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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. 

Kontrolerzy Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/66/2017 z dnia 23 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 
68-130 Gozdnica (dalej: Spółka lub GPWiK). 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Marek Goc – Prezes Zarządu (od 1 sierpnia 2007 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Spółka podjęła działania mające na celu wykonanie wniosków pokontrolnych 
z kontroli P/15/110 - Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
gmin województwa lubuskiego oraz rzetelnie poinformowała o zamierzeniach 
dotyczących realizacji wniosków pokontrolnych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie wniosków NIK z kontroli P/15/110 – Realizacja 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
województwa lubuskiego 

W wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym kontroli P/15/110 – Realizacja zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego w latach 2013-
2015 (I półrocze), Najwyższa Izba Kontroli wniosła o: 
1) Doprowadzenie do zgodności prowadzonej działalności z pozwoleniem 

wodnoprawnym na pobór wód podziemnych. 
2) Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia strat wody i jej zużycia na cele 

technologiczne. 
3) Zapewnienie w prowadzonych księgach rachunkowych wyodrębnienia kosztów 

stałych i zmiennych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. 

                                                           

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. 
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4) Sporządzenie programu działań na wypadek wystąpienia przypadków 
niedoborów wody. 

5) Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych po 
uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz sporządzanie i składanie stosownych 
sprawozdań kwartalnych do Burmistrza Gozdnicy. 

6) Przeprowadzanie regularnych kontroli, w tym kontroli ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków bytowych oraz kontroli przestrzegania warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

7) Prowadzenie działalności w zakresie oczyszczania ścieków zgodnie 
z wymaganiami prawnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 6-19) 
W powyższym zakresie ustalono, iż: 
Ad. 1. Spółka posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Gozdnicy, składającego się z 2 studni 
wierconych. Obowiązki wynikające z pozwolenia (prowadzenie pomiarów ilości 
pobieranej wody i ich rejestrowanie, wykonywanie okresowych pomiarów 
zwierciadła wody) są realizowane. Nie wykonywano pomiarów wydajności studni. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-21) 

Ad. 2. W celu ograniczania strat wody Spółka podjęła szereg działań, m.in.: 
− kontroluje i racjonalizuje ciśnienie w sieci wodociągowej. Obniżenie ciśnienia 

powoduje spadek ilości awarii, zmniejszenie strat wody i kosztów jej 
pompowania, 

− wykonano badanie metodą akustyczną szczelności sieci wodociągowej , 
− prowadzony jest całodobowy monitoring ciśnienia i przepływów w sieci 

wodociągowej, 
− od 2016 roku Spółka sukcesywnie instaluje nowoczesne wodomierze, 
− kilkakrotnie przeprowadzono hydropneumatyczne płukanie sieci wodociągowej2. 

Nastąpiła radykalna poprawa warunków hydraulicznych sieci oraz jakości wody 
dostarczanej odbiorcom, 

− zakupiono i zainstalowano w jednej studni pompę głębinową o wydajności na 
poziomie 12-15 m3/h. Pozwoli to na zbilansowanie zapotrzebowania dobowego 
na wodę (300 m3/d) z możliwościami technologicznym SUW, które na dzień 
obecny są dwukrotnie wyższe. 

(dowód: akta kontroli str. 25-81) 
Spółka w latach 2015-2016 pobierała z ujęcia w Gozdnicy wodę w ilości 
odpowiednio: 240,7 tys. m³ i 201,0 tys. m³, natomiast sprzedaż kształtowała się na 
poziomie: 
- w roku 2015 – 41,7% pobranej wody (100,3 tys. m³). Pozostałe 58,3% stanowiły 

straty (36,2%) i woda wykorzystana na cele technologiczne (22,1%), 
- w roku 2016 – 48,8% pobranej wody (98,0 tys. m³). Pozostałe 51,2% stanowiły 

straty (30,6%) i woda wykorzystana na cele technologiczne (20,6%). 
 (dowód: akta kontroli str. 244-250) 

Prezes Spółki wyjaśnił, m.in. że wysoki poziom zużycia wody na cele technologiczne 
oraz jej strat spowodowany jest przede wszystkim przestarzałą i wyeksploatowaną 
infrastrukturą stacji uzdatniania wody (urządzenia są przewymiarowane) oraz sieci 
wodociągowej. Niezmieniona od blisko 40 lat technologia uzdatniania wody przy 
zawyżonych normach jakości wody zwłaszcza na obecność żelaza i manganu, 
wymaga znacznych ilości wody potrzebnej na etapie płukania filtrów.  

