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Dz.U. Nr 86, poz. 579.

budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi,
służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych
i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe
z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały
przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych
wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze
zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne,
syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi,
grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne,
porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie
i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb - § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie1
każda budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie
wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo
akwen - § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia
klasa ważności stałej budowli hydrotechnicznej zależna od charakteru lub
funkcji budowli, wysokości piętrzenia wody przez tę budowlę, pojemności
zbiornika wodnego utworzonego w wyniku piętrzenia wody, wielkości
powierzchni zatopionego obszaru, liczby ludności przebywającej na obszarze
zatopienia w przypadku zniszczenia budowli. Stałe budowle hydrotechniczne
zalicza się do jednej z czterech klas ważności I, II, III, IV. Najwyższą klasą
ważności jest klasa I.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, z siedzibą w Katowicach, utworzony
w strukturach organizacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
kontrole obiektów budowlanych wykonywane co najmniej raz w roku i co
najmniej raz na pięć lat, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 nw. ustawy upb
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Minister Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
regionalny zarząd gospodarki wodnej
państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, pełniona
przez IMGW-OTKZ
System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących - baza danych prowadzona
w IMGW
stopień wodny
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z późn. zm.
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Dz.U. z 2015 r., poz. 469
wojewódzki inspektor/inspektorat nadzoru budowlanego
zbiornik wodny

WPROWADZENIE
Kontrola nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK, w związku z ustaleniami kontroli
P/11/109 Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej2, przeprowadzonej
w 2011 r. przez Departament Środowiska i sześć delegatur NIK. Istotne nieprawidłowości
stwierdzone w ww. kontroli dotyczyły m.in. nieprzeprowadzania wszystkich obowiązkowych
kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych,
co skutkowało brakiem rzetelnych danych o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych
budowli oraz niepełnej realizacji zaleceń z powyższych kontroli, wynikającej głównie z niedoboru
środków finansowych. Okresowe badania stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa wodnych
budowli piętrzących, administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, w latach
2008–2011 (I półrocze) wykazały znaczący wzrost (z 30 do 41) liczby budowli mogących stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa.
Podjęcie niniejszej kontroli uzasadniały również doniesienia prasowe o niezadowalającym stanie
technicznym budowli piętrzących wodę w Polsce i ryzyku awarii niektórych z tych budowli.
W publikacjach branżowych podawano informacje o braku spójnego systemu technicznej kontroli
zapór, rozproszeniu instytucji kontrolujących stan techniczny zapór i oceniających bezpieczeństwo
tych budowli, braku w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego specjalistycznej komórki nadzoru
nad zaporami, wykonywaniu kontroli przez osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji,
braku centralnej bazy danych o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa wszystkich zapór
funkcjonujących w Polsce.
2

Numer kontroli P/11/109.
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Cel kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny działań podejmowanych przez organy administracji
państwowej w ramach systemu technicznej kontroli wodnych budowli piętrzących I i II klasy
ważności, zarządzanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej3, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa funkcjonowania tych obiektów.
Obszar objęty kontrolą
Obszary objęte kontrolą, służące realizacji ww. celu, dotyczyły działań związanych z:
−− przeprowadzaniem kontroli utrzymania i stanu technicznego wodnych budowli piętrzących
I i II klasy ważności, stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
−− informowaniem o wynikach kontroli;
−− realizacją zaleceń pokontrolnych;
−− wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem wodnych budowli piętrzących i poprawą ich
stanu technicznego;
−− prowadzeniem bazy danych dotyczących wodnych budowli piętrzących.
Badania kontrolne
Badaniami kontrolne przeprowadzono w 16 jednostkach, w tym: w Krajowym Zarządzie Gospodarki
Wodnej, Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowym Instytucie Badawczym, sześciu regionalnych zarządach gospodarki wodnej i siedmiu
wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego. Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera
Załącznik 5.4.
Okres objęty kontrolą
Badaniem objęto lata 2013–2014.
Kontrolę prowadzono w okresie od 15 kwietnia 2015 r. do 10 lipca 2015 r., na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4, w oparciu o kryteria kontroli określone
w art. 5 ust. 1, tj. pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

3
4

6

Kontrola nie objęła sprawowania nadzoru nad zaporami wodnymi, pozostającymi w zarządzie innych podmiotów niż rzgw,
w tym nad zaporami Solina, Pilchowice, Czorsztyn, Rożnów, Leśna.
Dz.U. z 2015 r., poz. 1096.
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2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę I i II klasy, będących
własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej,
w latach 2013–2014 uległ pogorszeniu. Jakkolwiek odnotowano spadek o 1 punkt
procentowy (p.p.) liczby budowli mogących zagrażać bezpieczeństwu i spadek o 0,9 p.p.
liczby budowli zagrażających bezpieczeństwu, to o 6,9 p.p. zmalała liczba budowli w dobrym
stanie technicznym i o 8,5 p.p. wzrosła liczba budowli w dostatecznym stanie technicznym.
Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących
nie funkcjonował właściwie. Kontrolowane podmioty, odpowiedzialne za prowadzenie tego
nadzoru, nie posiadały rzetelnej informacji o wodnych budowlach piętrzących I i II klasy
ważności, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne zarządy
gospodarki wodnej. Dane o budowlach piętrzących zebrane w bazie danych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w bazie danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
a także będące w posiadaniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej wykazywały
różnice w liczbie, nazewnictwie i identyfikacji budowli wchodzących w skład określonego
obiektu piętrzącego, w klasie ważności poszczególnych budowli, w ocenach ich stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa. Przyczyną takiego stanu były nieprecyzyjne przepisy
prawa; niezatwierdzenie przez Ministra Środowiska lub Dyrektora Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Wytycznych kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę
zawierających m.in. zasady ocen budowli piętrzących wodę i zalecaną do stosowania skalę
ocen, przez co Wytyczne nie miały charakteru obowiązującego; a także brak dostatecznej
współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego i IMGW5.
Stan powyższy utrudniał właściwym instytucjom objęcie kontrolami, badaniami i pomiarami
wszystkich budowli piętrzących wodę i dokonywanie właściwych ocen ich stanu technicznego
i stanu bezpieczeństwa. Był również jedną z przyczyn przedstawiania Rządowi RP corocznie
dwóch raportów o stanie budowli piętrzących wodę w Polsce, opracowanych w GUNB i IMGW
na podstawie różnych danych i przedstawiających rozbieżne oceny stanu bezpieczeństwa
niektórych budowli. NIK zwraca przy tym uwagę, że przepisy prawa wskazywały państwową
służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących jako obowiązaną do dokonywania
ocen i raportowania o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę. Natomiast Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego opracowywał i przedstawiał takie raporty z inicjatywy
własnej.
NIK pozytywnie ocenia działania pięciu, z sześciu skontrolowanych, dyrektorów regionalnych
zarządów gospodarki wodnej dotyczące poddawania okresowym kontrolom budowli
piętrzących wodę I i II klasy ważności. NIK zwraca uwagę, że kontrole bezpiecznego
użytkowania tych budowli, przeprowadzane przez inspektorów Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego nie obejmowały budowli w stanie zagrażającym lub mogącym zagrażać
bezpieczeństwu, a wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego dokonywali wyboru
budowli do kontroli na podstawie własnych planów i kryteriów.
W wyniku kontroli budowli piętrzących i i II klasy, zarządzanych przez regionalne zarządy
gospodarki wodnej, przeprowadzonych w badanym okresie przez pracowników rzgw i przez

5

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pełnił państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
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osoby trzecie na zlecenie dyrektora RZGW we Wrocławiu, przez pracowników Ośrodka
Technicznej Kontroli Zapór IMGW oraz inspektorów nadzoru budowlanego, wykazywano
nieprawidłowości w utrzymaniu i użytkowaniu budowli oraz formułowano zalecenia mające
na celu poprawę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa tych budowli. Spośród 543
wydanych zaleceń pokontrolnych, zarządcy budowli zrealizowali 176 zaleceń, 71 znajdowało
się w trakcie realizacji, a wykonania 296 zaleceń (55%) nie podjęto. Późna realizacja zaleceń
pokontrolnych lub brak ich realizacji spowodowane były m.in.: późnym zatwierdzaniem
przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej planów działalności dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, skutkującym dysponowaniem przez dyrektorów
rzgw niespełna połową roku na realizację zadań; niewskazywaniem w protokołach
z okresowych kontroli budowli piętrzących terminów wykonania zaleceń pokontrolnych
lub określaniem terminów odległych oraz trudnościami w pozyskaniu przez dyrektorów
rzgw środków finansowych na realizację zadań, m.in. związanych z utrzymaniem budowli
piętrzących wodę.
Zdjęcie nr 1
Śluza Przegalina Południowa

