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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/68/2017 z dnia 23 maja 2017 r.   

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (dalej Urząd lub 
Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Pietruszak, od 06.10.2009 r. Burmistrz Drezdenka (Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 16-18) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Burmistrz pomimo podejmowanych działań, nie wykonał jeszcze wniosku 
pokontrolnego zawartego w poprzednim wystąpieniu pokontrolnym w zakresie 
zapewnienia stref ochronnych ujęć wody. 

   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa 

lubuskiego 

Po zakończeniu kontroli nr P/15/110 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gmin województwa lubuskiego, NIK skierowała do Burmistrza 
Drezdenka wystąpienie pokontrolne z 25.09.2015 r., w którym wnioskowano 
o zapewnienie odpowiedniej strefy ochronnej ujęć wody, aby możliwa była 
nieprzerwana dostawa wody odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi2. 

Podczas ww. kontroli ustalono m. in., iż w kontrolowanym przez NIK okresie, 
tj. latach 2013-2015 (I półrocze) woda ujmowana z ujęć, których właścicielem była 
Gmina, nie odpowiadała wymogom ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, łącznie 
przez 164 dni. Dla żadnego z 5 ujęć wody, których właścicielem była Gmina 
(Radowo, Stare Bielice, Drawiny, Lubiatów, Modropole) nie ustanowiono w drodze 
decyzji (art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne3) stref ochronnych 

                                                           
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. 
2 Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm. (uchylone z dniem 28.11.2015 r.). Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989). 
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 
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obejmujących teren ochrony bezpośredniej, pomimo iż w każdym przypadku 
faktycznie wydzielono teren takiej ochrony. Jak wynikało z decyzji Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, w okresie od początku 2013 r. 
do końca I półrocza 2015 r. woda z ujęcia w Radowie, z którego zaopatrywane jest 
około 14 tys. mieszkańców Gminy, nie odpowiadała wymogom ww. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia, łącznie przez 97 dni (przez 94 dni była warunkowo przydatna do 
spożycia, a przez 3 dni była niezdatna do spożycia). Przyczyną wydania ww. decyzji 
było przekroczenie dopuszczalnego poziomu parametrów mikrobiologicznych 
(bakterie grupy coli, liczba mikroorganizmów), jak i fizykochemicznych (mangan, 
żelazo, ołów, mętność). W bezpośrednim pobliżu ujęcia znajdowały się 
gospodarstwa domowe z nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową (zbiorniki 
bezodpływowe) oraz ferma indyków. Ochronę ujęć wody w granicach ochrony 
pośredniej założono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Potrzeba ustanowienia pośredniej strefy ochronnej ujęcia w 
Radowie, jako ujęcia o znaczeniu ponadlokalnym, dla którego brak alternatywy pod 
względem zasobności i jakości wody, wynika również z korespondencji kierowanej 
do Gminy przez PGKiM. 
Burmistrz wyjaśnił, m.in. że prowadzone są czynności (m.in. prace geologiczne), 
w wyniku których pozyskane zostaną dane niezbędne do ustanowienia stref ochrony 
bezpośredniej lub pośredniej. Burmistrz nie kwestionuje potrzeby ustanowienia 
strefy ochrony pośredniej (dla ujęcia wody w Radowie), jednakże określenie rodzaju 
ochrony ujęć wody wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy panujących 
na ujęciu warunków geologicznych, występujących w otoczeniu zagrożeń, 
a w konsekwencji zabezpieczenia gruntów. W oparciu o opracowany Plan robót 
geologicznych, prowadzone będą badania geologiczne. Ponadto w kwietniu 2015 r. 
do Agencji Nieruchomości Rolnych wystosowano wniosek o wyłączenie 
z zagospodarowania działek położonych w obrębie Radowo celem przeprowadzania 
robót geologicznych i rozbudowy ujęcia wody podziemnej. W 2015 r., między innymi 
w celu zmniejszenia zagrożenia skażenia wody, wybudowano sieć kanalizacyjną, 
która spowoduje wyeliminowanie większości zbiorników bezodpływowych w okolicy 
ujęcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-15) 

Pismem z 26.10.2015 r. Burmistrz poinformował NIK, że zalecenia pokontrolne 
zostaną jak najszybciej wdrożone. 

