stwierdzającym nieważność uchwały 
Rady Miejskiej w Witnicy  Nr XI/60/2015 z dnia 5 maja 2015 r., taryfy te weszły w 
życie  na podstawie art. 24 ust. 8 uzzw (po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku 
o zatwierdzenie taryf), a następnie okres ich obowiązywania uległ przedłużeniu na 
podstawie art. 24 ust. 5a uzzw, to jest wskutek rozstrzygnięć nadzorczych 
wydawanych przez Wojewodę Lubuskiego. Pozostałe taryfy nie weszły w życie albo  
ze względu na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, albo wskutek odmowy 
zatwierdzenia taryf przez Radę Miejską w Witnicy. Nie obowiązują również taryfy 
objęte wnioskiem  z 27 stycznia 2017 r. z uwagi na wstrzymanie, w drodze 
rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, wykonalności zarządzenia Burmistrza 
w przedmiocie weryfikacji tych taryf. 
Nie później niż od 18 marca 2017 r. w Gminie nie obowiązują taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 1106)  

2.2.  Prawidłowość opracowanych taryf 
2.2.1. Wniosek taryfowy Spółki z dnia 19 marca 2015 r. nie spełniał wymogów 
określonych w rozporządzeniu.  
Spółka nieprawidłowo zaplanowała wielkości usług realizowanych w okresie objętym 
taryfą, jak również zawyżyła ponoszone koszty działalności. Ponadto, pomimo 
prowadzenia przez Spółkę w latach 2015-2017 działalności inwestycyjnej 
polegającej m.in. na budowie sieci wodociągowej, Spółka nie posiadała 
uchwalonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiącego – stosownie do treści § 7 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia – podstawę kalkulacji kosztów wynikających z inwestycji 
modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska uwzględnianych przy 
opracowaniu taryf.  

 (dowód: akta kontroli str. 210-228) 

2.2.2. Spółka stosowała w rozliczeniach ceny wody ustalone we wnioskach 
taryfowych, z podziałem na dwie grupy odbiorców: gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy.  

     (dowód: akta kontroli str. 192-219) 
W latach 2014 i 2015 przychody uzyskane z wpłat odbiorców za dostarczaną wodę, 
wraz z dopłatą do taryf przekazywaną corocznie przez Gminę, pokrywały koszty 
związane z tym obszarem działalności Spółki. W związku z brakiem dopłaty do taryf 
za 2015 r. wynik finansowy działalności Spółki w 2016 r. był ujemny. 

         (dowód: akta kontroli str. 1098-1099) 
2.2.3. Spółka przekazywała darowizny na rzecz Gminy Witnica i innych podmiotów, 
które zwracały się o wsparcie finansowe. Między innymi, w ramach umowy 
partnerskiej z dnia 30 października 2015 r., Spółka przekazała na rzecz Miasta 
i Gminy Witnica kwotę 125 tys. zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 
i budowę ronda w Witnicy. Łączna wartość pozostałych darowizn przekazanych 
przez Spółkę  wyniosła 19.450,00 zł, a wysokość jednostkowych darowizn wynosiła 
od 200 zł do 5 tys. zł. W Spółce nie opracowano zasad dokonywania darowizn, 
środki przekazywane były obdarowanemu na podstawie decyzji Prezesa Spółki. 
Darowizn nie uwzględniano w kalkulacji kosztów działalności Spółki przyjmowanych 
dla potrzeb kalkulacji wniosków taryfowych. 

                                 (dowód: akta kontroli str. 1592-1595, 1602-1626) 
2.2.4. Spółka nie posiada pozwoleń wodnoprawnych, wymaganych zgodnie 
z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 



 

10 

wodne23, na pobór wody (ujęcie: Dzieduszyce Stare i Kamień Wielki). Za pobór 
wody bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego Spółka naliczyła i odprowadziła 
podwyższone o 500% opłaty środowiskowe, w kwotach odpowiednio w roku: 2015 – 
10.525,23 zł oraz 2016 – 21.410,87 zł.  