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

2.2 Synteza wyników kontroli
1. Dane o funkcjonujących w Polsce budowlach piętrzących wodę I i II klasy ważności, będących
własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej,
w skontrolowanych instytucjach nie były zgodne co do liczby budowli i ich kwalifikacji
do rodzaju budowli wodnych.
W bazie danych SEKOP (System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących), prowadzonej
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zgromadzono dane o 129 takich budowlach,
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w bazie danych HYDRO utworzonej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego – o 102
budowlach, natomiast regionalne zarządy gospodarki wodnej wykazywały 98 takich budowli.
Powyższe rozbieżności spowodowane były różnymi kryteriami kwalifikacji budowli piętrzących
wodę: pełnione przez nie funkcje (wyłączanie z wykazów budowli przeciwpowodziowych),
stan użytkowania budowli (wyłączanie z wykazów budowli w budowie i remontowanych),
a także wynikały z niewykazywania wszystkich budowli tworzących obiekt piętrzący wodę lub
stosowania niejednolitego nazewnictwa w odniesieniu do tych samych budowli.
Zdaniem NIK, właściwej kwalifikacji budowli piętrzących wodę i sporządzaniu jednolitych ich
wykazów nie sprzyjały nieprecyzyjne przepisy art. 9 ust. 1 pkt 1a i pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne6, oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie7.
W ocenie NIK brak pełnego, usystematyzowanego wykazu budowli piętrzących wodę
w Polsce utrudniał sprawowanie skutecznego nadzoru nad ich stanem technicznym i stanem
bezpieczeństwa budowli. (str. 16–18, 46–48)
2. Dyrektorzy sześciu skontrolowanych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane8, zapewnili poddanie
wszystkich budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, zarządzanych przez rzgw, okresowym
kontrolom stanu technicznego i przydatności do użytkowania. W latach 2013–2014 wykonano
łącznie 267 kontroli okresowych. Kontrole zostały przeprowadzone przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej. Jedynie w RZGW we Wrocławiu,
z powodu braku pracowników uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli, wykonanie
kontroli w 2013 r. zlecono osobom trzecim, posiadającym stosowne uprawnienia.
W okresowych kontrolach uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich
inspektoratów nadzoru budowlanego, organów samorządu terytorialnego, wydziałów
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz użytkowników tych
obiektów.
W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu NIK stwierdziła niepełne
wykonanie kontroli, przeprowadzanych co najmniej raz na pięć lat, trzech zbiorników wodnych
i jazu. Kontrolami nie objęto stanu technicznego instalacji i sieci wentylacyjnych oraz sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, co było postępowaniem nierzetelnym.
NIK stwierdziła podział zamówienia na wykonanie powyższych kontroli, o łącznej wartości
187,9 tys. zł, na cztery umowy odrębne dla każdej kontroli. W konsekwencji, ww. zamówienia
udzielone zostały z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych9, co stanowiło naruszenie art. 32 ust. 2 przytoczonej ustawy. (str. 19–20)

