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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/007 Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Rajmund Aszkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LZG/63/2017 
z dnia 16 maja 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

 Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM  Sp. z o.o. w Kożuchowie (dalej: 
Spółka lub USKOM), 67-120 Kożuchów, ul. Elektryczna 9.  

(dowód: akta kontroli str. 3-10) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Andrzej Trojanowski, Prezes Zarządu Spółki od 10.06.2015 r. Poprzednio, 
od 8.11.2011 r., Marcin Stanisław Szczęsny. 

 (dowód: akta kontroli str. 2, 12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

Spółka wykonała lub jest w trakcie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli 
P/15/110 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
województwa lubuskiego. Przekazane do NIK informacje o wykonaniu wniosków 
pokontrolnych były rzetelne.  
Spółce nie udało się osiągnąć samofinansowania się działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a obowiązujące taryfy nie wyeliminowały 
subsydiowania skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami działalności. 

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 z dnia 30 września 2015 r., Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała osiem wniosków pokontrolnych: 
1. Opracowanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

pozwalającej na samofinansowanie się działalności i eliminację subsydiowania 
skrośnego. 

2. Zaprowadzenie ewidencji księgowej pozwalającej na wydzielenie kosztów 
stałych i zmiennych, przychodów w odniesieniu do poszczególnych taryf oraz 
dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców 
usług. 

                                                      
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. 

Ocena ogólna1 

Opis stanu 
faktycznego 
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3. Prowadzenie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia strat wody. 
4. Sporządzenie inwentaryzacji użytkowanych w sieci wodociągowej rur 

cementowo-azbestowych. 
5. Wyeliminowanie  z umów na dostawy wody niedozwolonych klauzul umownych.  
6.  Wypełnianie obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na pobór 

wody, w szczególności dotyczących ewidencji lustra wody, zgodnie z wymogami 
pozwoleń. 

7. Zabezpieczenie ujęcia wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie, poprzez 
uregulowanie strefy ochrony bezpośredniej stosownie do obecnych warunków 
i potrzeb i ogrodzenie terenu. 

8. Uporządkowanie sytuacji związanej z niepodłączeniem części kanalizacji 
do oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym odpowiednio pod względem 
faktycznym (ustalenie rzeczywistego przebiegu sieci) i prawnym (wdrożenie 
odpowiednich mechanizmów przewidzianych w Prawie wodnym i Prawie ochrony 
środowiska). 

 (dowód: akta kontroli str. 36-37)  

1.1. Wniosek pokontrolny numer 1 jest w trakcie realizacji. Spółka przedłożyła 
(22.10.2015 r.) do Burmistrza Kożuchowa wniosek o zatwierdzenie taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 
1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. We wniosku taryfowym w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, w tabeli 5 ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 
zaplanowano marżę zysku w wysokości 12.954 zł. 
Analiza przychodów i kosztów wskazuje, że Spółka na działalności w zakresie 
dostarczania wody osiągnęła ujemny2 wynik finansowy w wysokości 98.349,48 zł 
(w 2015 r.) oraz 130.708,64 zł (w 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 127-154)  

1.2. Wniosek pokontrolny nr 2 został zrealizowany. Spółka, stosownie do art. 20 
ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, zaprowadziła ewidencję księgową pozwalającą na wydzielenie kosztów 
stałych i zmiennych, przychodów w odniesieniu do poszczególnych taryf oraz 
dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców 
usług.  

(dowód: akta kontroli str. 41-50, 129-154)  

1.3. Spółka jest w trakcie realizacji wniosku nr 3. Podjęto m.in. następujące 
działania: zlokalizowano najbardziej newralgiczne i awaryjne punkty na sieci w m. 
Kożuchów oraz na terenie gminy, poddano modernizacji wybrane odcinki sieci 
wodociągowej, sukcesywnie wymieniane są hydranty pożarowe, rozpoczęto 
wdrażanie inwestycji pn: "Budowa systemu e-usług dla mieszkańców 
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.”, która ma na celu 
zwiększenie dokładności odczytów (wymiana starych wodomierzy na nowoczesne 
z nakładką radiową).  