       (dowód: akta kontroli str. 564-565, 568-574, 592-594) 
2.2.5. Analiza wybranych akt postępowań windykacyjnych prowadzonych w  2014 r.  
wykazała m.in., że Spółka kierowała pozwy o zapłatę i wszczynała postępowanie 
egzekucyjne na podstawie uzyskanych tytułów wykonawczych. Spłata zadłużenia 
następowała również w przypadkach bezskuteczności podjętych czynności 
prawnych i umorzenia postępowania egzekucyjnego (pomimo bezskuteczności 
egzekucji dłużnik spłacał zaległość dobrowolnie w celu przywrócenia dostaw wody). 
             (dowód: akta kontroli str. 1290-1298) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Wniosek taryfowy Spółki z dnia 19 marca 2015 r. nie spełniał wymogów 
określonych w przepisach rozporządzenia.  
Pomimo prowadzenia przez Spółkę w 2015 r. działalności inwestycyjnej polegającej  
m.in. na budowie sieci wodociągowej, Spółka nie posiadała uchwalonego 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, stanowiącego – stosownie do treści 
§ 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – podstawę kalkulacji kosztów wynikających 
z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska uwzględnianych 
przy opracowaniu taryf. W efekcie Spółka nie posiadała i nie przedłożyła Radzie 
Miejskiej w Witnicy Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiącego obligatoryjny załącznik 
do wniosku o zatwierdzenie taryf (art. 24 ust. 3 uzzw). 
Jak wynika z treści  wniosku taryfowego, Spółka zaplanowała w okresie objętym 
taryfą istotne zwiększenie sprzedaży usług w grupach taryfowych objętych 
najwyższymi stawkami (gospodarstwa domowe), przy jednoczesnym obniżeniu 
usług w grupach taryfowych z niższą stawką.  
I tak, w 2014 r. Spółka  sprzedała 351.570 m3 wody odbiorcom z pierwszej grupy 
taryfowej (gospodarstwa domowe) i 93.512 m3 wody odbiorcom z drugiej grupy 
taryfowej (pozostali) - łącznie 445.085 m3. We wniosku taryfowym przyjęto sprzedaż 
wody  odpowiednio na poziomie 370.970 m3 i 89.230 m3 (łącznie 460.200 m3).  
W przypadku odbioru ścieków sprzedaż usług w 2014 r. wyniosła 167.921 m3  
odbiorcom z pierwszej grupy taryfowej (gospodarstwa domowe), 7.045 m3  
odbiorcom drugiej grupy taryfowej (pozostali) i 118.405 m3 odbiorcom trzeciej grupy 
taryfowej (ścieki przemysłowe) - łącznie 293.371 m3. We wniosku taryfowym 
zaplanowano natomiast odbiór ścieków w ilości 200.180 m3 dla odbiorców 
z pierwszej grupy taryfowej, 35.540 m3 dla odbiorców drugiej grupy taryfowej i tylko 
55.200 m3 dla odbiorców trzeciej grupy taryfowej (łącznie 290.920 m3).  
Przesunięcie planowanej sprzedaży usług z tańszych grup taryfowych do droższych  
miało wpływ na ustalenie planowanych przychodów. We wniosku taryfowym nie 
wskazano żadnych okoliczności uzasadniających przyjęcie tego rodzaju założeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 210-228)  
Zgodnie z treścią § 15 ust. 3 rozporządzenia, planowaną roczną ilość świadczonych 
usług oblicza się jako sumę zweryfikowanej ilości świadczonych usług w roku 
obrachunkowym poprzedzającym rok planowanego wprowadzenia taryfy oraz 
zmiany ilości świadczonych usług, w tym wynikającej w szczególności z planowanej 
realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. W ocenie NIK, wniosek 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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taryfowy Spółki z dnia 19 marca 2015 r. opracowany został z naruszeniem ww. 
przepisu. 