6
7
8
9

Dz.U. z 2015 r., poz. 469.
Dz.U. Nr 86, poz. 579.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.
Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.
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3. W wyniku okresowych kontroli, o których mowa w pkt 2, sporządzano protokoły zawierające
m.in. ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli, stwierdzone nieprawidłowości
w ich utrzymaniu, zalecenia dotyczące niezbędnych działań dla usunięcia nieprawidłowości
oraz terminy realizacji tych zaleceń.
Protokoły z ww. kontroli otrzymywali m.in.: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Dyrektor Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
wojewodowie oraz właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego
i organy wykonawcze gmin.
W protokołach z kontroli nie zawsze wskazywano terminy realizacji zaleceń pokontrolnych,
mając na względzie, że możliwość wykonania zaleceń warunkowana będzie wysokością
środków finansowych przyznanych rzgw z budżetu państwa i pozyskanych z innych źródeł.
Nieokreślenie w protokole terminu realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności
dotyczących prac budowlanych – remontów, napraw i konserwacji – istotnych dla
bezpieczeństwa funkcjonowania budowli piętrzącej wodę, oznaczało brak wskazania pilności
wykonania zalecanych prac, co miało znaczenie dla rzetelnego planowania zadań oraz ustalania
potrzeb finansowych. (str. 20, 29–30)
4. Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa dokonane w wyniku okresowych kontroli
94 budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, zarządzanych przez rzgw, wykazały, że
w 2013 r. 36 budowli znajdowało się w dostatecznym stanie technicznym, a trzy budowle
z stanie niedostatecznym. Pięć z tych budowli oceniono jako mogące zagrażać bezpieczeństwu.
W 2014 r. stan techniczny 25 budowli oceniono jako dostateczny, a dwóch budowli – jako
niedostateczny. Cztery z tych budowli oceniono jako mogące zagrażać bezpieczeństwu. Spadek
liczby budowli o niedostatecznym stanie technicznym i pozostających w stanie mogącym
zagrażać bezpieczeństwu wynikał z rozpoczęcia remontu Śluzy Brdyujście na Stopniu Wodnym
Czersko Polskie. (str. 30)
5. Pracownicy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki
wodnej, stosownie do wymagań art. 156 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, przeprowadzali
również kontrole gospodarowania wodami, m.in. w zakresie utrzymania budowli piętrzących
wodę. Kontrole dotyczyły budowli piętrzących zarządzanych przez podmioty inne niż rzgw
i obejmowały przede wszystkim budowle III i IV klasy ważności.
W badanym okresie pracownicy KZGW wykonali 19 kontroli gospodarowania wodami,
a pracownicy rzgw – 1035 takich kontroli. (str. 26–27)
6. Pracownicy Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 103 a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne, przeprowadzili w latach
2013–2014 specjalistyczne badania i pomiary 53 obiektów stale piętrzących wodę I i II klasy
ważności, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw oraz tworzących
je 117 budowli, w tym 31 budowli I klasy oraz 86 budowli II klasy.
Badania i pomiary przeprowadzano zgodnie z „Wytycznymi kontroli bezpieczeństwa budowli
piętrzących wodę”, opracowanymi w IMGW w 2008 r., które nie zostały zatwierdzone ani
przez Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ani przez Ministra Środowiska.
Niepodjęcie przez dyrektora IMGW działań w celu zatwierdzenia Wytycznych NIK ocenia jako
nierzetelne.
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W 2014 r. w IMGW opracowano aktualizację Wytycznych. W czasie kontroli NIK dokument ten
był recenzowany przez ekspertów budownictwa wodnego. Dyrektor IMGW poinformował,
że po zakończeniu prac nad Wytycznymi, podejmie działania w celu ich zatwierdzenia przez
Ministra Środowiska. (str. 22–23)
7. Wyniki badań i pomiarów obiektów i budowli piętrzących wodę, przeprowadzonych przez
pracowników Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, przedstawiane były Prezesowi KZGW w okresowych raportach. Stan techniczny i stan
bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących przedstawiany był w kartach ocen budowli
piętrzących, które następnie zamieszczano w załącznikach do rocznych Raportów o stanie
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce.
Podstawę ocen stanowiły wyniki badań, pomiarów i przeglądów budowli, przeprowadzonych
przez pracowników IMGW-OTKZ oraz informacje przekazywane przez zarządców budowli,
zawarte w protokołach z okresowych kontroli budowli piętrzących, przeprowadzonych
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane i w protokołach odbioru
końcowego, sporządzonych po zakończeniu prac remontowych prowadzonych na obiektach.
Oceny dokonywane były w oparciu o umowne skale ocen, przedstawiające zakres punktacji
przypisany poszczególnym ocenom, opracowane w IMGW w latach 1980/1990 i zmodyfikowane
w 2010 r. Skale ocen zostały przedstawione i zalecone do stosowania w niezatwierdzonych
„Wytycznych kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”. (str. 31–33)
8. W rocznych raportach - Raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce
wg stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz Raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę
w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2014 r., opracowanych w IMGW zgodnie z dyspozycją art. 103a
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo wodne, ujęto odpowiednio 372 i 385 budowli piętrzących wodę,
pozostających w zarządzie rzgw, w tym 120 i 122 budowle I i II klasy. Budowle piętrzące oceniane
były w okresach pięcioletnich poprzedzających rok wydania raportów.
Według ocen stanu technicznego, dokonanych w okresie 2009-2013 dla 164 budowli
piętrzących wodę, 69 budowli (42,1%) znajdowało się w dostatecznym stanie technicznym,
a 26 (15,8%) – w stanie technicznym niedostatecznym. W 2014 r., było to odpowiednio
92 (50,6%) i 25 (13,7%) budowli, spośród 182 ocenianych w okresie 2010-2014.
Wśród 120 wodnych budowli piętrzących I i II klasy ważności, będących własnością Skarbu
Państwa i zarządzanych przez rzgw, ocenianych w IMGW w latach 2009-2013, 13 budowli
(10,8%) oceniono jako mogące zagrażać bezpieczeństwu, a dwie budowle (1,7%) - jako
zagrażające bezpieczeństwu.
Natomiast ze 122 takich budowli, ocenianych w IMGW w latach 2010-2014, stan bezpieczeństwa
12 budowli (9,8%) oceniono jako mogący zagrażać bezpieczeństwu, a jednej budowli (0,8%)
- jako zagrażający bezpieczeństwu.
Wśród głównych przyczyn stwierdzonych uszkodzeń budowli, w raportach wymieniono procesy
starzeniowe (ok. 70% budowli piętrzących wodę przekroczyło wiek 30 lat), błędy projektowe,
wadliwe wykonawstwo, opóźnienia w prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych.
(str. 34–37)
9. Opracowane w IMGW Roczne Raporty o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce,
przekazywane były Prezesowi KZGW oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Dyrektor IMGW rażąco przekroczył termin przekazania raportów do GINB, określony w art. 103a
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ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo wodne na 31 marca każdego roku. Raport za 2012 r. został przekazany
do GINB z ponad półrocznym opóźnieniem, a za 2013 r. - z ponad rocznym opóźnieniem.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie podejmował lub późno podejmował działania
w celu pozyskania raportów IMGW. Wyjaśnił przy tym, że opóźnienia w przekazywaniu raportów
przez IMGW nie miały wpływu na pracę GUNB.
Zdaniem NIK, terminowe przekazywanie przez IMGW raportów do GINB powinno umożliwić
Głównemu Inspektorowi wykorzystanie zawartych w nich danych i ocen do weryfikacji
danych i ocen o budowlach piętrzących wodę zamieszczanych w raportach GINB, a także
do planowania przez organy nadzoru budowlanego kontroli utrzymania budowli
hydrotechnicznych (str. 34, 42–43)
10. Inspektorzy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili w badanym okresie
kontrole utrzymania 32 obiektów budowlanych piętrzących wodę, w tym czterech I i II klasy
ważności, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne zarządy
gospodarki wodnej. NIK zwróciła uwagę, że kontrole inspektorów GUNB, wbrew przyjętym
Kryteriom do planu pracy na 2013 r. i 2014 r., nie dotyczyły obiektów hydrotechnicznych, których
stan bezpieczeństwa zagrażał lub mógł zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zdaniem
NIK, obejmowanie takich budowli kontrolami organów nadzoru budowlanego powinno być
priorytetem w kontrolach budowli hydrotechnicznych, zgodnie z zasadami wskazywania
do kontroli wodnych budowli piętrzących określonymi w GUNB w „Kryteriach do planu pracy
na 2013 r.” i na 2014 r.
Inspektorzy czterech spośród siedmiu wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego,
zbadanych przez NIK, przeprowadzili łącznie kontrole 23 budowli piętrzących wodę
I i II klasy ważności, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne
zarządy gospodarki wodnej. Kontrole wykazały m.in.: nierealizowanie zaleceń z okresowych
kontroli przeprowadzanych przez zarządców budowli piętrzących. W przypadku Śluzy Okole,
funkcjonującej na Kanale Bydgoskim, nie były realizowane zalecenia z trzech kolejnych
kontroli, przeprowadzonych w 2013 r. i w 2014 r., pomimo że jej stan techniczny oceniano jako
niedostateczny, a stan bezpieczeństwa jako mogący zagrażać bezpieczeństwu. O wynikach
kontroli wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego informowali właścicieli lub zarządców
kontrolowanych budowli, GINB oraz właściwych marszałków województw, wojewodów
i zainteresowane organy wykonawcze gmin.
Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego planowali kontrole według własnych planów
i kryteriów wyboru. Plany kontroli opracowywane w winb nie podlegały zatwierdzeniu przez
GINB. Jedynie Zachodniopomorski WINB przekazywał plany kontroli do wiadomości GINB,
co NIK uznaje za dobrą praktykę. (str. 23–25, 38–39)
11. Na podstawie wyników kontroli utrzymania obiektów budowlanych piętrzących wodę
I i II klasy, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne zarządy
gospodarki wodnej, przeprowadzonych przez inspektorów winb oraz na podstawie
protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego tych budowli, przeprowadzonych
przez rzgw, siedmiu skontrolowanych wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
w latach 2013-2014, dokonało ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa 38 wodnych
budowli stale piętrzących wodę, w tym dziewięciu budowli I klasy i 29 budowli II klasy.
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W 2013 r. stan techniczny 20 budowli oceniono jako zadowalający, a siedmiu - jako
niedostateczny. W 2014 r. oceniono tak odpowiednio 23 i trzy budowle. Pod względem
stanu bezpieczeństwa, liczba budowli ocenionych jako mogące zagrażać bezpieczeństwu
wynosiła sześć w 2013 r. i trzy w 2014 r. Stanu żadnej budowli nie oceniono jako zagrażający
bezpieczeństwu. (str. 39–40)
12. W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, pomimo braku wymogu prawnego,
opracowywano roczne raporty pn. Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce,
m.in. za 2012 r. i 2013 r., które przekazywano m.in. Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, Ministrowi
Środowiska, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Dyrektorowi
IMGW, Prezesowi KZGW. Podstawą ocen budowli, przedstawionych w powyższych raportach,
były wyniki własnych kontroli GUNB oraz informacje przekazane do GUNB przez wojewódzkich
inspektorów nadzoru budowlanego, sporządzone w oparciu o wyniki kontroli winb i rzgw
- zarządców budowli.
Według raportu GUNB za 2013 r., organy nadzoru budowlanego, realizując obowiązek nadzoru
i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, przeprowadziły 470 kontroli
budowli piętrzących wodę. W wyniku kontroli stan sześciu budowli oceniono jako zagrażający
bezpieczeństwu, w tym jednej budowli II klasy ważności, zarządzanej przez rzgw, a stan
48 budowli oceniono jako mogący zagrażać bezpieczeństwu, w tym ośmiu budowli II klasy
ważności, zarządzanych przez rzgw.
Kontrola NIK wykazała niezgodności pomiędzy danymi o budowlach piętrzących wodę I i II klasy
ważności, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw, zamieszczonymi
w raportach GUNB i w raportach IMGW. Dotyczyły one różnic w ocenach stanu bezpieczeństwa
i w klasach ważności budowli.
Pomimo że pracownicy GUNB posiadali dostęp do bazy danych o budowlach piętrzących SEKOP
prowadzonej w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór IMGW, co umożliwiało weryfikację ocen
i klasyfikacji budowli piętrzących wodę przedstawianych przez obie strony, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego nie podejmował działań w celu ujednolicenia stanowisk w tej sprawie
z IMGW-OTKZ.
W ocenie NIK, brak właściwej współpracy między GINB a Dyrektorem IMGW-OTKZ w zakresie
wymiany informacji o wynikach dokonywanych ocen budowli hydrotechnicznych, w tym
budowli piętrzących wodę I i II klasy, powodował m.in. przedstawianie przez GINB i Dyrektora
IMGW, w raportach o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, różnych ocen tych
samych budowli i przedkładanie rozbieżnych informacji organom administracji rządowej
- odbiorcom raportów. (str. 40-42)
13. W wyniku kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę
I i II klasy ważności, przeprowadzonych przez pracowników rzgw i na zlecenie przez osoby
trzecie oraz w wyniku badań, pomiarów i przeglądów tych budowli wykonanych przez
pracowników IMGW, sformułowano 489 zaleceń dotyczących 48 obiektów piętrzących wodę.
Zalecenia dotyczyły głównie: wykonania remontów, napraw i konserwacji obiektów oraz ich
poszczególnych elementów (267 zaleceń), remontów i rozbudowy sieci pomiarowych obiektów
(50 zaleceń), monitoringu obiektów (37 zaleceń), wykonania dokumentacji projektowej prac
przewidywanych do realizacji (28 zaleceń) oraz wykonania inwentaryzacji, badań, pomiarów
i analiz (26 zaleceń).
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Według stanu na koniec 2014 r., 152 zalecenia zostały wykonane, 44 były w trakcie realizacji,
a 293 zalecenia pozostały niewykonane, w tym dotyczące siedmiu budowli o stanie
zagrażającym bezpieczeństwu. Wykonywano zalecenia najistotniejsze dla stanu technicznego
budowli. Niepodjęcie realizacji zaleceń tłumaczono przede wszystkim brakiem wystarczających
środków finansowych, wyznaczeniem późniejszego terminu realizacji zaleceń lub brakiem
określenia tego terminu.
W wyniku kontroli utrzymania budowli piętrzących I i II klasy, będących własnością Skarbu
Państwa i zarządzanych przez rzgw, przeprowadzonych przez inspektorów wojewódzkich
inspektoratów nadzoru budowlanego, sformułowano 54 zalecenia dotyczące dziewięciu
zbadanych obiektów. Zalecenia dotyczyły głównie wykonania napraw, remontów, modernizacji
i konserwacji obiektów lub ich elementów (46 zaleceń) oraz wykonania zaleceń z kontroli
okresowych (5 zaleceń). Według stanu na koniec 2014 r., 24 zalecenia wykonano, 27 było
w trakcie realizacji. Niezrealizowane zostały trzy zalecenia, dla których nie upłynął termin
realizacji.
Zdaniem NIK, niewykonywanie zaleceń pokontrolnych, w szczególności dotyczących budowli
mogących zagrażać bezpieczeństwu, powodowało wzrost ryzyka awarii budowli lub ich
urządzeń i tym samym zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. NIK zwraca również uwagę,
że przewlekłe wykonywanie zaleceń pokontrolnych skutkowało pogłębianiem się wad budowli
i wzrostem kosztów wykonania prac naprawczych. (str. 28–29, 39)
14. Dyrektorzy rzgw corocznie przedkładali Prezesowi KZGW do zatwierdzenia plany działalności
w danym roku. Plany przekazywali w terminach określonych przez Prezesa KZGW, tj. do dnia
26 kwietnia 2013 r. - plany na 2013 r. oraz do dnia 12 maja 2014 r. - plany na 2014 r. Plany
zostały zatwierdzone przez Prezesa KZGW, odpowiednio do dnia 10 czerwca 2013 r. oraz
do dnia 7 sierpnia 2014 r.
Zdaniem NIK, określenie przez Prezesa KZGW późnych terminów przedkładania przez
dyrektorów rzgw planów działalności na dany rok oraz późne ich zatwierdzanie powodowało
znaczne skrócenie (o 50% i więcej) czasu pozostałego na realizację działań zaplanowanych przez
dyrektorów rzgw i brak stabilnych podstaw działania dyrektorów w pierwszej połowie roku.
(str. 43–44)
15. W sprawozdaniach z działalności Prezesa KZGW zatwierdzanych przez Ministra Środowiska,
informowano o niewystarczającej, w stosunku do potrzeb, wysokości środków finansowych
na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także o pogarszaniu się stanu technicznego budowli
piętrzących powodowanym brakami finansowymi. (str. 45)
16. NIK stwierdziła nielegalne udzielenie przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu pełnomocnictwa
Kierownikowi Wydziału Utrzymania Wód do reprezentowania Dyrektora RZGW, który przebywał
w tym czasie na urlopie bezpłatnym w RZGW, pełniąc równocześnie funkcję Prezesa KZGW.
Naruszono tym art. 92 i 93 ustawy – Prawo wodne oraz art. 3 ust. 1 Statutu RZGW we Wrocławiu.
Jednocześnie NIK oceniła jako nierzetelne brak ogłoszenia przez Ministra Środowiska konkursu
na to stanowisko i jego nieobsadzenie od dnia 1 marca 2013 r. do czasu zakończenia kontroli
NIK. (str. 20)
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Zdjęcie nr 2
Stopień Wodny Włocławek od strony wody górnej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