(dowód: akta kontroli str. 76-125) 

1.4. Wniosek pokontrolny nr 4 został zrealizowany. Spółka sporządziła 
inwentaryzację użytkowanych w sieci wodociągowej rur cementowo-azbestowych 
oraz przekazała (w styczniu 2016 r.) Marszałkowi Województwa Lubuskiego 
Informację o wyrobach zawierających azbest, wypełniając obowiązek o którym 
mowa w § 10 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 

                                                      
2 Z wewnętrznych analiz Spółki, wynika że  2016 r. zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców przyniosło następujący wynik 

finansowy:  miasto – zysk 515.878,11 zł;   wieś – strata 601.918,63 zł. 
 



 

4 

 

oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest3. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-56)  

1.5. Realizując wniosek pokontrolny nr 5, Spółka opracowała m.in. wzór umowy 
o zaopatrzenie w wodę (art. 6 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) oraz informację konsumencką zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta4. Aktualny 
Wzór umowy nie zawiera niedozwolonych klauzul umownych, ujętych w rejestrze 
publikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr 3804, 3806, 
4796). Dotychczas uaktualnionych zostało ok. 50% umów, a prace planuje 
zakończyć się 31.12.2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-65) 

1.6. W zakresie realizacji wniosku pokontrolnego nr 6, Spółka wypełnia obowiązki 
wynikające  z pozwoleń wodnoprawnych (wydanych przez Starostę Nowosolskiego 
na pobór wody), w szczególności dotyczących prowadzenia pomiarów objętości 
pobranej wody oraz dotyczących ewidencji lustra wody. 

(dowód: akta kontroli str. 66-71) 

1.7. Wniosek pokontrolny nr 7 został zrealizowany. W wyniku oględzin w toku 
kontroli NIK ustalono, że teren wokół ujęcia wody przy ul. Elektrycznej 
w Kożuchowie został ogrodzony parkanem z siatki metalowej w sposób ciągły oraz 
oznaczony tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób 
nieupoważnionych, tj. zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 53 ust. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne5.  

  (dowód: akta kontroli str. 126) 

1.8. Wniosek pokontrolny nr 8 jest w trakcie realizacji. Spółka podjęła, m.in. 
działania mające na celu uporządkowanie sytuacji związanej z podłączeniem części 
kanalizacji. Przeprowadzono, m.in. wizje z użyciem zadymiarki ustalając 
problematyczne odcinki. Przeprowadzono analizę sytuacyjno-wysokościową sieci 
kanalizacyjnej (ul. Polna), gdzie ustalono brak odcinka kanalizacji. Zlecono prace 
projektowe mające na celu uporządkowanie kanalizacji sanitarnej poprzez 
połączenie odcinków kanalizacji. Zakres prac został ujęty we wniosku 
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-75) 

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 
zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów oraz eliminowania subsydiowania 
skrośnego7. 

