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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontroler Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/71/2017 z dnia 23 maja 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o. o. w Dobiegniewie, 
ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew (dalej Spółka lub PUK). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Walendzik, od 26.02.2015 r. Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki (Prezes). 
Poprzednio od 27.06.2008 r. Zbigniew Gacki. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 105) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Spółka nie w pełni zrealizowała wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu 
pokontrolnym skierowanym do Prezes Spółki po poprzedniej kontroli NIK. Spośród 5 
wniosków wykonano tylko jeden – zlecając opracowanie operatu wodnoprawnego 
zadbano o wyznaczenie strefy ochronnej ujęcia wody. Pozostałe wnioski albo nie 
zostały zrealizowane, albo zostały zrealizowane w niepełnym zakresie.   

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa 

lubuskiego 

Po zakończeniu kontroli nr P/15/110 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gmin województwa lubuskiego, NIK skierowała do Prezes Spółki 
wystąpienie pokontrolne z 25.09.2015 r., w którym wnosiła o:  
1. Zinwentaryzowanie rur cementowo-azbestowych znajdujących się 

w zarządzanych przez Spółkę instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych. 
2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 

(na pobór wody) dla ujęcia Podlesiec.  
3. Wypełnianie obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.  
4. Wyznaczenie oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony stref ochronnych ujęć 

wody.  
5. Zapewnienie ewidencjonowania ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni 

ścieków taborem asenizacyjnym oraz ich jakości, a także skuteczne 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna1 

Opis stanu 
faktycznego 
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zabezpieczenie komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio 
procesowi osuszania przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-16) 

Pismem z 26.10.2015 r. Prezes Spółki poinformowała NIK o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych: 
 Ad. 1. Spółka ze względu na ograniczone środki finansowe nie jest w stanie 
całościowo w 2016 r. przeprowadzić inwentaryzacji rur azbestowo-cementowych 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Inwentaryzacja będzie przeprowadzana 
etapami w miarę posiadanych środków finansowych.  
Ad. 2. Spółka będzie posiadała pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystane 
z wód dla ujęcia Podlesiec w 2016 r.  
Ad. 3. Spółka obowiązki wynikające z pozwoleń wodnoprawnych zacznie wypełniać 
od 2016 r. Zostaną założone i będą na bieżąco prowadzone książki eksploatacji 
studni.  
Ad. 4. Spółka zleci wyznaczanie stref ochronnych ujęć wody i je wyznaczy w trakcie 
występowania o nowe pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód 
dla poszczególnych ujęć.  
Ad. 5. Zarząd Spółki 14.09.2015 r. złożył Burmistrzowi Dobiegniewa wniosek 
o zabezpieczenie w budżecie Gminy Dobiegniew na 2016 r. środków finansowych 
na remont i modernizację oczyszczalni ścieków. We wniosku uwzględniono remont 
stacji zlewnej i biobloków. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18) 
Podczas niniejszej kontroli odnośnie realizacji przez Spółkę ww. wniosków 
pokontrolnych ustalono, że: 
1.1. Wniosek nr 1. Spółka zarządza siecią wodociągową składającą się m.in. z rur 
azbestowo-cementowych, których długość wg szacunków Spółki wynosiła około 
25 km, tj. około 25% długości całej sieci wodociągowej.  

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 
W zestawieniu pn. Inwentaryzacja sieci wodociągowej z materiału azbestowo-
cementowego (bez daty i bez podpisu) wykazano sieć z rur cementowo-
azbestowych w 4 miejscowościach o długości łącznej około 2.900 metrów. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

1.2. Wniosek nr 2. Do czasu niniejszej kontroli NIK Spółka nie uzyskała pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (na pobór wody) dla ujęcia 
Podlesiec. Pozwolenie wodnoprawne dla tego ujęcia było ważne do 31.12.2009 r., 
a od 01.01.2010 r. eksploatowano ww. ujęcie wody bez pozwolenia 
wodnoprawnego. 
W dniu 12.11.2015 r. Spółka złożyła zlecenie przygotowania dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód (na pobór wody) dla ujęcia Podlesiec, jednakże wykonawca nie zrealizował 
tego zlecenia i nie przygotował przedmiotowej dokumentacji. W dniu 27.02.2017 r. 
Spółka zleciła przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania ww. 
pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia Podlesiec kolejnemu wykonawcy i w  dniu 
09.06.2017 r. Prezes Spółki podpisała umowę na opracowanie operatu 
wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji na pobór wody z ww. ujęcia z terminem 
wykonania do 31.12.2017 r. Spółka została zobowiązana do dostarczenia 
wykonawcy m.in. informacji o ustanowionej strefie ochronnej ujęcia wody. Do czasu 
niniejszej kontroli NIK: operat wodnoprawny nie został przekazany Spółce; 
prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu uzyskania pozwoleń oraz 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. 