2.3 Uwagi końcowe i wnioski
Dla właściwego funkcjonowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem budowli
piętrzących wodę niezbędne jest doprecyzowanie przepisów prawa definiujących budowle
piętrzące wodę, uporządkowanie nazewnictwa dotyczącego tych budowli, zweryfikowanie
i uporządkowanie danych zgromadzonych w bazach danych o budowlach piętrzących
wodę, wzmocnienie współpracy pomiędzy organami prowadzącymi nadzór i kontrole stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa. W tym celu NIK wnosi do:
Ministra Środowiska o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu ujednolicenie definicji
urządzenia wodnego podanej w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
definicji budowli przeciwpowodziowych zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 1a tej ustawy oraz definicji budowli
piętrzącej określonej w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie współpracy z Dyrektorem Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu ujednolicenia stosowanych nazw obiektów piętrzących
wodę i tworzących je budowli piętrzących oraz klas ważności tych budowli.
Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o podjęcie współpracy z Głównym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorami regionalnych zarządów gospodarki
wodnej dla dokonania weryfikacji, uzupełnienia i ujednolicenia danych zawartych w bazie SEKOP,
w szczególności dotyczących liczby i nazw budowli piętrzących wodę i tworzonych przez nie
obiektów oraz ich klasy ważności, w celu utworzenia pełnego, rzetelnego krajowego banku danych
o budowlach piętrzących.
Dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej o określanie terminów realizacji
zaleceń, formułowanych w wyniku okresowych kontroli budowli piętrzących.
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3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych
Organizację i zasady sprawowania nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa
wodnych budowli piętrzących regulują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
zwanej dalej „upw”, i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej „upb”, oraz aktów
wykonawczych do tych ustaw. Charakterystykę stanu prawnego, obowiązującego w kontrolowanym
zakresie, przedstawiono w Załączniku 5.2. do niniejszej Informacji.

3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Wodne budowle piętrzące I i II klasy ważności, będące własnością Skarbu Państwa,
zarządzane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej10
W wyniku kontroli, w drodze agregacji danych pozyskanych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
w regionalnych zarządach gospodarki wodnej oraz w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
ustalono, że w Polsce funkcjonuje 135 budowli stale piętrzących wodę I i II klasy ważności,
stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez dyrektorów regionalnych zarządów
gospodarki wodnej. Budowle te wchodzą w skład 61 obiektów piętrzących wodę.
W jednostkach objętych niniejszą kontrolą posiadano różne informacje o liczbie i rodzaju
funkcjonujących w Polsce obiektów piętrzących wodę, w szczególności I i II klasy ważności,
stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez dyrektorów rzgw oraz o liczbie
wodnych budowli piętrzących, wchodzących w skład tych obiektów.
W IMGW, w elektronicznym Systemie Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących, zgromadzono dane
o 467 obiektach piętrzących wodę w Polsce i 1142 budowlach piętrzących wchodzących w skład
tych obiektów. Dane o budowlach piętrzących zarządzanych przez dyrektorów rzgw dotyczyły
64 obiektów i 129 budowli piętrzących, w tym 38 budowli I klasy i 91 budowli II klasy. Kontrola
NIK wykazała, że do bazy SEKOP nie wprowadzono jednej budowli piętrzącej wodę wykazywanej
w zestawieniach rzgw, jednej budowli wykazanej w Raporcie o stanie bezpieczeństwa budowli
piętrzących wodę w Polsce według stanu na dzień 31.12.2014 r., opracowanym w IMGW, zwanym dalej
„Raportem IMGW” oraz pięciu budowli zamieszczonych w raportach Stan bezpieczeństwa budowli
piętrzących wodę w Polsce, opracowanych w GUNB. Baza zawierała natomiast dwie budowle, które
nie zostały wykazane w Raporcie IMGW.
W ww. Raporcie IMGW, przedstawiającym stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę,
poddanych w latach 2010-2014 badaniom i pomiarom przeprowadzonym przez pracowników
Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW, zwanego dalej „IMGW-OTKZ”, zamieszczono dane
o 108 wodnych budowlach piętrzących I i II klasy ważności, wchodzących w skład 54 obiektów
piętrzących.
Na podstawie danych o liczbie budowli piętrzących I i II klasy, zgromadzonych w toku kontroli
w rzgw ustalono, że w 2014 r. Polsce funkcjonowało 96 takich budowli wchodzących w skład
57 obiektów, zarządzanych przez rzgw. W danych rzgw nie uwzględniono m.in. czterech obiektów
piętrzących wodę i 22 budowli wykazanych w bazie SEKOP i w Raporcie IMGW.

10 Wykaz budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez
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regionalne zarządy gospodarki wodnej przedstawiono w Załączniku nr 5.1, sporządzonym przez NIK na podstawie wyników
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W raporcie Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce, za 2013 r., opracowanym w GUNB
na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników GUNB oraz informacji
otrzymanych od wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, zwanych dalej „winb”
(sporządzonych w oparciu o wyniki kontroli winb oraz protokoły z kontroli przeprowadzonych
przez rzgw), wykazano 88 budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, tworzących 61 obiektów.
W raporcie tym nie uwzględniono czterech obiektów piętrzących wodę oraz 42 budowli piętrzących
zamieszczonych w bazie SEKOP.
Baza budowli hydrotechnicznych pn. HYDRO, prowadzona w GUNB, w 2014 r. zawierała dane
o 4.569 budowlach hydrotechnicznych, w tym o 73 wodnych budowlach piętrzących I klasy oraz
201 takich budowlach II klasy. Wśród ww. budowli znajdowało się 30 budowli I klasy i 72 budowle
II klasy, pozostające w zarządzie rzgw.
Analiza danych zebranych w toku kontroli wykazała, że rozbieżności w powyższych ewidencjach
wynikały z różnych kryteriów sporządzania wykazów (przedstawianie jedynie budowli badanych,
uwzględnianie lub nie budowli w budowie, remontowanych, posiadających funkcję tylko
przeciwpowodziową), z braku należytej staranności przy ich opracowywaniu, ale też często z różnic
w definiowaniu budowli piętrzących wodę. Na przykład:
−− do budowli piętrzących wodę, wchodzących w skład obiektu Zbiornik Wodny Włocławek,
w RZGW w Warszawie nie zaliczano zapór bocznych Stopień Wistka, Borowiczki i Tokary-Jordanów-Dobrzyków oraz zapory awaryjnej, z uwagi na ich funkcję przeciwpowodziową.
Budowle te zamieszczono natomiast jako piętrzące w wykazach i raportach IMGW i GUNB;
−− Zbiornik Wodny Świnna Poręba nie był wykazywany w ewidencji w RZGW w Krakowie
i w raportach IMGW z uwagi na trwające prace przy budowie zbiornika,
−− do budowli piętrzących tworzących Stopień Wodny - Kamienna Grodza na Motławie, w RZGW
w Gdańsku zaliczano: samoczynne wrota przeciwpowodziowe i jaz lub śluzę z wrotami oraz
jaz i kanał, w raportach IMGW wymieniano śluzę i kanał, a w raportach GUNB - tylko wrota
przeciwpowodziowe.
Zdaniem NIK, dla sprawowania rzetelnego nadzoru nad stanem technicznym i stanem
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce niezbędna jest ich inwentaryzacja i utworzenie
pełnego wykazu budowli i tworzonych przez nie obiektów, opartego o jednolitą nomenklaturę.
NIK zwraca przy tym uwagę na nieprecyzyjność definicji urządzeń piętrzących. Mianowicie:
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w art. 9 ust. 1 pkt 1a zostały zdefiniowane
budowle przeciwpowodziowe, do których zaliczono: kanały ulgi, kierownice w ujściach rzek
do morza, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne posiadające rezerwę powodziową,
suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi
z nimi funkcjonalnie oraz wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe. W art. 9 ust. 1 pkt 19
tej ustawy podano definicję urządzeń wodnych, do których zaliczono m.in. budowle: piętrzące,
upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy - odróżniając w ten sposób
budowle piętrzące od przeciwpowodziowych. Natomiast definicja budowli piętrzącej zamieszczona
w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie wskazuje,
że przez budowlę piętrzącą należy rozumieć każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe
lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo
akwen. Oznacza to, że w definicji zamieszczonej w rozporządzeniu, do budowli piętrzących zalicza
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się m.in. wały przeciwpowodziowe, suche zbiorniki retencyjne, co ustawa kwalifikuje do budowli
przeciwpowodziowych, a nie piętrzących.
Nieprecyzyjne przepisy powodują różną ich interpretację przy kwalifikowaniu wodnych budowli
piętrzących, np. polder będący budowlą okresowo piętrzącą wodę i jednocześnie budowlą
przeciwpowodziową zostaje przez jeden organ zakwalifikowany do budowli piętrzących, a przez
drugi - do budowli przeciwpowodziowych, niewykazywanych wśród budowli piętrzących.
Zdjęcie nr 3
Jaz ZOH Łączany-Skawina, od strony wody dolnej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

