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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/67/2017 z dnia 23 maja 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 
w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko (dalej PGKiM lub 
Spółka). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Jaśków, od 29.08.2012 r. Prezes Zarządu Spółki (Prezes). 

(dowód: akta kontroli str. 20-30) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Spółka nie w pełni zrealizowała wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu 
pokontrolnym z kontroli P/17/107 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gmin wiejskich. 

  

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 Prezesa 
wystąpienie pokontrolne z 21.09.2015 r., w którym wnioskowano o: 
1. Przeprowadzanie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych 
w zakresie wskazanym w ustawie Prawo budowlane.  
2. Wyeliminowanie z umów o zaopatrzenie w wodę niedozwolonych klauzul 
umownych, a także uzupełninie ich postanowień o wskazania sposobu i terminów 
wzajemnych rozliczeń.  
3. Realizację obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód. 

(dowód: akta kontroli str. 3-17) 
Pismem z 20.10.2015 r. Główna Księgowa, Prokurent Spółki poinformowała NIK 
o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. 

                                                           
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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Odnośnie wniosku nr 1 poinformowano, że przeprowadzono kontrole okresowe 
posiadanych obiektów budowlanych. Aby nie doprowadzić w przyszłości 
do pomijania wykonywania przeglądów przypisano do poszczególnych obiektów 
osoby, których obowiązkiem jest sygnalizowanie o konieczności wykonania 
kolejnych przeglądów obiektów budowlanych. 

Odnośnie wniosku nr 2 poinformowano, że w celu wyeliminowania błędów 
i niedozwolonych klauzul we wzorze umowy Spółka zwróciła się do kancelarii 
prawnej specjalizującej się w gospodarce wodno-ściekowej. Najpóźniej do końca 
listopada 2015 r. miał być przygotowany nowy wzór umowy i zapoczątkowany 
proces wymiany umów. Planowane było przeprowadzenie wymiany umów 
do 30.04.2016 r.  

Odnośnie wniosku nr 3 poinformowano, że wyniki poszerzonych analiz jakości wody 
surowej zostały przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim (WIOŚ) i Staroście 
Strzelecko-Drezdeneckiemu. Kolejne wyniki analiz będą przesyłane ww. podmiotom 
systematycznie. W celu wywiązywania się z obowiązku dokonywania pomiarów 
zwierciadła wody w studniach prowadzone są rozmowy i testy urządzeń 
elektronicznych dla ułatwienia i usprawnienia wykonywania pomiarów. W 2016 r. 
przy okazji wykonywania prac konserwacyjnych lub remontowych planuje się 
w miarę możliwości technicznych montaż stałego pomiaru elektronicznego lub 
dodatkowej rury pozwalającej na dokładniejszy i szybszy pomiar ręczny.  

 (dowód: akta kontroli str. 18-19) 
 

W strukturze Spółki funkcjonuje Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych 
(z kierownikiem tego zakładu) odpowiedzialny za realizację zagadnień objętych 
kontrolą NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 96-98) 
Podczas niniejszej kontroli odnośnie realizacji ww. wniosków pokontrolnych 
ustalono, że: 

Wniosek nr 1. W ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK z 21.09.2015 r. zapisano, 
iż oczyszczania ścieków w Drezdenku nie była poddawana w 2013 r. okresowym 
kontrolom rocznym wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku - Prawo budowlane2. Miejska oczyszczalnia ścieków w Drezdenku składa się z: 
- oczyszczalni ścieków (obiektu budowlanego), - budynku socjalno-usługowego, - 
budynku stacji odwadniania z agregatem prądotwórczym. W toku niniejszej kontroli 
NIK ustalono, iż w 2014 r., 2015 r., 2016 r. i w 2017 r. ww. obiekt budowlany i 2 ww. 
budynki były terminowo poddawane okresowym kontrolom rocznym, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - Prawo budowlane. Protokoły z ww. kontroli 
podpisywały osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz będące członkami 
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 76-84, 92) 

Wniosek nr 2. W ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK z 21.09.2015 r. zapisano, 
iż w wyniku badania 10 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
(4,1% umów zawartych w okresie objętym kontrolą) stwierdzono, że każda z umów 
zawierała trzy niedozwolone klauzule umowne3. Nieprawidłowością było również nie 
wskazanie w tych umowach sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń (art. 6 ust. 3 