Analiza sprawozdania finansowego sporządzona  w lutym 2017 r. na zlecenie Spółki 
wykazała, że we wniosku taryfowym z dnia 19 marca 2015 r. ujęte zostały koszty, 
które faktycznie w Spółce nie wystąpiły. Były to następujące pozycje: 
1) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia w wysokości 

40 tys. zł dla wody i 132 tys. zł dla ścieków; 
2) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 20 tys. zł dla 

wody i 132 tys. zł dla ścieków; 
3) należności nieregularne w wysokości 199.053 zł dla wody i 238.357 zł dla 

ścieków (Spółka nie utworzyła rezerwy na ten cel).  
 (dowód: akta kontroli str. 65-118, 210-228, 1198-1199, 1123-1148)  

Stosownie do treści  § 6  rozporządzenia,  przedsiębiorstwo wodociągowo-  
kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen  
i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając 
w szczególności:  koszty eksploatacji i utrzymania, koszty zakupionej przez siebie 
wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego 
posiadaniu, spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, spłaty 
odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, należności nieregularne i marżę 
zysku. 
Jak wynika natomiast z treści § 7 ust. 1 rozporządzenia,  koszty, o których mowa 
w § 6 pkt 1-5, planuje się na podstawie: kosztów poniesionych w roku 
obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, 
ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków 
ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy oraz 
kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony 
środowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym 
poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf. 
W ocenie NIK, Spółka naruszyła ww. przepisy poprzez wskazanie we wniosku 
taryfowym kosztów faktycznie niewystępujących w jej działalności. Z analizy 
dokonanej przez Spółkę w 2017 r. wynika, że ceny za m3 dostarczanej wody we 
wniosku taryfowym zostały zawyżone odpowiednio o 44 gr i 36 gr.    
Na nieprawidłowe sporządzenie wniosku taryfowego wskazuje również porównanie 
wysokości marży z zysku zakładanego we wniosku taryfowym i faktycznego wyniku 
finansowego, jaki Spółka osiągnęła ze sprzedaży wody w roku obrachunkowym 
poprzedzającym wejście taryf w życie i w roku taryfowym. We wniosku taryfowym 
przyjęto marżę zysku ze sprzedaży wody na poziomie 0%, podczas, gdy w 2014 r. 
Spółka osiągnęła ze sprzedaży wody zysk w wysokości 261.233,68 zł, a na koniec 
2015 r.– w wysokości 138.085,80 zł. 
W związku z zaleceniami UOKiK Spółka zleciła zewnętrznemu podmiotowi 
przeprowadzenie analizy ww. wniosku o zatwierdzenie taryf i analiza ta potwierdziła, 
że wniosek przygotowany został niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie 
w  Spółce trwają prace nad przygotowaniem nowych taryf. 

          (dowód: akta kontroli str. 1102-1106) 
2. Spółka nie posiada pozwoleń wodnoprawnych, wymaganych zgodnie z art. 122 
ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
na pobór wody  z ujęć: Dzieduszyce Stare i Kamień Wielki. Za pobór wody bez 
ważnego pozwolenia wodnoprawnego Spółka naliczyła i odprowadziła opłaty 
środowiskowe podwyższone o 500%. 
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Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że przyczyną nieuzyskania pozwoleń są 
nieuregulowane sprawy własności gruntów, na których znajdują się ujęcia oraz 
konieczność legalizacji dokonanych odwiertów. Spółka zleciła wykonanie operatów 
wodnoprawnych na pobór wody z ujęć w Dzieduszycach Starych oraz w Kamieniu 
Wielkim. W dniu 12 lipca 2017 r. Spółka wystąpiła do Starosty Gorzowskiego 
w wydanie ww. pozwoleń. 
                         (dowód: akta kontroli str. 1102-1106) 

Wniosek taryfowy Spółki z dnia 19 marca 2015 r. sporządzony został niezgodnie 
z przepisami 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 ścieków. 
Spółka bowiem nieprawidłowo zaplanowała wielkości usług realizowanych w okresie 
objętym taryfą, jak również zawyżyła ponoszone koszty działalności. 
Wskutek braku wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody z dwóch 
ujęć Spółka ponosiła dodatkowe wydatki, z tytułu podwyższonych opłat 
za korzystanie ze środowiska. 
 

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
 

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). Najmniejszą część stanowią rury wykonane ze 
stali (1%), pozostała część sieci wodociągowej wykonana jest z PE. 