3.2.2. K
 ontrole i badania stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę
oraz kontrole bezpiecznego ich użytkowania
Budowle piętrzące wodę, jako obiekty budowlane, zgodnie z art. 62 ust. 1 upb, poddawane
były kontrolom okresowym, polegającym na sprawdzeniu ich stanu technicznego, przydatności
do użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia. Poddawanie budowli piętrzących wodę
okresowym kontrolom stanu technicznego stanowiło obowiązek dyrektorów rzgw jako zarządców
tych budowli.
Ponadto, budowle piętrzące wodę poddawane były badaniom i pomiarom, pozwalającym
na dokonanie ocen ich stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa, wykonywanym na podstawie
art.64 ust. 4 upw przez państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, którą
pełni IMGW.
Wodne budowle piętrzące stanowiły również przedmiot kontroli organów nadzoru budowlanego,
w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, tj. przestrzegania i stosowania przepisów prawa
budowlanego.
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Budowle piętrzące wodę, jako urządzenia wodne, objęte były też kontrolami gospodarowania
wodami w zakresie utrzymania tych budowli, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 5 upw. Kontrole
te przeprowadzali Prezes KZGW oraz dyrektorzy rzgw, działając na podstawie art. 156 ust. 2 upw.
3.2.2.1. O
 kresowe kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania wodnych
budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, stanowiących własność Skarbu Państwa,
zarządzanych przez dyrektorów rzgw
W badanym okresie dyrektorzy rzgw przedkładali Prezesowi KZGW plany okresowych kontroli
stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności,
przeprowadzanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 upb.
W badanym okresie ww. kontrole, zarówno wykonywane co najmniej raz w roku, jak i raz na pięć
lat, zwane dalej kontrolami rocznymi i pięcioletnimi, przeprowadzono zgodnie z harmonogramami.
Zakres okresowych kontroli rocznych obejmował kontrolę wykonania zaleceń z poprzedniej
kontroli przeprowadzonej na danym obiekcie, badanie rzetelności prowadzenia dokumentacji
obiektu piętrzącego (m.in. książki obiektu, instrukcji eksploatacji, raportów o stanie technicznym),
wykonanie oględzin budowli i jej otoczenia, przeprowadzenie próby ruchowej urządzeń, a także
pomiary kontrolne sieci kontrolno-pomiarowej, badania techniczne podłoża gruntowego, badania
geofizyczne deformacji podłoża.
Zakres okresowych kontroli pięcioletnich obejmował sprawdzenie stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki i otoczenia, badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Do uczestnictwa w kontrolach rzgw zapraszani byli m.in. przedstawiciele: KZGW, IMGW-OTKZ,
wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, właściwych miejscowo jednostek samorządu
terytorialnego, wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz
użytkowników tych obiektów.
Kontrole okresowe przeprowadzali pracownicy rzgw posiadający stosowne uprawnienia
budowlane, wymagane art. 12 ust. 1 pkt 5 upb na dokonywanie kontroli technicznej
utrzymania obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 12 ust. 7 upb osoby te, w drodze decyzji,
uzyskały wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
prowadzonego w GUNB.
Jedynie w RZGW we Wrocławiu, z powodu braku pracowników uprawnionych do przeprowadzenia
takich kontroli, w 2013 r. wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności
do użytkowania wodnych budowli piętrzących I i II klasy zlecono osobom trzecim. Umowy
zawarto na wykonanie kontroli rocznych wszystkich budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności,
zarządzanych przez RZGW oraz na wykonanie pięcioletnich kontroli trzech zbiorników wodnych
i jednego jazu. W przedmiocie zawierania i realizacji ww. umów, NIK stwierdziła nieprawidłowości
polegające na:
−− podziale zamówienia publicznego na przeprowadzenie pięcioletnich kontroli trzech obiektów
budowlanych i jednej budowli, o łącznej wartości 187,9 tys. zł, na cztery odrębne umowy,
o wartości poniżej 14.000 euro każda, co umożliwiało udzielenie zamówień z zastosowaniem

19

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

procedur wewnętrznych11, a nie wymagań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych. Stanowiło to naruszenie art. 32 ust. 2 ww. ustawy, w związku z art. 7 ust. 3 tejże
ustawy12;
−− wykonaniu w niepełnym zakresie kontroli pięcioletnich - w ich trakcie nie oceniono stanu
technicznego instalacji i sieci wentylacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
towarzyszących badanym budowlom. Zostało to spowodowane pominięciem wykonania tych
ocen w opisie zakresu prac zlecanych przez zamawiającego.
Ponadto, w toku kontroli w RZGW we Wrocławiu NIK zwróciła uwagę na fakt, że w dniu 28 lutego
2013 r. Dyrektor RZGW udzielił Kierownikowi Wydziału Utrzymania Wód RZGW, pełnomocnictwa
do reprezentowania Dyrektora RZGW we wszystkich sprawach związanych z działalnością RZGW
z wyjątkiem stanowienia prawa miejscowego. Jednocześnie Dyrektor RZGW skorzystał z urlopu
bezpłatnego, na którym przebywał do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego NIK,
pełniąc funkcję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W wyniku dokonanych ustaleń,
m.in. w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo wodne stanowiący, że dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej powołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, spośród
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej, NIK stwierdziła, że Dyrektor RZGW nie posiadał kompetencji
do wyznaczania osoby do pełnienia funkcji dyrektora. W świetle powyższego udzielenie w takim
zakresie pełnomocnictwa było bezpodstawne. W ocenie NIK, brak ogłoszenia konkursu na to
stanowisko lub długotrwałe jego nieobsadzenie osobą wyłonioną w trybie konkursowym,
było działaniem nierzetelnym. Natomiast udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Wydziału
Utrzymania Wód RZGW do wykonywania wszelkich czynności w imieniu Dyrektora RZGW NIK
ocenia jako sprzeczne z przepisami art. 92 i 93 ustawy - Prawo wodne oraz art. 3 ust. 1 Statutu RZGW.
W latach 2013-2014 na obszarze działania sześciu rzgw przeprowadzono łącznie 267 okresowych
kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli piętrzących wodę I i II klasy
ważności, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 upb. Kontrolami wykonywanymi przynajmniej raz
w roku objęto wszystkie wodne budowle piętrzące I i II klasy zarządzane przez rzgw, z wyłączeniem
budowli w trakcie przebudowy lub modernizacji. Natomiast kontrole wykonywane co najmniej raz
na pięć lat przeprowadzono na sześciu obiektach I klasy ważności i 18 obiektach II klasy ważności.
Pozostałe obiekty i wchodzące w ich skład budowle poddano kontrolom 5-letnim przed 2013 r.
Z wszystkich okresowych kontroli sporządzano protokoły, w których przedstawiano oceny stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektów i tworzących je budowli, zamieszczano zalecenia
wykonania zadań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i zaniedbań oraz
dokonywano oceny stanu realizacji zaleceń z poprzednich kontroli.