                                                           
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. 
3 Rejestr niedozwolonych klauzul umownych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – niedozwolone klauzule 
umowne o numerach: - 3804, - 3806, - 4796. 
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pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków4).  
W toku niniejszej kontroli NIK ustalono, iż zgodnie z zapisami pisma z 20.10.2015 r. 
Prokurenta Spółki informującego NIK o wykonaniu wniosków pokontrolnych, pod 
koniec października 2015 r. został przygotowany przez kancelarię prawną 
specjalizującą się w gospodarce wodno-ściekowej nowy projekt (wzór) umowy 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a także projekt Ogólnych 
Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Ze wzoru 
umowy wyeliminowano zapisy stanowiące niedozwolone klauzule umowne oraz 
zawarto w tym wzorze zapisy dotyczące sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń 
pomiędzy Spółką, a odbiorcami usług. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16, 54-75) 

Wniosek nr 3. W ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK z 21.09.2015 r. zapisano, 
iż z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia zlokalizowanego 
w miejscowości Radowo wynika, że Spółka zobowiązana była m. in. do: - 
dokonywania pomiaru zwierciadła wody w studni raz w miesiącu i odnotowywania 
tego pomiaru w książce eksploatacji studni, - przedkładania analiz jakości wody 
surowej WIOŚ i Staroście Strzelecko-Drezdeneckiemu w terminie 2 tygodni od 
otrzymania wyników analiz (obowiązek wykonywania analiz w zakresie 
podstawowym raz do roku, a analizy rozszerzonej raz na pięć lat). Ujęcie wody 
w Radowie składa się z 4 studni5.  
W toku niniejszej kontroli NIK ustalono, iż w 2016 r. i 2017 r. (do czerwca) Spółka 
dokonywała pomiarów zwierciadeł wody w każdej z 4 studni raz w miesiącu 
i odnotowywała te pomiary w książkach eksploatacji studni. Odnotowywano 
następujące dane: - głębokość statycznego zwierciadła wody (metry poniżej 
poziomu terenu – m ppt), - głębokość zwierciadła wody w trakcie pompowania 
(m ppt), - głębokość poziomu zwierciadła wody po pompowaniu (m ppt). 

(dowód: akta kontroli str. 16, 31-53) 

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

1. Odnośnie wniosku nr 2 Spółka poinformowała NIK, iż w terminie do 30.04.2016 r. 
planuje przeprowadzenie wymiany wszystkich umów na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków zawartych z mieszkańcami Gminy, które zawierały 
niedozwolone klauzule umowne, oraz w których nie zawarto wskazania sposobu 
i terminów wzajemnych rozliczeń. W terminie tym nie dokonano wymiany wszystkich 
ww. umów. I tak: 
Na dzień 30.06.2017 r. obowiązywało 3.479 umów na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków (umów zawierających niedozwolone klauzule umowne 
oraz nie zawierających zapisów dotyczących wzajemnych rozliczeń, a także umów 
zawartych według nowego wzoru). 
Do 30.06.2017 r. Spółka sporządziła i przekazała do wymiany 1.398 umów, z tego 
mieszkańcy przekazali zwrotnie do Spółki 1.007 podpisanych umów (umowy 
podpisane przez Spółkę oraz przez mieszkańców Gminy dostosowane do regulacji 
prawnych i wykładni UOKiK). 
Do 30.06.2017 r. do wymiany pozostało 2.380 kwestionowanych umów, tj. 70,3%, 
a 1.007 umów została zmienionych, tj. 29,7% (do 30.06.2017 r. obowiązywało 2.380 
umów zawierających niedozwolone klauzule umowne, oraz w których nie zawarto 
wskazania sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń). 

                                                           
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 328. 
5 Studnie wchodzące w skład ujęcia wody w miejscowości Radowo o numerach: S 3/2, S 4/2, S 5, S 6.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli, str. 93-95, 101) 
Główna Księgowa, Prokurent Spółki wyjaśniła, że nie udało się dochować 
deklarowanego terminu wymiany umów. Proces ten z różnych powodów trwa bardzo 
długo. 

(dowód: akta kontroli, str. 99-100) 

Kierownik Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych wyjaśnił, m.in. że: przyjęto zbyt 
optymistyczne założenia odnośnie deklarowanego terminu wymiany umów, m. in. z 
uwagi na czas, który musi być poświęcony każdemu mieszkańcowi na dostarczanie 
projektu umowy, objaśnianie zmian. Ponadto problemem jest nieufność 
mieszkańców związana z treścią tych umów. Do 30.06.2017 r. do wymiany 
pozostało 2.380 kwestionowanych umów (70,3%), 1.007 umów zostało zmienionych 
(29,7%). Przyspieszymy tempo wymiany umów i chcielibyśmy zakończyć ich 
wymianę do końca 2017 r.     