(dowód: akta kontroli, str. 36, 191, 1633) 

3.1.2. Okresową kontrolą, o której mowa w art. 62. ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane24, objęto w 2016 r. i 2017 r.: budynki hydroforni 
w Mosinie i ujęcia wody w Kamieniu Małym, SUW w Witnicy, sieć wodociągową 
i zbiorniki wody uzdatnionej w Witnicy i Białczu, budynek hydroforni i zbiornik 
na wodę pitną w Dzieduszycach Starych oraz budynki hydroforni w Kamieniu 
Wielkim i Nowinach Wielkich. Dla wskazanych wyżej obiektów Spółka prowadzi 
książkę obiektu budowalnego, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane. 
             (dowód: akta kontroli str. 721-864) 

3.1.3. Obecnie spółka posiada w monitoringu automatycznym trzy obiekty 
wodociągowe: 
1) zestaw podnoszenia ciśnienia Dzieduszyce Stare, objęty monitoringiem 

od  marca 2017 r.; 
2) ujęcie wody Kamień Mały (dwie studnie głębinowe), objęty monitoringiem 

od lutego 2014 r.; 
3) stacja podnoszenia ciśnienia Krześniczka, objęty monitoringiem od grudnia 

2014 r. 
Koszty uruchomienia monitoringu, które wyniosły łącznie 72 516,61 zł netto, zostały 
pokryte ze środków własnych Spółki i częściowo (do kwoty 14 200 zł) z polisy 
ubezpieczeniowej. Wszystkie obiekty dołączono do istniejącego monitoringu 
przepompowni ścieków. Dane są przekazywane automatycznie przy wykorzystaniu 
sieci GSM. 
                                                (dowód: akta kontroli str. 1595, 1634 ) 

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

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

3.1.4 Pomiary ciśnienia i natężenia przepływu wody prowadzone były na wodzie 
podawanej do sieci w sposób ciągły we wszystkich sześciu stacjach uzdatniania 
wody. Pomiary takie nie są prowadzone bezpośrednio na sieci. 
Pomiary szczelności przewodów (kontrola wycieków) nie są prowadzone. Jedynym 
wskaźnikiem pośrednim jest zwiększony pobór wody na stacjach uzdatniania wody 
oraz prowadzona obserwacja pod kątem występowania wycieków. Spółka 
nie określiła ekonomicznego poziom wycieków z sieci. 
                                                                           (dowód: akta kontroli str. 1596, 1634) 

3.1.5. W badanym okresie odnotowano 34 awarie sieci wodociągowej. Wskaźnik 
intensywności awarii25 w latach  2015-2017 (I kw.) wynosił odpowiednio: 0,13; 0,18 
i 0,01. Przyczyną awarii, jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki, były wiek sieci 
wodociągowej oraz uszkodzenia mechaniczne wywołane czynnikiem zewnętrznym. 
Wiek sieci był przyczyną awarii przewodów wodociągowych, połączeń przewodów 
i zasuw, awarie wywołane czynnikami zewnętrznymi dotyczyły najczęściej 
przewodów i hydrantów.    

                      (dowód: akta kontroli str. 1597,1636) 

3.1.6. Minimalny i maksymalny czas awarii wynosił w poszczególnych latach:  
od 0,5 h do 4 h w 2015 r., 05 h do 4 h w 2016 r. i  0,5 h w  I kw. 2017 r. Średni czas 
awarii wynosił: 2,6 h w 2015 r., 2,5 h w 2016 r. i 0,5 h w I. kw. 2017 r.   
W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki długotrwałej przerwy w dostawie 
wody (trwające ponad dobę). Wszystkie awarie Spółka usuwała we własnym 
zakresie. Po usunięciu awarii dokonywano intensywnego płukania i dezynfekowania 
sieci wodociągowej. Po stwierdzeniu nieodpowiedniej jakości wody Spółka 
informowała PPIS o podjętych działaniach naprawczych i wykonywała dodatkowe 
badania jakości wody. 
Incydentalne przypadki przerw w dostawie wody spowodowane były brakiem 
zasilania w energię elektryczną z przyczyn leżących po stronie dostawcy energii 
elektrycznej. W celu wyeliminowania tego rodzaju przypadków Spółka zakupiła 
przewoźny agregat prądotwórczy.  