(dowód: akta kontroli str. 23-27, 69-89, 106-109, 128-130) 
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1.3. Wniosek nr 3. W toku poprzedniej kontroli NIK przeprowadzonej w PUK 
ustalono, że Spółka nie wykonywała obowiązków wynikających z pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód (nie prowadziła dokumentacji dotyczącej 
ewidencjonowania oraz bilansowania przepływów), tj.: - nie prowadzono dla żadnej 
z 20 zarządzanych przez Spółkę studni książki eksploatacji studni, - nie 
dokonywano pomiarów poziomów zwierciadeł wody w żadnej z ww. studni. 
Obowiązki w ww. zakresie zostały nałożone na Spółkę w pozwoleniach 
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (na pobór wód).  

Podczas niniejszej kontroli NIK Spółka posiadała ważne (do roku) pozwolenia 
wodnoprawne dla następujących ujęć wody: Ługi (2018), Radęcin (2018), 
Wołogoszcz (2018), Chomętowo (2017), Słonów (2017), Słowin (2017), Mierzęcin 
(2024), Dobiegniew (2023), Osiek (2017 - ujęcie wyłączone z eksploatacji). 
Pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia Podlesiec utraciło ważność 01.01.2010 r. 
W toku niniejszej kontroli NIK ustalono, iż ujęcie wody w miejscowości Osiek było 
wyłączone z użytkowania. Spółka zarządzała 19 studniami, z tego 2 studnie (1 w 
Wołogoszczy i 1 w Radęcinie) były nieczynne. Dla wszystkich ww. 17 czynnych 
studni były założone książki eksploatacji studni. Dla 14 studni pomiarów statycznego 
i dynamicznego poziomu zwierciadła wody dokonywano z wymaganą 
częstotliwością. Dla 3 studni pomiarów poziomu statycznego i dynamicznego nie 
dokonywano z wymaganą częstotliwością (1 studnia w Wołogoszczy i 2 studnie w 
Mierzęcinie). 

(dowód: akta kontroli str. 3-16, 51-66, 106-109) 

1.4. Wniosek nr 4. Spółka w kontrolowanym okresie zleciła wyznaczenie strefy 
ochronnej ujęcia wody przy występowaniu o opracowanie operatu wodnoprawnego 
dla jednego ujęcia wody w miejscowości Podlesiec. W dokumentacji przewidywano 
wyznaczenie strefy ochrony bezpośredniej tego ujęcia wody. 

(dowód: akta kontroli str. 23-27, 69-89, 106-109) 
Prezes Spółki wyjaśniła, że: Spółka zleciła wyznaczenie strefy ochronnej ujęcia 
wody przy występowaniu o operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego dla jednego ujęcia wody w miejscowości Podlesiec. Firma, która 
opracowuje nam dokumenty w tym zakresie została zobowiązana do tego, aby była 
ustanowiona i wyznaczona w terenie strefa ochrony bezpośredniej tego ujęcia wody. 
W 2017 r. kończą się nam pozwolenia na niektóre ujęcia wody. Będziemy zlecać 
na zewnątrz wykonanie prac polegających na opracowaniu operatów 
wodnoprawnych i w konsekwencji uzyskiwać pozwolenia wodnoprawne dla tych 
ujęć. Strefy ochrony bezpośredniej będą w przypadku tych ujęć również 
wyznaczane. 