11 Zarządzenie Nr 0230/7/2013 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w instrukcji w sprawie
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postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w RZGW.
Przedmiotem
każdej z umów było sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu
12
i jego otoczenia. Umowy zawarto: w sprawie kontroli ZW Sosnówka - w dniu 29 października 2012 r., na kwotę 53.136,00 zł;
w sprawie kontroli ZW Topola - w dniu 17 kwietnia 2013 r., na kwotę 51.000,00 zł; w sprawie kontroli SW Brzeg - w dniu
6 maja 2013 r., na kwotę 33.400,00 zł; w sprawie kontroli ZW Kozielno - w dniu 31 lipca 2013 r., na kwotę 50.400,00 zł.
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Zdjęcie nr 4
Śluza Przegalina Południowa – stanowisko dla przenośnego szczelinomierza nasadkowego

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

3.2.2.2. B
 adania stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę I i II klasy
ważności, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez dyrektorów rzgw
W badanym okresie państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących pełnił IMGW.
W strukturach organizacyjnych IMGW utworzono Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą
w Katowicach, do którego zadań należało m.in. przeprowadzanie badań i pomiarów pozwalających
opracować ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa, zaliczonych na podstawie przepisów upb do I lub II klasy
ważności, a także innych budowli, wskazanych przez Prezesa KZGW, które z uwagi na zły stan
techniczny zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu.
Według stanu na koniec 2014 r., wykonywaniem badań i pomiarów, pozwalających opracować
oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących, zajmowało
się 80 pracowników IMGW, w tym 3 pracowników posiadających uprawnienia budowlane
w specjalności hydrotechnicznej.
W grudniu 2011 r. Dyrektor IMGW-OTKZ przekazał dyrektorom rzgw i Prezesowi KZGW, w celu
weryfikacji i akceptacji, wykaz wodnych budowli piętrzących, administrowanych przez rzgw, które
powinny zostać poddane badaniom oraz ocenom stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa
w poszczególnych latach okresu 2013−2015. Po uzgodnieniach, sporządzono listę budowli wraz
z wykazem zakresu badań i pomiarów do wykonania umożliwiających dokonanie ocen tych
budowli.
W dniu 7 maja 2013 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, reprezentowanym
przez Prezesa KZGW a IMGW, reprezentowanym przez Dyrektora IMGW-OTKZ i Główną Księgową
IMGW, zawarto umowę na realizację zadania pn. Wykonanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa
obiektów hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa i administrowanych przez
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Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej – jednostki podległe Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej13. Umowę zawarto na lata 2013-2015. W umowie ustalono podział pracy na sześć etapów,
po dwa w każdym roku (rozliczane w lipcu i grudniu). W Załączniku nr 1 do umowy określono
harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, a w Załączniku nr 3 - wykaz 112 obiektów piętrzących
I, II i III klasy ważności, a w przypadku niektórych obiektów również nazwy tworzących je budowli
piętrzących, które powinny zostać poddane badaniom, pomiarom i ocenom oraz zakres prac
do wykonania w każdym etapie. Zakresy prac zostały wyszczególnione dla każdego z ww. obiektów
i obejmowały pomiary przemieszczeń, przeglądy techniczne i prace specjalne, bieżącą analizę
wyników pomiarów i badań oraz okresową ocenę stanu technicznego. Częstotliwość wykonywania
każdego z powyższych badań była inna dla poszczególnych obiektów i nie dla wszystkich obiektów
przewidziano wykonanie kompletu ww. badań.
W 2013 r. i 2014 r. pracownicy IMGW-OTKZ przeprowadzili badania 53 obiektów piętrzących wodę
I i II klasy ważności będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw i tworzących
je 31 budowli I klasy, z których dziewięć badano w 2013 r. i 22 w 2014 r. oraz 86 budowli II klasy,
z których 30 badano w 2013 r. i 56 w 2014 r.
Badania i pomiary, stanowiące podstawę do wykonania ocen stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących, obejmowały m.in. pomiary i wyznaczenie
przemieszczeń poziomych i pionowych budowli piętrzących, weryfikację wyników pomiarów
przemieszczeń wykonanych przez geodezyjne jednostki specjalistyczne i służby eksploatacyjne,
pomiary rozpoznawcze (sondażowe) zjawisk filtracji, badania stanów zagęszczeń nasypów
gruntowych oraz parametrów fizykomechanicznych materiałów korpusów zapór i ich podłoża,
oraz testowanie i weryfikację aparatury kontrolno-pomiarowej. Ponadto, dla potrzeb ocen stanu
technicznego wykonywano badania specjalistyczne, głównie geotechniczne, zjawisk filtracyjnych,
agresywności wody, badania podwodne i batymetryczne, badania zjawisk abrazji oraz oceny stanu
zamknięć upustowych budowli.
Powyższe badania i pomiary przeprowadzane były zgodnie z „Wytycznymi kontroli bezpieczeństwa
budowli piętrzących wodę”, zwanymi dalej „Wytycznymi”, opracowanymi w IMGW w 2008 r.
W Wytycznych określono zasady wykonywania kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących, w tym
kontroli przemieszczeń, prowadzenia oględzin, zakresu i metody pomiarów kontrolnych dla
potrzeb ocen stanu technicznego budowli piętrzących, prowadzenia analizy i interpretacji
wyników obserwacji i pomiarów, a także zasady dokonywania ocen stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących. Według wyjaśnień uzyskanych w IMGW, Wytyczne zostały
udostępnione administratorom i właścicielom budowli piętrzących i były stosowane w środowisku
hydrotechnicznym.
Omawiane Wytyczne nie miały umocowania prawnego, tzn. nie zostały zatwierdzone przez
Dyrektora IMGW ani przez organ nadzorujący IMGW - Ministra Środowiska. W wyjaśnieniach
Dyrektor IMGW-OTKZ podał, że: „Opracowanie i przyjęcie do stosowania skali ocen do określania
stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę miało miejsce na przełomie
lat 1980/90 i wynikało z dążenia do ujednolicenia ocen. Skala ocen została wypracowana w oparciu
o doświadczenia Ośrodka i konsultacje z autorytetami branży hydrotechnicznej.
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W 2014 r. w IMGW opracowano aktualizację Wytycznych. W czasie kontroli NIK dokument ten był
recenzowany przez ekspertów budownictwa wodnego. Dyrektor IMGW wyjaśnił, że po zakończeniu
prac nad Wytycznymi, podejmie działania w celu ich zatwierdzenia przez Ministra Środowiska.
Zdjęcie nr 5
Śluza Przegalina Północna– korozja wrót

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

3.2.2.3. Kontrole bezpiecznego użytkowania obiektów hydrotechnicznych
W latach 2013-2014, w GUNB zaplanowano wykonanie, przez inspektorów Departamentu Inspekcji
i Kontroli Budowlanej, zwanego dalej „DIK”, kontroli utrzymania obiektów hydrotechnicznych
w przedmiocie „Zapewnienie przez właściciela lub zarządcę bezpiecznego użytkowania obiektów
hydrotechnicznych”. Plany kontroli zawarte były w planach pracy GUNB zatwierdzonych przez
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 20 grudnia 2012 r. - plan na 2013 r. oraz
w dniu 18 grudnia 2013 r. - plan na 2014 r.
Zasady wskazywania przez DIK wodnych budowli piętrzących do kontroli ujęto w „Kryteriach
do planu pracy …” na 2013 r. i 2014 r. Podstawę wyboru zakresu podmiotowego i przedmiotowego
kontroli, stanowiły informacje o wynikach kontroli NIK, a także informacje własne DIK, w tym:
analizy wyników inspekcji i kontroli oraz analizy obszarów, które nie były kontrolowane w ostatnim
czasie przez inspektorów GUNB. W zakresie podmiotowym zaplanowano m.in. kontrole właścicieli
i zarządców 16 obiektów hydrotechnicznych, natomiast w zakresie przedmiotowym - zapewnienie
przez właściciela lub zarządcę bezpiecznego użytkowania obiektów hydrotechnicznych.
Przy typowaniu obiektów do kontroli przyjęto następujące kryteria: klasa ważności budowli,
rozbieżność informacji o klasie ważności budowli, brak informacji o przeprowadzonych okresowych
kontrolach, posiadanie uprawnień przez osoby dokonujące okresowych kontroli.
NIK zwraca uwagę, że w latach 2013-2014 w GUNB nie kierowano kontroli na obiekty
hydrotechniczne ocenione jako zagrażające lub mogące zagrażać bezpieczeństwu, pomimo
przyjęcia w dokumencie pt. „Kryteria do planu pracy…”, zasady, według której: Kontrolą objęte
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zostaną obiekty, w których stwierdzono stan zagrażający lub mogący zagrażać bezpieczeństwu ludzi
i mienia. Cztery obiekty hydrotechniczne stale piętrzące wodę, I i II klasy ważności, skontrolowane
w badanym okresie przez inspektorów GUNB, posiadały w ocenie pracowników GUNB stan
niezagrażający bezpieczeństwu.
Jak wyjaśniono w GUNB, w przypadku obiektów o nieodpowiednim stanie technicznym,
właściwymi do podjęcia działań byli winb, natomiast kontrole obiektów wyższej klasy ważności
przeprowadzano w przypadku wątpliwości co do ich klasy.
Zakres kontroli, zgodnie z programem kontroli, obejmował m.in. oględziny obiektu oraz
sprawdzenie:
−− dokumentów formalnoprawnych związanych z użytkowaniem i utrzymaniem obiektu, w tym
książki obiektu budowlanego,
−− wykonania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu,
−− wykonania kontroli okresowych obiektu,
−− wykonania zaleceń wynikających z ww. kontroli,
−− realizacji obowiązku przesyłania kopii protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie,
−− realizacji obowiązku usuwania stwierdzonych uszkodzeń lub braków, które mogłyby
spowodować zagrożenie,
−− realizacji obowiązków nałożonych decyzjami organów nadzoru budowlanego.
W planowaniu kontroli utrzymania obiektów hydrotechnicznych GINB nie współpracował
z Dyrektorem IMGW ani Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W dniu 31 października 2013 r. w GUNB wprowadzono do stosowania „Program zapewnienia jakości
kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej”, określający m.in. metodykę postępowania
kontrolnego. Zgodnie z tym dokumentem sporządzany był plan kontroli obejmujący zadania ujęte
w planie pracy, w tym kontrole-inspekcje budowli hydrotechnicznych.
W latach 2013-2014 inspektorzy GUNB, zgodnie z planem, skontrolowali utrzymanie 32 obiektów
piętrzących wodę, po 16 w każdym roku, w tym w 2013 r. - jednego obiektu I klasy ważności (zapora
czołowa na Zbiorniku Wodnym „Mietków” na rzece Bystrzyca), a w 2014 r. - jednego obiektu I klasy
ważności (zapora czołowa na Zbiorniku Wodnym „Jeziorsko”, na rzece Warcie) i dwóch obiektów
II klasy ważności (jaz na Stopniu Wodnym „Dwory” i śluza żeglugowa „Dwory” na rzece Wiśle).
Kontrole utrzymania obiektów hydrotechnicznych przeprowadzali pracownicy DIK posiadający
wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie budownictwo hydrotechniczne oraz upoważnienia
do przeprowadzania kontroli i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
W planach pracy albo w rocznych, kwartalnych lub miesięcznych planach kontroli, sporządzanych
w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego, ujmowano kontrole obiektów
hydrotechnicznych w budowie oraz kontrole obiektów hydrotechnicznych w użytkowaniu.
Spośród siedmiu skontrolowanych winb, jedynie małopolski WINB nie planował kontroli obiektów
hydrotechnicznych stale piętrzących wodę, a śląski WINB nie planował kontroli obiektów
hydrotechnicznych będących w użytkowaniu, kierując kontrole na obiekty w budowie.
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Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego nie otrzymywali od Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wytycznych w sprawie sporządzania planów kontroli obiektów budowlanych i plany
te nie podlegały zatwierdzeniu przez GINB. Pomimo tego zachodniopomorski WINB w styczniu
każdego roku przekazywał plany kontroli GINB do wiadomości, co NIK uznaje za dobrą praktykę.