                                                      (dowód: akta kontroli str. 1597, 1636) 

3.1.7. Spółka  co roku uzgadniała z PPIS w Gorzowie Wlkp. stałe punkty czerpalne 
służące do pobierania próbek wody do badań oraz harmonogram ich pobierania 
w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody. Uzgodnień tych, na poszczególne lata  
2015-2017, dokonano 30 grudnia 2014 r., 27 stycznia  2016 r. i 28 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.665-702, 865-869, 1598 ) 

Zgodnie z ww. harmonogramami, w 2015 r. ustalonych zostało 16 punktów poboru 
wody, a w następnych latach (po przekazaniu ujęcia wody w Racławiu) - 14 punktów 
poboru, zlokalizowanych w ujęciach wody oraz wybranych miejscach na terenie 
gminy (urząd gminy, sklepy, dom pomocy społecznej, szkoła). Częstotliwość poboru 
prób wody do badań  w poszczególnych punktach  wynosiła od 1 do 6 pobrań w 
przypadku wodociągu w Witnicy. Do badań pobierano próbki wody z ujęcia, z sieci 
po uzdatnieniu oraz z sieci wodociągowej.  

    (dowód: akta kontroli str. 653, 665-702, 865-869 ) 

3.1.8. Zakres wykonywanych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej 
obejmował: w przypadku monitoringu kontrolnego - badanie parametrów26 
wskazanych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 

                                                           
25 Liczba uszkodzeń/km/rok. 
26 Badaniami obejmowano następujące parametry: barwę, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność, zapach, smak, 

amonowy jon, żelazo ogólne, mangan, twardość, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, liczba bakterii grupy coli, liczba 
bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków, ogólna liczba mikroorganizmów. 
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listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi27 
(dalej rwjs), a w przypadku monitoringu przeglądowego - badanie parametrów28 
wskazanych w załącznikach 1-4 do ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str.  665-702, 1299-1578) 

3.1.9. Zakres badań Spółka uzgadniała z PPIS łącznie z harmonogramami 
i miejscami poboru prób. Zakresy badań nie podlegały zmianom. 

(dowód: akta kontroli str.  665-702, 866-871) 

3.1.10. Spółka wykonuje badania wody w zakresie zawartości substancji 
promieniotwórczych począwszy  od 2017 r.; pierwsze tego typu badania wykonano  
4 kwietnia i 6 czerwca 2017 r. Zakres badań obejmuje następujące pierwiastki:  
222Radon, Tryt, 226Rad, 228Rad.  

(dowód: akta kontroli str.  1639-1640) 

3.1.11. Próbki wody do badań i badania jakości wody wykonywały na zlecenie 
Spółki  Laboratorium Środowiska SGS Polska Sp. z o.o. z Pszczyny oraz 
Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie 
Wlkp. Laboratoria posiadały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
obowiązującą w okresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 874-874a) 

3.1.12. Badanie losowo wybranych 30  sprawozdań z badań przeprowadzonych 
w 2015 r. i 2016 r. w wyniku których nie stwierdzono przekroczenia parametrów 
jakości wody określonych w rjws wykazało, że laboratorium przekazywało Spółce 
sprawozdanie z badań w ciągu od 1 do 6  dni. Nie w każdym przypadku 
odnotowywano daty wpływu sprawozdań do Spółki  w związku z czym nie zawsze 
można było ustalić, po jakim okresie od daty otrzymania Spółka przekazywała wyniki 
badań  do PPIS.  
W przypadku badań, w wyniku których stwierdzono przekroczenie parametrów 
jakości wody, laboratorium przekazywało Spółce sprawozdanie z badań w terminie 
od 1 do 4 dni. Spółka przekazywała PPIS sprawozdania otrzymane z laboratorium 
drogą elektroniczną, jeszcze przed oficjalnym wpływem przedmiotowych 
sprawozdań w formie papierowej. Również w tych przypadkach z uwagi na brak 
danych dotyczących daty wpływu do Spółki sprawozdań przekazanych drogą 
elektroniczną nie można ustalić po jakim okresie od daty ich otrzymania zostały one 
przekazane tą samą drogą do PPIS. Z dokumentów, na których odnotowano wpływ 
sprawozdania do Spółki  wynika, że Spółka przesyłała PPIS sprawozdania w ciągu 
1-3 dni. 