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

1.5. Wniosek nr 5. Zarząd Spółki 14.09.2015 r. i 14.11.2016 r. złożył Burmistrzowi 
Dobiegniewa wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. i na 2017 r. 
środków finansowych na potrzeby w zakresie wodociągów i kanalizacji, w tym 
remont i modernizację oczyszczalni ścieków. We wniosku uwzględniono m.in. 
remont stacji zlewnej i biobloków. Prezes Spółki poinformowała Burmistrza m.in., 
że nie funkcjonuje prawidłowo stacja zlewna, do której dowożone są ścieki wozami 
asenizacyjnymi, gdyż brak jest możliwości elektronicznej ewidencji zrzutu ścieków, 
ich ilości i jakości. Spółka wnioskowała o zabezpieczenie w budżecie Gminy 
na wykonanie najpilniejszych prac związanych z sieciami wodociągowymi 
i kanalizacyjnymi kwoty 250.000 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-22) 
Z informacji Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ww. 2 pism dotyczących 
zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby związane z sieciami 
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wodociągowymi i kanalizacyjnymi w Gminie wynika, że w latach 2015-2017 Gmina 
zaplanowała i wykonała następujące zadania inwestycyjne: - rok 2015; budowa lub 
rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Osiek – 
Urszulanka, Dobiegniew, projekt sieci dla miejscowości Grąsy (łączne wydatki 
69.171,28 zł), - rok 2016; zakończenie projektu Grąsy, modernizacja oczyszczalni 
ścieków (168.191,97 zł), rozbudowa sieci wodociągowej (podwyższenie ciśnienia 
wody) Podlesiec – Ostrowiec, wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki Komunalni 100.000 zł (łączne wydatki 513.856,69 zł), - rok 2017; projekt 
modernizacji oczyszczalni ścieków III etap – wydatki wykonane 15.000 zł, 
planowane wydatki w tym zakresie do końca roku 2017 to kwota 166.290 zł, 
planowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalni to kwota 100.000 
zł (łączne planowane wydatki w 2017 r. to kwota 266.290 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 67-68) 
Spółka została poinformowana przez Urząd Miejski w Dobiegniewie o zawarciu 
12.07.2016 r. umowy pomiędzy Ministrem Rozwoju, a Gminą Dobiegniew 
dotyczącej projektu pn. Modelowa Rewitalizacja Miast (realizowanego 
od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r.) i o przyznaniu gminie na ten cel ogółem kwoty 
1.697.900 zł, w tym w zakresie ochrony środowiska na przygotowanie w 2017 r. 
i 2018 r. dokumentacji pełnobranżowej dotyczącej modernizacji oczyszczalni 
ścieków wraz z główną przepompownią ścieków (biobloki, stacja zlewna, poletka 
osadowe, stacja do higienizacji osadów, budynek administracyjny). Kwota dotacji 
przeznaczona na wykonanie ww. dokumentacji wynosi 95.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 28-50) 

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

1. Stosownie do treści § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest2, wykorzystujący wyroby 
zawierające azbest zobowiązany został do przeprowadzania inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest oraz do ujmowania danych ustalonych w wyniku 
inwentaryzacji w druku „Informacja o wyrobach zawierających azbest”, a następnie 
do przekazania tej informacji (w terminie do 31 stycznia każdego roku) do marszałka 
województwa. 

W zestawieniu pn. Inwentaryzacja sieci wodociągowej z materiału azbestowo-
cementowego (bez daty i bez podpisu) przedstawionej kontrolującemu podczas 
niniejszej kontroli NIK wykazano ww. sieć w 4 miejscowościach o długości łącznej 
około 2.900 metrów. 
W okresie objętym niniejszą kontrolą NIK (ani w latach wcześniejszych) Spółka nie 
dokonywała inwentaryzacji wodociągowych rur azbestowo-cementowych 
eksploatowanych przez Spółkę i nie sporządzała „Informacji o wyrobach 
zawierających azbest” (ww. Informacji nie przekazywano do 31 stycznia każdego 
roku Marszałkowi Województwa Lubuskiego). 

(dowód: akta kontroli str. 24, 106-109) 
Prezes Spółki wyjaśniła, że: przeprowadzenie inwentaryzacji rur azbestowo-
cementowych wymaga wykonywania oględzin infrastruktury znajdującej się pod 
ziemią. W tym roku udało się ustalić, że ogółem 2.900 metrów rur wodociągowych 
zbudowanych jest z materiału azbestowo-cementowego. Planujemy przeprowadzić 
pełną inwentaryzację tego materiału w ciągu dwóch lat. Jeśli będziemy dysponować 

                                                           
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pełnymi danymi w tym zakresie będziemy sporządzać „Informacje o wyrobach 
zawierających azbest” i przekazywać je Marszałkowi Województwa Lubuskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

2. Do czasu niniejszej kontroli NIK spółka nie uzyskała pozwolenia wodnoprawnego 
na szczególne korzystanie z wód (na pobór wody) dla ujęcia Podlesiec, przez co nie 
wypełniono obowiązków przewidzianych w art. 122 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 37 pkt 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne3. 
Opłaty podwyższone (o 500%) ponoszone przez Spółkę z tego tytułu wynosiły za 
2015 r. 2.344,49 zł, za 2016 r. 2.252 zł4 (łącznie 4.596,49 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 3-16, 23-27, 69-89, 106-109) 
Prezes Spółki wyjaśniła, m.in. że: nie udało się wyegzekwować od pierwszego 
wykonawcy opracowania operatu wodnoprawnego dla tego ujęcia, a opracowanie 
operatu wodnoprawnego przez kolejnego wykonawcę i w konsekwencji uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia przedłuża się.  