(dowód: akta kontroli str. 25-26) 

                                                           
2
 Wtłaczanie do systemu sieciowego mieszaniny wody i sprężonego powietrza. Metoda ta usuwa występujące w rurach osady 

żelaza i manganu. 
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Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że biorąc pod uwagę wysokość strat wody 
(i zużycia technologicznego) należy kontynuować działania zmierzające 
do racjonalizacji gospodarowania wodą. 

Ad. 3. Ewidencja księgowa w Spółce prowadzona jest w oparciu o zakupiony 
w listopadzie 2016 r. program księgowy, umożliwiający wydzielenie kosztów stałych 
i zmiennych zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków3.  

(dowód: akta kontroli str. 82-88) 

Ad. 4. Spółka posiada opracowany w styczniu 2016 r. „Program działań na wypadek 
wystąpienia niedoborów wody”. Opisano w nim m.in. zasady postępowania 
w sytuacji wystąpienia przypadków niedoboru wody stanowiących zagrożenie dla 
mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 89-93) 

Ad. 5. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. Zezwolenie wydano na okres od 15.12.2015 r. do 14.12.2025 r. 

(dowód: akta kontroli str. 94-96) 
Spółka stosownie do postanowień zezwolenia oraz art. 9o ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4, sporządzała i przekazywała 
kwartalne sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Spółka posiada zaświadczenie z dnia 23.10.2015 r. wydane przez Starostę 
Żagańskiego o zgłoszeniu wykonywania krajowych przewozów drogowych na 
potrzeby własne. 

(dowód: akta kontroli str. 100-118) 

Ad. 6. GPWiK w okresie objętym kontrolą prowadziło regularne kontrole ilości 
i jakości ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 119-132) 

Ad. 7. Spółka posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne (ważne do 
26.08.2018 r.) na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków do wód. Spółka nie posiadała pozwolenia wodnoprawnego 
na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Gozdnicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 133-135, 251-252) 

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

1. Spółka nie wykonywała w pełni obowiązków wynikających z udzielonego 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych tj. nie wykonywała 
pomiarów wydajności studni.  
Prezes wyjaśnił, że usunie nieprawidłowość po dokonaniu uzgodnień 
z technologiem. 

 (dowód: akta kontroli str. 234-241, 255-257) 

Jeszcze w toku kontroli (w dniach 16 i 18 czerwca 2017 r.) dokonane zostały 
pomiary wydajności dwóch studni znajdujących się na terenie stacji uzdatniania 
wody w Gozdnicy.  
                                                           

3 Dz. U. z 2017 r., poz. 328. 
 
4 Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 241, 255-256) 

2. GPWiK od stycznia 2016 r. odprowadza wody popłuczne ze stacji uzdatniania 
wody w Gozdnicy do rowu melioracyjnego (zlokalizowanego na działce nr 477 obręb 
0001 Borowe) bez wymaganego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 37 
pkt 2 ustawy Prawo wodne5 pozwolenia wodnoprawnego.  

Z wyjaśnień złożonych przez Prezesa spółki wynika m.in., że 
− wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (dotyczącego m.in. poboru wód 

podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do ziemi za pośrednictwem 
rowu melioracyjnego), złożony został w Starostwie Powiatowym w Żaganiu 
w dniu 13.10.2015 r. (poprzednie pozwolenie wodnoprawne wygasało z dniem 
31.12.2015 r.), 

− zgodnie z zaleceniami Starostwa ustalono, iż rów służący do odprowadzania wód 
popłucznych jest rowem przydrożnym. W związku z tym, wystąpiono do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o wydanie odpowiedniej decyzji 
administracyjnej. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, iż odprowadzanie 
wody oraz ścieków do rowów przydrożnych jest zabronione, 

− z uwagi na brak zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich na odprowadzanie wód 
popłucznych do ww. przydrożnego rowu, podjęto rozmowy z Nadleśnictwem 
Wymiarki na temat możliwości wykorzystania rowu melioracyjnego biegnącego 
przez teren Lasów Państwowych do przekierowania zrzutów wód popłucznych 
bezpośrednio do rzeki Pienia, 

− z powodu nierozwiązania kwestii odprowadzania wód popłucznych, zmieniono 
wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego (pominięto odprowadzanie 
wód popłucznych). 

Prezes Spółki wyjaśnił, iż rozwiązanie problemu zrzutu wód popłucznych nastąpi 
łącznie z realizacją projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w Gozdnicy.  