 (dowód: akta kontroli str.  1308-1578) 

3.1.13. Spółka zleciła przeprowadzenie 66 badań jakości wody w ramach kontroli 
wewnętrznej, w tym: w 2015 r. – 29, w 2016 r. – 32 oraz w I kwartale 2017 r. – 5.  
W okresie objętym kontrolą trzykrotnie nastąpiło przekroczenie parametrów jakości 
wody w sieci wodociągowej. Wszystkie przypadki dotyczyły wodociągu publicznego 
w Witnicy. 
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,  dotyczyła wodociągu 

                                                           
27 Dz.U. poz. 1989. Wcześniej obowiązywało w tym zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). 
28 Badaniami obejmowano takie parametry, jak: barwa, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność, zapach, smak, 

amonowy jon, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość, utlenialność z KMnO4, fluorki, chrom, kadm, ołów, nikiel, 
antymon, selen, miedź, sód, aluminium, siarczany, cyjanki, bor, rtęć, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, Σ 
THM, tri chlorometan (chloroform), bromodichlorometan, tribromometan, twardość, pestycydy, bromiany, arsen, 
benzo(a)piren, eΣ WWA, benzen, liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę enterokoków, ogólna 
liczbę mikroorganizmów w 22±20 C po 72h, Clostridium perfringesns, łącznie 48 parametrów. 
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publicznego w Witnicy. W próbkach wody pobranej w SUW Witnica (próbka pobrana 
na wyjściu z SUW)  oraz z sieci (próbka pobrana w budynku UMiG Witnica) 
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 hydrantów w dwóch punktach sieci 
na terenie Witnicy), które wykazały podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. 
Badania przeprowadzone zostały w dniu 24 sierpnia 2015 r. (brak daty wpływu 
sprawozdania z badań do Spółki), o wynikach badań Spółka zawiadomiła PPIS 
w dniu 28 sierpnia 2015 r.  
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 wodzie podawanej do sieci z SUW Witnica oraz w sieci  
(budynek MiG Witnica) podwyższonego poziomu manganu, żelaza, jonu 
amonowego i mętności. Przekroczenie dopuszczalnych parametrów wody wykazały 
badania przeprowadzone przez Spółkę w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 
14 września 2015 r. i 17 września 2015 r. (przekazane PPIS drogą elektroniczną 
w dniu 17 września 2015 r.). 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 decyzje z dnia 8 października 2015 r.  
Działania naprawcze podejmowane przez Spółkę polegały na odkażaniu i płukaniu 
studni oraz wodociągów. Spółka nie występowała o zgodę na odstępstwo od 
wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda; PPIS nie nakazał 
unieruchomienia wodociągów w związku z przekroczeniem dopuszczalnych 
parametrów. 

(dowód: akta kontroli str. 703-713, 1310-1312,1328-1331,1348-1367,1385-
1388,1399-1402,1436-1441,1495-1498,1502-1505, 1511-1514, 1521-1524, 1548-

1551, 1599-1600) 

3.1.14. PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadził w kontrolowanym okresie łącznie 74 
badania wody wyprodukowanej przez Spółkę, w tym 35 badań w 2015 r., 30 badań 
w 2016 r. i 9 badań w pierwszym kwartale 2017 r. PPIS trzykrotnie stwierdzał 
w drodze decyzji administracyjnych warunkową przydatność wody do spożycia (trzy 
przypadki w 2015 r.), nie stwierdzono braku przydatności wody do spożycia. 
                                                       (dowód: akta kontroli str.  1579-1580, 1637-1638) 