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

3. Dla 3 studni nie dokonywano z wymaganą częstotliwością pomiarów poziomu 
statycznego i dynamicznego lustra wody (2 studnie w Mierzęcinie i 1 studnia 
w Wołogoszczy). 
Dla 2 studni w miejscowości Mierzęcin w części VIII książki eksploatacji studni - 
Rejestr przebiegu eksploatacji zapisano, iż rejestrowano poziom statyczny 
i dynamiczny w dniach: 15.07.2016 r. (jedna studnia), 15.07.2016 r. (druga studnia). 
Stosownie do zapisów pozwolenia wodnoprawnego z 22.12.2003 r. użytkownik tego 
ujęcia został zobowiązany do dokonywania pomiaru zwierciadła wody w studni dwa 
razy do roku i odnotowywania tych pomiarów w książce eksploatacji studni. 
Z zapisów 2 książek eksploatacji studni (nr 1 i nr 2) wynika, że pomiar dla studni nr 1 
był przeprowadzany jeden raz w 2016 r., pomiar dla studni nr 2 był przeprowadzany 
jeden raz w 2016 r.   
Dla 1 studni w miejscowości Wołogoszcz w części VIII książki eksploatacji studni - 
Rejestr przebiegu eksploatacji brak było wpisów dotyczących rejestrowania poziomu 
statycznego i dynamicznego lustra wody. Stosownie do zapisów pozwolenia 
wodnoprawnego z 05.08.2003 r. użytkownik tego ujęcia został zobowiązany do 
dokonywania pomiaru zwierciadła wody w studni raz do roku i odnotowywania tego 
pomiaru w książce eksploatacji studni.  

(dowód: akta kontroli str. 106-127) 
Prezes Spółki wyjaśniła, że nie zauważyła, że dla 3 studni pomiarów poziomu 
statycznego i dynamicznego wody nie dokonywano z wymaganą częstotliwością. 
Pouczyła pracownika Spółki, aby dokonywać pomiarów poziomu statycznego 
i dynamicznego wody w każdej studni z wymaganą częstotliwością i odnotowywać 
te pomiary w książkach eksploatacji studni. 

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

4. Oględziny oczyszczalni ścieków komunalnych w Dobiegniewie przeprowadzone 
podczas niniejszej kontroli NIK wykazały, że oczyszczalnia dysponuje „Instrukcją 
oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie.” W ww. instrukcji brak było (oraz w 
załączonym do niej schemacie technologicznym) zapisów o poletkach osadowych, 
które funkcjonowały podczas dokonywania oględzin i na których składowane były 
osady. Poletka osadowe oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie były niezadaszone i 
osad częściowo składowany był na nieutwardzonym podłożu. Nie były także 
przestrzegane zasady zrzutu ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków 

                                                           
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121. 
4 Podczas poprzedniej kontroli NIK ustalono, iż z ww. tytułu za 2013 r. wpłacono na konto Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego opłatę podwyższoną (o 500%) za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.546,70 zł, oraz za 2014 r. 
w kwocie 2.644 zł (łącznie za 2 ww. lata 5.190,70 zł). 
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taborem asenizacyjnym opisane i ustalone w ww. instrukcji. Urządzenie do pomiaru 
objętości i jakości nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków było 
nieużywane (zrzut odbywał się z pominięciem tego urządzenia). 
Sposób wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej nie spełniał wymogów, 
określonych w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnych5, tj. stacja zlewna nie umożliwiała pomiaru objętości dowożonych 
nieczystości ciekłych. Z ww. wynika, że w badanym okresie (a także wcześniej) nie 
ewidencjonowano objętości ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków taborem 
asenizacyjnym oraz ich jakości, komunalne osady ściekowe poddane uprzednio 
procesowi osuszania nie były zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 90-104, 106-127) 
Prezes Spółki wyjaśniła, że: nie ewidencjonowano objętości ścieków dowożonych 
do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym oraz ich jakości (urządzenie 
do ewidencjonowania było uszkodzone przed 2015 r.), komunalne osady ściekowe 
poddane uprzednio procesowi osuszania nie były zabezpieczone przed 
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Aby spełnić te wymagania musi 
być przeprowadzony remont i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Dobiegniewie. Występowałam do Gminy o zabezpieczenie środków na ten cel 
w 2015 r. i 2016 r. Gmina przeprowadziła w 2016 r. częściową modernizację 
oczyszczalni ścieków, kolejne prace są przewidziane w 2017 i 2018 r. (projekt 
kompleksowej modernizacji oczyszczalni, prace wykonawcze) w ramach m.in. 
projektu pn. Modelowa Rewitalizacja Miast, z którego Gmina pozyskała już środki 
finansowe i pozyska takie środki w przyszłości. Po wykonaniu tych prac ścieki 
dowożone do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym oraz ich jakość będą 
ewidencjonowane, komunalne osady ściekowe poddane uprzednio procesowi 
osuszania będą zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem czynników 
zewnętrznych. Uzyskałam informację od Burmistrza Dobiegniewa, iż może jeszcze 
do końca 2017 r. uda się zmodernizować punkt zlewny oczyszczani ścieków tak, 
aby zapewnić możliwość ewidencjonowania objętości ścieków dowożonych do 
oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym oraz sprawdzać ich jakość. Poletka 
osadowe zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów w terminie 
późniejszym. 