(dowód: akta kontroli str. 137-171, 234-241, 251-252) 
Spółka pomimo braku ww. pozwolenia wodnoprawnego, prowadziła pomiary ilości 
i jakości wód popłucznych odprowadzanych do ww. rowu melioracyjnego.  
W zbiorczym zestawieniu informacji w zakresie korzystania ze środowiska oraz 
wysokości należnych opłat za 2016 r. przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego, Spółka ujęła odprowadzane bez wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego wody popłuczne i naliczyła podwyższone opłaty 
środowiskowe z tego tytułu w wysokości 8.714,22 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 172-232) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 
wniosków pokontrolnych 

Spółka pismem z dnia 08.10.2015 r. poinformowała NIK o działaniach podjętych 
w celu realizacji uwag i wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK, m.in. o:  
- zleceniu opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wód i zrzut wód 

popłucznych,  
- zakupieniu pompy głębinowej o niższej mocy i wydajności. Zlokalizowaniu bardzo 

dużego wycieku wody. Opracowaniu planu pozyskania środków na modernizację 
                                                           

5 Dz.U. z 2017 r., poz. 1121  
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stacji uzdatniania wody. Monitoring sieci wodociągowej za pomocą 
przepływomierz pozwalającego na bieżącą kontrolę stanu technicznego sieci 
poprzez pomiar wartości przepływów przez okres 24 h, 

- wprowadzeniu od 2016 r. wyodrębnionej analityki w zakresie wydzielenia kosztów 
stałych i zmiennych, 

- planowanym sporządzeniu Programu działań na wypadek wystąpienia przypadków 
wystąpienia niedoborów wody, 

- zaplanowanym wystąpieniu o stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych,  

- prowadzeniu kontroli ilości i jakości odprowadzonych ścieków bytowych oraz 
kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, 

- poszukiwaniu rozwiązań dla oczyszczalni zmierzających do uzyskania 
odpowiednich parametrów jakości ścieków oczyszczonych. 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że informacja z 08.10.2015 r. była rzetelna. 
(dowód: akta kontroli str. 6-260) 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze.  

 

3. Podstawowe dane finansowo-ekonomiczne 

W 2016 r.:  
- Spółka dostarczała wodę dla 100% mieszkańców gminy, 
- ilość przyłączy wodociągowych – 366, 
-  liczba ujęć wody - 1, 
- wartość majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę –  689 tys. zł, 
- cena brutto wody – 5,78 zł/m3.   

(dowód: akta kontroli str. 256-257) 

Przychody Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wynosiły w 2015 r. i 2016 r. 
wynosiły odpowiednio: 563.166,37 zł i 561.119,75 zł natomiast koszty: 599.616,69 zł 
i 643.842,76 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 253, 256-257) 

 

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

Stosownie do § 3 pkt 1 lit. a i lit. c 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 ścieków6, na Spółkę został nałożony obowiązek opracowania taryfy 
na zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sposób 

                                                           

6 Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm. 
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zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów oraz eliminowania subsydiowania 
skrośnego7. 
Opracowane przez Spółkę, a następnie zatwierdzone taryfy nie zagwarantowały 
uzyskania niezbędnych przychodów oraz nie zapewniły eliminowania subsydiowania 
skrośnego. Analiza przychodów i kosztów wskazuje, że Spółka w latach 2014-2016 
w zakresie zbiorowego dostarczania wody osiągnęła ujemny wynik finansowy 
(stratę) w wysokości: 31.182,35 zł (w 2014 r.), 36.450,32 zł (w 2015 r.) i 82.723,01 zł 
(w 2016 r.) 

 (dowód: akta kontroli str. 253, 256-257) 

Odnośnie ujemnego wyniku finansowego Prezes Spółki wyjaśnił, m.in. że podwyżki 
cen wody w celu zbilansowania kosztów są niemożliwe. Brak jest przyzwolenia 
społecznego, cena wody i tak jest wysoka. Strata z zakresu sprzedaży wody 
pokrywana jest z innych działalności prowadzonych przez Spółkę.  

(dowód: akta kontroli str. 251-252) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli8, wnosi o: 

1. Kontynuowanie działań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Gozdnicy. 

2. Doprowadzenie do samofinansowanie się działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz eliminację subsydiowania skrośnego.  

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 ust. 1 i 2 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

                                                           

7 Subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup 
taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. 

8 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  
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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  28 czerwca 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Tomasz Przybysz 

inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 

 
 

 
 