 (dowód: akta kontroli str. 19) 
Podczas niniejszej kontroli odnośnie realizacji ww. wniosku pokontrolnego ustalono, 
że: Gmina jest właścicielem 5 ujęć wody (Radowo, Stare Bielice, Drawiny, Lubiatów, 
Modropole). Strefy ochronne ustanowione dla tych ujęć wygasły z dniem 
31.12.2012 r.4, a do czasu niniejszej kontroli NIK (do lipca 2017 r.) dla żadnego 
z ww. ujęć wody nie ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej, ani strefy ochrony 
pośredniej. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

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

Artykuł 58 ust. 1 ustawy Prawo wodne stanowi, że strefę ochronną ujęcia wody 
ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody. Natomiast art. 58 

                                                           
4 Artykuł 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 32, poz. 159 ze zm.) stanowi, że strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 
31 grudnia 2012 r. 
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ust. 5 ww. ustawy stanowi, że w przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 35, strefę 
ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia, na wniosek 
i koszt właściciela ujęcia wody, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego. 

Pismem z 26.10.2015 r. (nr RA.1710.5.2015) Burmistrz poinformował NIK 
o wykonaniu wniosku pokontrolnego dotyczącego wyznaczania stref ochronnych 
ujęć wody. Poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostaną jak najszybciej 
wdrożone i NIK zostanie o tym powiadomiona odrębnym pismem. 

Do czasu niniejszej kontroli NIK (do lipca 2017 r.) dla żadnego z 5 ujęć wody, 
których właścicielem jest Gmina (Radowo, Stare Bielice, Drawiny, Lubiatów, 
Modropole) nie wyznaczono stref ochronnych ujęć wody, tj. ani stref ochrony 
bezpośredniej, ani stref ochrony pośredniej. Burmistrz nie składał wniosków w tej 
sprawie ani do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, ani do organu 
właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Do 04.07.2017 r. Burmistrz 
nie informował odrębnym pismem Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu ww. 
wniosku pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 20) 
Pismem z 05.07.2017 r. (sporządzonym podczas niniejszej kontroli NIK) Burmistrz 
poinformował o wykonaniu ww. wniosku pokontrolnego.  
Burmistrz wyjaśnił, m.in. że: do 4 lipca 2017 r. nie informowałem odrębnym pismem 
Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu ww. wniosku pokontrolnego, gdyż wniosek 
dotyczący ustanawiania ochrony ujęć wody funkcjonujących na terenie Gminy był 
w trakcie realizacji. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustanowić dla żadnego z tych 
ujęć strefy ochronnej w drodze aktu prawa miejscowego lub w drodze decyzji. 
Pomimo moich wcześniejszych deklaracji, z uwagi na skomplikowany stan faktyczny 
i prawny w sprawach dotyczących ujęć wody (w szczególności ujęcia wody 
w Radowie), a także konieczność prowadzenia długotrwałych postępowań, proces 
ten się wydłuża. Wydłużenie procesu ustanawiania stref ochronnych ujęć wody 
w miejscowościach: Radowo, Stare Bielice, Drawiny, Lubiatów, Modropole związane 
jest także z koniecznością zabezpieczenia w budżecie Gminy znacznych środków 
finansowych na ustanowienie stref ochronnych tych ujęć wody. Być może jeszcze 
w 2017 r. uda się ustanowić strefę ochronną dla ujęcia w Radowie (jest to ujęcie 
zapewniające wodę większości mieszkańców Gminy). Ustanowienie stref 
ochronnych dla ujęć w Starych Bielicach, Drawinach, Lubiatowie i Modropolu 
nastąpi w kolejnych latach.  

(dowód: akta kontroli str. 21- 50) 

Burmistrz pomimo podejmowanych działań, nie wykonał jeszcze wniosku 
pokontrolnego zawartego w poprzednim wystąpieniu pokontrolnym. 

 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 

wniosku pokontrolnego  

Pismem z dnia 26.10.2015 r. Burmistrz poinformował NIK, że zalecenia pokontrolne 
zostaną jak najszybciej wdrożone, o czym Burmistrz poinformuje odrębnym pismem. 
Prawidłowość informacji przesłanej do NIK oraz sposób realizacji wniosku 
przedstawiono w punkcie 1 wystąpienia. 

                                                           
5 Art. 52 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż: Dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony 
bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi 
oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody.  
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 (dowód: akta kontroli str. 3-15, 19) 

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

Informacja przesłana do NIK o zamiarze wdrażania wniosku pokontrolnego była 
prawidłowa. 

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli6 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o kontynuowanie działań 
mających na celu zapewnienie dostaw wody o odpowiedniej jakości. 

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 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Zielona Góra, dnia 14 lipca 2017 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 

Kontroler 

Delegatura w Zielonej Górze 

Zdzisław Szafrański 
główny specjalista kontroli 

państwowej 

Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski 

 
………………………………… 

 
.................................................. 

                      podpis podpis 

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