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

Winb nie informowali o planach kontroli dyrektora IMGW ani dyrektorów rzgw, nie otrzymywali
również informacji o planach kontroli wodnych budowli piętrzących przygotowanych w tych
jednostkach.
W planach kontroli wskazywano obiekty do kontroli kierując się ich stanem technicznym,
wykazywanym corocznie przez zarządców lub właścicieli tych obiektów w protokołach z kontroli
okresowych, przeprowadzonych na podstawie art. 62 ust. 1 upb i własną znajomością obiektów
znajdujących się na terenie województwa. Wskazaniem do kontroli był też brak protokołów
z kontroli okresowych od zarządców i informacje z innych źródeł o niezadowalającym stanie
technicznym tych obiektów, a także znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej. Nie planowano
kontroli obiektów budowlanych w dobrym stanie technicznym i niezagrażających bezpieczeństwu
ludzi i mienia.
Na terenie działania siedmiu skontrolowanych winb (w Bydgoszczy Katowicach, Krakowie, Opolu,
Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu), według danych winb, funkcjonowało 89 budowli I i II klasy
ważności stale piętrzących wodę, będących własnością Skarbu Państwa, w tym 26 budowli I klasy
i 63 budowle II klasy.
W latach 2013-2014 inspektorzy czterech z siedmiu winb skontrolowali siedem budowli stale
piętrzących wodę I klasy ważności oraz 16 budowli II klasy ważności, stanowiących własność Skarbu
Państwa i zarządzanych przez rzgw. Inspektorzy WINB w Szczecinie i Wrocławiu nie kontrolowali
utrzymania budowli piętrzących I i II klasy ważności ze względu na dobry stan techniczny tych
budowli. Natomiast inspektorzy WINB w Krakowie przeprowadzali kontrole jedynie budowli
okresowo piętrzących wodę.
Przy tym w WINB w Krakowie zmniejszono liczbę kontroli obiektów hydrotechnicznych
ze 114 w 2010 r. do 19 w 2014 r. Jak wyjaśnił p.o. małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, inspektorzy WINB w Krakowie nie wykonują …ocen stanu technicznego,
które są zastrzeżone do wykonywania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Dla potrzeb kontrolnych WINB pozyskuje od zarządców zestawienia wyników
okresowych przeglądów.
W trakcie przeprowadzanych kontroli inspektorzy winb zwracali uwagę na terminowość
wykonywania przez właścicieli lub zarządców budowli piętrzących rocznych oraz pięcioletnich
kontroli okresowych, ustalenia tych kontroli, stan realizacji zaleceń pokontrolnych oraz
na uprawnienia osób przeprowadzających kontrole. Sprawdzano również dokumenty, o których
mowa w art. 60 i 64 ustawy - Prawo budowlane, oceniano czy obiekt budowlany lub sposób jego
użytkowania może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska,
czy obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz czy stan techniczny obiektu nie
powoduje swym wyglądem oszpecenia otoczenia. (art. 66 ust. 1 pkt 2–4 upb).
Kontrole przeprowadzali inspektorzy winb posiadający uprawnienia budowlane. Zgodnie z art. 81
ust. 4 upb, czynności kontrolne były przez nich dokumentowane w protokołach kontroli.
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Zdjęcie nr 6
Śluza Przegalina Północna – uszkodzony parapet prawej ściany komory

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

3.2.2.4. Kontrole gospodarowania wodami - utrzymanie wodnych budowli piętrzących
Stosownie do wymagań art. 156 ust. 2 upw Prezes KZGW oraz dyrektorzy rzgw wykonywali
kontrole gospodarowania wodami, m.in. w zakresie utrzymania urządzeń wodnych. Kontrolami
gospodarowania wodami obejmowano budowle piętrzące wodę III i IV klasy ważności, przyjmując,
że wszystkie budowle I i II klasy poddawane są kontrolom w trybie art. 62 ust. 1 upb oraz badaniom,
pomiarom i ocenom wykonywanym przez IMGW-OTKZ, a także bieżącemu nadzorowi pracowników
rzgw.
Minister Środowiska zatwierdzał corocznie plany kontroli gospodarowania wodami, przedkładane
przez Prezesa KZGW, dotyczące m.in. utrzymania urządzeń wodnych. Plany kontroli na 2013 r.
i 2014 r. Prezes przekazał Ministrowi odpowiednio w dniach 18 stycznia 2013 r. i 23 stycznia 2014 r.
W planie kontroli gospodarowania wodami KZGW na 2013 r. przewidziano wykonanie sześciu
kontroli, w tym jednej dotyczącej obiektu piętrzącego wodę I klasy ważności (Zbiornik Wodny
Bukówka na Bobrze). W planie kontroli gospodarowania wodami na 2014 r. zaplanowano również
sześć kontroli, w tym dwie dotyczące obiektów piętrzących II klasy (Kanał Ślesiński łączący Wartę
z Jez. Gopło i Zbiornik Wodny Klimkówka na Ropie).
Realizując powyższe plany kontroli, w latach 2013-2014 pracownicy KZGW przeprowadzili
łącznie 19 kontroli gospodarowania wodami, w tym w 2013 r. - trzy kontrole planowane i pięć
pozaplanowych (doraźnych), a w 2014 r. - sześć planowanych i pięć pozaplanowych (doraźnych).
Tylko trzy z tych kontroli dotyczyły obiektów piętrzących I i II klasy.
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Plany kontroli gospodarowania wodami opracowywali również dyrektorzy rzgw. Plany kontroli
rzgw na 2013 r. i 2014 r. zostały przedstawione Prezesowi KZGW w grudniu roku poprzedzającego
i zatwierdzone przez Prezesa do dnia 5 lutego 2013 r. - plany kontroli na 2013 r. oraz w dniu
16 stycznia 2014 r. - plany na 2014 r.
Pracownicy rzgw przeprowadzili 504 kontrole gospodarowania wodami w 2013 r. oraz 531 takich
kontroli w 2014 r. Dwie z tych kontroli dotyczyły utrzymania obiektów piętrzących I i II klasy. Przy
planowaniu urządzeń wodnych do kontroli uwzględniano coroczne wnioski o przeprowadzenie
kontroli, składane przez dyrektorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, organy
samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub prawne, a także jednostki terenowe rzgw.
Przedmiotem kontroli gospodarowania wodami było m.in. przestrzeganie obowiązków
wynikających z pozwoleń wodnoprawnych, utrzymywanie urządzeń wodnych, korzystanie z wód,
przestrzeganie warunków obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
Kontrole przeprowadzano u właścicieli nieruchomości, na terenie których znajdowały się urządzenia
wodne lub prowadzono działalność związaną z korzystaniem z wód, tj. w jednostkach samorządu
terytorialnego, zakładach gospodarki komunalnej, wojewódzkich zarządach melioracji i gospodarki
wodnej oraz u osób fizycznych i innych podmiotów.
Pracownicy KZGW i rzgw przeprowadzali powyższe kontrole w oparciu o „Zasady przeprowadzania
kontroli gospodarowania wodami” wydane przez Prezesa KZGW i zalecone do stosowania
pismem okólnym nr 1/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli
gospodarowania wodami.
Zdjęcie nr 7
Śluza Przegalina Północna