(dowód: akta kontroli, str. 102-103) 
Prezes wyjaśnił, że: nie udało się dochować deklarowanego terminu wymiany 
umów. Do 30.06.2017 r. udało się nam wymienić zaledwie niecałe 30% umów. 
Podczas obecnej kontroli NIK zintensyfikowaliśmy ten proces. Po okresie 
wakacyjnym więcej osób zostanie zaangażowanych w ten proces. Spółka zamierza 
wymienić wszystkie umowy do końca 2017 r.    

(dowód: akta kontroli, str. 104-105) 

2. W wystąpieniu pokontrolnym NIK z 21.09.2015 r. zapisano, iż z pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Radowo 
wynika, że Spółka zobowiązana była do przedkładania analiz jakości wody surowej 
WIOŚ i Staroście Strzelecko-Drezdeneckiemu w terminie 2 tygodni od otrzymania 
wyników analiz (obowiązek wykonywania analiz w zakresie podstawowym raz 
do roku, a analizy rozszerzonej raz na pięć lat). 
Spółka nie wywiązywała się z tego obowiązku w 2016 r., tj. nie przesłała w 2016 r. 
analizy jakości wody surowej pobranej z ujęcia w Radowie do WIOŚ i do Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 
Główna Księgowa, Prokurent Spółki wyjaśniła, że do przesyłania ww. analiz 
do WIOŚ i do Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego zobligowany był kierownik 
Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych. Po poprzedniej kontroli NIK nie 
sprawdzałam, czy kierownik wysyła te analizy ww. instytucjom. 

(dowód: akta kontroli, str. 99-100) 
Kierownik Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych wyjaśnił, m.in. że: nie  
realizowanie obowiązku wynikało z mojego przeoczenia. Podczas obecnej kontroli 
NIK analiza taka została przesłana do WIOŚ i do Starosty Strzelecko-
Drezdeneckiego. Zadeklarował, że analizy takie będę przesyłał ww. instytucjom 
w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli, str. 102-103) 
Prezes zobowiązał się, że analizy takie były przesyłane ww. instytucjom 
w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli, str. 104-105) 
W trakcie niniejszej kontroli NIK (27.06.2017 r.) Spółka przedłożyła analizę jakości 
wody surowej z ujęcia wody w miejscowości Radowo do WIOŚ oraz do Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie do 2 tygodni od otrzymania 
wyników analiz, tj. przesłano ww. analizę po upływie 5 dni od otrzymania wyników 
analiz. 

(dowód: akta kontroli str. 85-91) 
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Spółka nie dokonała, m.in. wymiany wszystkich umów zawierających klauzule 
niedozwolone. Nie przesyłała także analiz jakości wody surowej, do czego Spółka 
zobowiązana była postanowieniami pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody 
w miejscowości Radowo. 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych  

Pismem z 20.10.2015 r. Główna Księgowa, Prokurent Spółki poinformowała NIK 
o wykonaniu wniosków pokontrolnych.  

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

  (dowód: akta kontroli str. 18-19) 

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

Spółka, nie wykonała jeszcze wszystkich wniosków pokontrolnych. 

 

3. Podstawowe dane finansowo-ekonomiczne  
W 2016 r.:  
- Spółka dostarczała wodę dla ok. 88% mieszkańców gminy, 
- liczba wsi objęta siecią wodociągową – 18 (z 33), 
- liczba przyłączy wodociągowych – 2.521, 
- liczba ujęć wody – 5, 
- wartość majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu 

odprowadzania ścieków –  41,2 mln zł, 
- cena brutto wody – 3,82 zł/m3, 
- produkcja wody wynosiła 805.000 m³, sprzedaż 576.000 m³, straty wody 

153.000 m³, zużycie technologiczne 76.000 m³.  
Spółka w 2015 r. i 2016 r., na działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę:  
- osiągnęła przychody: 2.198.737 zł i 2.099.350 zł,  
- poniosła koszty: 1.789.587 zł i 1.842.171 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 93-94) 

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

Spółka zapewniła dostęp do sieci wodociągowej ok. 88% mieszkańcom Gminy. 

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: 

1. Zintensyfikowanie procesu wymiany umów na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków zawartych z mieszkańcami Gminy.  

                                                           
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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2. Wypełnianie obowiązku corocznego przedkładania analizy jakości wody surowej 
z ujęcia wody w miejscowości Radowo do WIOŚ oraz do Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 

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  14 lipca 2017 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 

 
 

Zdzisław Szafrański 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 
 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