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

Spółka nie zinwentaryzowała rur azbestowo-cementowych znajdujących się 
w  sieciach wodociągowych. Nie uzyskała pozwolenia wodnoprawnego na pobór 
wody podziemnej z ujęcia Podlesiec. Spółka nie wykonywała wszystkich 
obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Nie wykonano także 
wniosku dotyczącego ewidencjonowania objętości nieczystości ciekłych 
dostarczanych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym oraz nie 
zabezpieczono komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi 
osuszania przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. 

 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych  

Pismem z dnia 26.10.2015 r. Prezes Spółki poinformowała NIK o sposobie 
wykonania wniosków zawartych w ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK, m.in. że: 

                                                           
5 Dz. U. Nr 188 poz. 1576. 
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- ze względu na ograniczone środki finansowe, Spółka nie jest w stanie całościowo 
w 2016 roku przeprowadzić inwentaryzacji rur azbestowo-cementowych sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnych, 

- pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla ujęcia Podlesiec, 
Spółka będzie posiadała w 2016 r., 

- obowiązki wynikające z pozwoleń wodnoprawnych, Spółka zacznie wypełniać od 
2016 r.,  

- Spółka zleci wyznaczenie stref ochrony ujęć wody i je wyznaczy w trakcie 
występowania o nowe pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód 
dla poszczególnych ujęć, 

- złożono Burmistrzowi Dobiegniewa wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy 
na 2016 r. środków finansowych na remont i modernizację oczyszczalni ścieków.  

Prawidłowość informacji przesłanej do NIK oraz sposób realizacji wniosków 
przedstawiono w punkcie 1 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 3-18, 23-27, 69-104, 106-127) 

Spółka pomimo starań, nie wykonała jeszcze wszystkich wniosków pokontrolnych. 

 

3. Podstawowe dane finansowo-ekonomiczne  
W 2016 r.:  
- Spółka dostarczała wodę dla ok. 96% mieszkańców gminy, 
- liczba wsi objęta siecią wodociągową – 22 (z 24), 
- liczba przyłączy wodociągowych – 1.095, 
- liczba ujęć wody – 9, 
- wartość majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę –  5,3 mln zł, 
- cena brutto wody – 3,92 zł/m3. 
- roczna produkcja wody wynosiła 288.200 m³, sprzedaż 188.870 m³, straty wody 

54.329 m³, zużycie technologiczne 45.000 m³.  
 (dowód: akta kontroli str. 131-133) 

Spółka w 2015 r. i 2016 r., na działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę: 
- osiągnęła przychody: 775.332,15 zł i 757.895,13 zł, 
- poniosła koszty: 694.373,61 zł i 698.983,68 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 

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

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

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli6 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: 

                                                           
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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1.  Dokonanie pełnej inwentaryzacji eksploatowanych rur wodociągowych 
azbestowo-cementowych  i przesyłanie do  Marszałka Województwa Lubuskiego 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest”. 
2. Przyspieszenie działań mających na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

na pobór wody z ujęcia Podlesiec oraz ustanowienie strefy ochronnej tego ujęcia. 
3. Wykonywanie pomiarów poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody  

we wszystkich eksploatowanych studniach, z wymaganą częstotliwością. 
4. Zapewnienie ewidencjonowania objętości i jakości ścieków dowożonych do 

oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym. 
5. Zabezpieczanie komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio 

procesowi osuszania przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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 lipca 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 

 
 

Zdzisław Szafrański 
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