                                                      
3 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
4 J.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 683. 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm. 
6 Dz. U. Nr 127 poz. 886, ze zm. 
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. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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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 na działalności 
w zakresie dostarczania wody osiągnęła ujemny wynik finansowy (stratę) 
w wysokości 98.349,48 zł8 (w 2015 r.) oraz 130.708,64 zł9 (w 2016 r.).  
W 2015 r. dodatni wynik finansowy Spółka uzyskała na świadczeniu usług przez 
zakład remontowy, zakład usług komunalnych (m.in. wysypisko 62.230,02 zł, 
zmiatanie ulic i placów 13.361,19 zł, pozostałe usługi odpłatne 40.332,40 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 127-128, 182-183) 
Prezes wyjaśnił, m.in. że obowiązująca taryfa nie zapewniła, pomimo starań, 
samofinansowania działalności przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Spółka 
opracowując taryfę nie ma możliwości rzeczywistego, precyzyjnego oszacowania 
wszystkich kosztów i przychodów w okresie taryfowym. Wysoce niedochodowa 
działalność na terenach wiejskich jest w części finansowana dochodami za obszaru 
miasta. Największym problemem sieci wodociągowej na terenach wiejskich jest jej 
wiek oraz materiał z jakiego została wykonana. Nieszczelne sieci oraz przestarzałe 
technologie rodzą wiele sytuacji awaryjnych. Sieci nie zostały właściwie 
zinwentaryzowane, co skutkuje nieopomiarowanymi przyłączami oraz trudnościami 
z ich lokalizacją w momencie awarii. Dodatkowym problemem jest rozległy obszar 
funkcjonowania wodociągu, przestarzały system odczytu zużycia wody oraz 
niewielka gęstość zaludnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 
 

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

 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 
wniosków pokontrolnych  
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (przesłanej do Delegatury NIK 
w Zielonej Górze pismem z dnia 4 listopada 2015 r.) Prezes Zarządu poinformował, 
m.in. że: 
1. Spółka we wrześniu 2015 r. sporządziła wniosek o zatwierdzenie taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na rok 2016. Wniosek 
taryfowy, opracowany w sposób pozwalający na samofinansowanie się 
działalności i eliminacje subsydiowania skrośnego, został złożony w Urzędzie 
Gminy Miasta Kożuchów w dn. 22.10.2015 r. celem jego weryfikacji. 

2. Spółka wraz z uchwaleniem nowej taryfy na rok 2016 r. zaprowadzi ewidencję 
księgową pozwalającą na wydzielenie kosztów stałych i zmiennych, przychodów 
w odniesieniu do poszczególnych taryf oraz dokonywana będzie alokacja 
niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług. 

3. Spółka pojęła działania mające na celu ograniczenie strat wody polegające  m.in. 
na modernizacji obiektów pompowni, rozpoczęto również przygotowania do 
projektu mającego uporządkować gospodarkę wodomierzową, a co za tym idzie 
zwiększyć dokładność  pomiarów poborów wody oraz wyeliminować 
niekontrolowane zużycie wody. Zwiększono kontrolę nad sieciami celem 
szybszej lokalizacji awarii oraz likwidacji nielegalnych podłączeń. 

                                                      
8 Przychody 2.492.300,52 zł, koszty 2.590.650,00 zł. 
9 Przychody 2.441.485,73 zł, koszty 2.572.194,37 zł. 

Ocena cząstkowa 
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4. Informacja o wyrobach zawierających azbest wraz z inwentaryzacją sieci 
zostanie przekazana do dnia 31 stycznia 2016 r. właściwemu marszałkowi 
województwa. 

5. Spółka jest na etapie opracowywania nowego wzoru umowy o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków. Wzór umowy został przekazany radcy 
prawnemu do analizy w zakresie zgodności z regulaminem Spółki, regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz przepisami prawnymi (w tym 
również w zakresie klauzul niedozwolonych). 

6. Spółka zwiększyła częstotliwość poboru badań wód popłucznych – zgodnie 
z zalecaniami wynikającymi z pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie 
z zarządzeniem 2/2015 z dnia 2 września zwiększono częstotliwość pomiarów 
ilości pobieranej wody z ujęcia. 

7. W ramach prowadzonej inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Kożuchowie przy ul. Elektrycznej” sporządzone zostaną nowe operaty 
wodnoprawne na ujęcie wody w Kożuchowie oraz w Podbrzeziu Dolnym, gdzie 
uregulowana zostanie kwestia strefy ochrony bezpośredniej stosowanie do 
obecnych warunków i potrzeb. W zakresie inwestycji ujęto również ogrodzenie 
terenu. 