3.1.15. W celu poprawy jakości ujmowanej wody w 2016 r. przeprowadzono 
mechaniczno - chemiczne czyszczenia studni S1 i S2 w Witnicy. Koszty renowacji 
dwóch studni, które wyniosły 35.000 zł netto, pokryte zostały ze środków własnych 
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Spółki. Ujmowana na ujęciach woda ze studni głębinowych poddawana jest 
napowietrzaniu i filtracji na filtrach pośpiesznych. W procesie uzdatniania nie używa 
się środków chemicznych. W 2016 r. w SUW w Witnicy zainstalowano ultrafioletowy 
sterylizator wody typ: AM5 wraz z miernikiem promieniowania UV Typ UVC-02, 
przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi. Urządzenie uzyskało 
pozytywną ocenę higieniczną PPIS w Gorzowie Wielkopolskim29.  

  (dowód: akta kontroli str.  714, 715-718, 1600) 

3.1.16. Spółka nie przedłożyła dokumentacji świadczącej o poinformowaniu 
mieszkańców o jakości wody niespełniającej wymagań określonych w rwjs.  
Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki wynika, że Spółka informowała mieszkańców 
gminy o  jakości wody niespełniającej wymagań określonych w rwjs w związku 
z decyzjami PPIS stwierdzającymi warunkową przydatność wody do spożycia.  
Informacje przekazano poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych 
w miejscowościach, do których dostarczana była woda niespełniająca wymagań 
określonych w rwjs. Komunikaty dotyczące aktualnych wydarzeń m.in. w zakresie   
jakości dostarczanej wody zamieszczane są na stronie internetowej Spółki30 dopiero 
od stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.  1594-1600) 

3.1.17. W latach 2015- I kwartale 2017 r. kontrole w Spółce prowadziła Powiatowa  
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim (pod kątem jakości 
wody), Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim 
(zalecono wymianę niesprawnych hydrantów) i Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie (zalecono zabezpieczenie nieczynnych hydrantów oraz 
legalizację studni nr 5 w Dzieduszycach Starych). 

Spółka nie przedłożyła dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie kontroli 
w trybie art. 7 pkt 2 uzzw i nie składała zawiadomień w sprawach określonych 
w art. 28 ust. 1 i ust. 2 uzzw. Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że kontrole urządzeń 
wodociągowych, o których mowa w art. 7 pkt 2 uzzw są prowadzone, m.in. 
każdorazowo podczas wizyty pracownika spółki – kontrolera, który co dwa miesiące 
dokonywał u każdego kontrahenta odczytu urządzenia pomiarowego i wystawienia 
faktury oraz sprawdzenia stanu urządzeń wodociągowych.  

  (dowód: akta kontroli str. 1594-1601) 

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

Spółka niewłaściwie informowała mieszkańców o jakości wody, tj. nie  zamieszczała 
komunikatów na ten temat na stronie internetowej Spółki, co było niezgodne 
z treścią § 23 ust. 1 pkt 2 rjws.  

NIK zauważa, że pomimo braku przepisu prawa zobowiązującego do zachowania 
zasady pisemności, w celu wykazania realizacji obowiązków nałożonych przez 
ustawodawcę, powinna być ona zachowana. 

Spółka podejmowała w badanym okresie działania na rzecz zapewnienia ciągłych 
dostaw wody o wymaganym ciśnieniu i jakości w ramach zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, które nie były jednak w pełni skuteczne, gdyż nie zapobiegły występowaniu 
incydentalnych przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody. 

                                                           
29 Ocena higieniczna z dnia 16 maja 2016 r., nr HK-530-43/5/16. 
30 http://www.mzkwitnica.pl/ 
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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 Kontroli31, wnosi o: 

1) opracowywanie wniosków taryfowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

2) wyeliminowanie z umów o zaopatrzenie w wodę niedozwolonych klauzul 
naruszających prawa konsumentów; 

3) prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie Gminy Bogdaniec w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 16 
uzzw;  

4) w przypadku planowania przez Spółkę budowy urządzeń wodociągowych lub 
urządzeń kanalizacyjnych - opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi 
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 uzzw; 

5) uzyskanie wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody; 
6) informowanie mieszkańców o jakości wody zgodnie z przepisem § 23 

rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

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 6  października 2017 r.  

 

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