8. Spółka podjęła działania mające na celu uporządkowanie sytuacji związanej 
z podłączeniem części kanalizacji, która do tej pory nie była podłączona 
do oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym. Przeprowadzono wizje lokalne 
ustalając problematyczne odcinki, a następnie zlecono wykonanie projektu 
przełączenia kanalizacji. 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że zadeklarowane działania zostały podjęte bądź 
zrealizowane.  

 (dowód: akta kontroli str. 11-154) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie. 

 

3. Podstawowe dane finansowo-ekonomiczne  

W 2016 r.:  
- Spółka dostarczała wodę dla ok. 99% mieszkańców gminy, 
-  liczba wsi objęta siecią wodociągową – 20 (z 21), 
-  liczba przyłączy wodociągowych – 2044, 
- liczba ujęć wody - 7, 
- wartość majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę –  33,9 mln, 
- cena brutto wody – 6,17 zł/m3 (w taryfie nie występuje stawka opłaty 

abonamentowej),  
(dowód: akta kontroli str. 169-170) 

W 2016 r. Spółka wyprodukowała 697.567 m3 wody, sprzedała 435.737 m3. 
Wielkość straty wody oraz zużycie technologiczne wody wynosiła odpowiednio: 
227.975 m3 oraz 29.570 m3.  

(dowód: akta kontroli str. 169) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa  

Opis stanu 
faktycznego 
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Spółka rozpoczęła działania zmierzające10 do ograniczenia strat wody, które należy 
kontynuować.  

(dowód: akta kontroli str. 76-125) 

Z wniosku taryfowego na 2017 r. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
wynika następująca struktura kosztów (2.623.630,99 zł): 
- koszty eksploatacji i utrzymania 2.105.615,84 zł (koszty bezpośrednie) + 

481.000 zł (koszty pośrednie), 
- należności nieregularne 23.962,26 zł, 
- marża zysku 13.052,89 zł. 
Największe pozycje w kosztach bezpośrednich: 
- amortyzacja 961.617,97 zł, 
- wynagrodzenia z narzutami 399.050,89 zł, 
- podatki od nieruchomości i opłaty inne 316.332,69 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 158-160) 
Zarządzeniem Prezesa nr 16/2015 stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości11, wprowadzono, z dniem 1.01.2016 r. 
indywidualne stawki amortyzacyjne, m.in. dla sieci wodociągowych, stacji 
uzdatniania wody, ujęcia wody. Obniżenie stawek amortyzacyjnych spowodowało 
obniżenie kosztów amortyzacji we wnioskach taryfowych co przełożyło się 
w końcowym efekcie na niższe o około 40% stawki na wodę.   

(dowód: akta kontroli str. 161-168) 

W zakresie oszczędności kosztów energii elektrycznej, m.in.: 
- Spółka przystąpiła do grupy zakupowej utworzonej przez Urząd Miejski w Lubinie, 

mającej na celu wspólne zakupy energii elektrycznej przez ok. 100 podmiotów, 
- po analizie kosztów zużycia energii dostosowała zapotrzebowanie na energię 

przez poszczególne punkty odbioru do optymalnych możliwości. 
Roczne koszty dostaw energii elektrycznej na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia 
wodę uległy zmniejszeniu o ok. 34% (porównując koszty 2016 r. do 2014 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 169-170, 180) 

Zagadnienie dotyczące subsydiowania skrośnego przedstawiono w punkcie 1 
wystąpienia. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie. 

 

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 Kontroli12 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: doprowadzenie do 
samofinansowania się działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz eliminację subsydiowania skrośnego.  

                                                      
10 M.in. zlokalizowano najbardziej newralgiczne i awaryjne punkty na sieci w m. Kożuchów oraz na terenie gminy, poddano 

modernizacji wybrane odcinki sieci wodociągowej, wymieniane są hydranty pożarowe, rozpoczęto wymianę starych 
wodomierzy na nowoczesne. 

11 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
12 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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 30 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 28 czerwca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Rajmund Aszkowski 

doradca ekonomiczny 

 

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

 

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