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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3.2.3. Wyniki kontroli – oceny stanu budowli i wymiana informacji
3.2.3.1. Wyniki kontroli rzgw
W latach 2013-2014 w wyniku kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli stale
piętrzących wodę I i II klasy, zarządzanych przez rzgw, przeprowadzonych przez pracowników
rzgw na podstawie art. 62 ust. 1 upb oraz pracowników IMGW-OTKZ w ramach badań i pomiarów
stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących, sformułowano łącznie
489 zaleceń dotyczących 48 obiektów piętrzących wodę. Zalecenia dotyczyły głównie: wykonania
remontów, napraw i konserwacji obiektów oraz ich poszczególnych elementów (312 zaleceń),
remontów i rozbudowy sieci pomiarowych obiektów (50 zaleceń), monitoringu obiektów
(37 zaleceń), wykonania dokumentacji projektowej prac przewidywanych do realizacji (26 zaleceń)
oraz wykonania inwentaryzacji, badań, pomiarów i analiz (26 zaleceń).
Według stanu na koniec 2014 r., 152 zalecenia zostały wykonane, 44 były w trakcie realizacji,
a 293 zalecenia pozostały niewykonane. Niepodjęcie realizacji zaleceń tłumaczono przede
wszystkim brakiem wystarczających środków finansowych, wyznaczeniem późniejszego terminu
realizacji zaleceń lub brakiem określenia tego terminu.
Niewykonane zalecenia dotyczyły m.in. budowli określonych w raportach IMGW jako mogące
zagrażać bezpieczeństwu:
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−− dla Śluzy Czersko Polskie (RZGW Gdańsk), dla której zalecono (w 2013 r. i 2014 r.)
m.in zabezpieczenie skarpy lewego awanportu dolnego, czego nie wykonano z uwagi na brak
środków finansowych;
−− dla zapory oraz jazu – Przewał Kłodnicki wchodzących w skład obiektu Dzierżno Duże (RZGW
w Gliwicach) zalecono m.in. w trybie pilnym (w 2013 r. i w 2014 r.) wykonanie dokumentacji
uszczelnienia korpusu zapory oraz remontu jazu. Opracowań nie wykonano z uwagi na brak
środków. Zadania te ujęto na liście rezerwowej masterplanu dla Odry;
−− zapora zbiornika Wisła Czarne (RZGW w Gliwicach), dla którego zalecono (w 2013 r. i 2014 r.) m.in.:
wykonanie systemów odwadniających rejon lewego przyczółka zapory wraz ze szczegółową
oceną stanu technicznego systemu drenażowego zapory, wykonanie remontu niecki wypadowej,
usprawnienie czujników w piezometrach. Jednak z uwagi na brak środków ww. zaleceń nie
wykonano;
−− zapory oraz budowli upustowej Zbiornika Chańcza (RZGW Kraków), dla którego zalecono
(w 2013 r. i 2014 r.) m.in.: wytarowanie przelewów powierzchniowych oraz spustów dennych,
wykonanie systemu sterowania i monitoringu pracy zapory, wykonanie przebudowy zasuw,
wykonanie remontu drenażu rurowego lewej zapory czołowej. Niewykonanie ww. zaleceń
tłumaczono brakiem wystarczających środków finansowych;
−− Zapory na Zbiorniku Wodnym Kozielno (RZGW Wrocław), dla którego w październiku
2014 r. zalecono m.in.: pilne wykonanie zabezpieczenia skarpy zapory od strony odwodnej,
uszczelnienie pęknięć ścian i stropów w galerii, naprawę dylatacji murów oporowych. Brak
realizacji zaleceń tłumaczono wyznaczeniem dłuższego terminu na realizację zadań lub brak
wyznaczenia tego terminu;
−− Zapory czołowej na Zbiorniku Wodnym Sosnówka (RZGW Wrocław), dla której we wrześniu
2014 r. zalecono m.in.: usunięcie przyczyn rozmakania skarp i powstawania na ich powierzchniach
osuwisk, remont zapory oraz udrożnienie części piezometrów. Zaleceń nie wykonano z uwagi
na wyznaczony termin (wykraczający poza okres objęty kontrolą) lub brak wskazania terminu
realizacji zadań;
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−− Zapory czołowej na Zbiorniku Wodnym Topola (RZGW Wrocław), dla której w październiku
2014 r. zalecono m.in.: odbudowę odcinka skarpy odwodnej zapory, uszczelnienie dylatacji
murów oporowych, naprawę układu podnoszenia jednej z zasuw, zabezpieczenie antykorozyjne
betonowych elementów konstrukcji, wznowienie reperów. Zaleceń nie wykonano z uwagi
na wyznaczony termin (wykraczający poza okres objęty kontrolą) lub brak wskazania terminu
realizacji zadań.
W wyniku kontroli okresowych, przeprowadzonych w badanym okresie przez pracowników rzgw,
wydano zalecenia dotyczące 33 budowli, w tym 12 budowli I klasy i 21 budowli II klasy, w zakresie:
wykonania zabezpieczeń ognisk korozji konstrukcji stalowych, remontów zamknięć kanałów
obiegowych, napraw uszkodzeń mechanizmów napędowych silników, remontów ubezpieczeń
brzegów, skarp, remontu stanowiska górnego i dolnego jazu, przeglądów urządzeń mechanicznych,
wykonania piezometrów.
W protokołach z kontroli, przeprowadzanych przez pracowników rzgw, często nie określano
terminów wykonania zaleceń, ponieważ jak wyjaśniono (RZGW Gliwice) przeprowadzającym
kontrole było wiadomo, że wnioski będą mogły być zrealizowane dopiero po uzyskaniu środków
finansowych na ten cel.
Z wyjaśnień dyrektorów rzgw wynikało, że realizowano przed wszystkim zalecenia najbardziej
istotne dla stanu technicznego budowli. Przy czym zalecenia o mniejszym zakresie realizowane
były w ciągu roku siłami własnymi rzgw, a w przypadku prac o dużym zakresie robót, proces ten
był długoterminowy (2-3 lata) z uwagi na procedurę pozyskiwania środków finansowych, zlecania
dokumentacji oraz uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń.
Zdjęcie nr 8
Stopień Wodny Włocławek – wibroflotacja w strefie przyczółkowej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa 94 wodnych budowli piętrzących I i II klasy,
będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw14, zamieszczone w protokołach
kontroli wykazały, że:
a) w odniesieniu do stanu technicznego budowli
w 2013 r.
−− w bardzo dobrym stanie technicznym nie stwierdzono budowli,
−− w dobrym stanie technicznym znajdowało się 16 budowli I klasy i 39 budowli II klasy;
−− w dostatecznym stanie technicznym - 10 budowli I klasy i 26 budowli II klasy,
−− w niedostatecznym stanie technicznym znajdowały się dwie budowle II klasy (Śluza Okole
na Kanale Bydgoskim i Śluza Czyżkówko, w zarządzie RZGW w Poznaniu);
w 2014 r.
−− w bardzo dobrym stanie technicznym nie wykazano budowli,
−− w dobrym stanie technicznym znajdowało się 19 budowli I klasy i 47 budowli II klasy,
−− w dostatecznym stanie technicznym – 7 budowli I klasy i 18 budowli II klasy,
−− w niedostatecznym stanie technicznym znajdowały się dwie budowle II klasy (Śluza Okole
na Kanale Bydgoskim i Śluza Czyżkówko, w zarządzie RZGW w Poznaniu);
b) w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa budowli
w 2013 r.
−− stan niezagrażający bezpieczeństwu stwierdzono w przypadku 26 budowli I klasy i 63 budowli
II klasy,
−− stan mogący zagrażać bezpieczeństwu – w przypadku pięciu budowli II klasy,
−− stanu zagrażającego bezpieczeństwu nie stwierdzono;
w 2014 r.
−− stan niezagrażający bezpieczeństwu stwierdzono w przypadku 26 budowli I klasy i 64 budowli
II klasy,
−− stan mogący zagrażać bezpieczeństwu - w przypadku czterech budowli II klasy,
−− stanu zagrażającego bezpieczeństwu nie stwierdzono.
Protokoły z kontroli dyrektorzy rzgw przekazywali Prezesowi KZGW, Dyrektorowi IMGW-OTKZ,
właściwym miejscowo winb oraz jednostkom samorządu terytorialnego i zainteresowanym
kierującym innymi jednostkami, których przedstawiciele uczestniczyli w kontrolach.

14 Spośród 98 budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, zarządzanych przez dyrektorów rzgw, pięciu budowli nie
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oceniono - czterech pozostających w remoncie i jednej przejętej od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
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Zdjęcie nr 9
Śluza Kłodnica – prace remontowe

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

3.2.3.2. Wyniki badań i pomiarów IMGW-OTKZ
W latach 2013–2014, zgodnie z postanowieniami umowy „Wykonanie ocen stanu technicznego
i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa
i administrowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej – jednostki podległe Prezesowi
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej”, Dyrektor IMGW-OTKZ przekazywał Prezesowi KZGW
okresowe raporty z wykonania prac w poszczególnych etapach realizacji ww. zadania, zwane
dalej „okresowymi raportami” wraz z wykazami dokumentów potwierdzających poniesione
wydatki. Badania i pomiary wykonywano w zakresie określonym w umowie, a metodykę badań
i dokonywania ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących stosowano
zgodną z „Wytycznymi kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”.
W okresowych raportach przedstawiono m.in. zasady sporządzania ocen, opisy badań i pomiarów
prowadzonych w danym roku na obiektach piętrzących wodę i dokumentację fotograficzną
ujawnionych uszkodzeń budowli. Ponadto, podano najczęstsze uszkodzenia budowli piętrzących,
podstawowe przyczyny niedostatecznego stanu technicznego budowli oraz wnioski mające na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa tych budowli. W załącznikach do raportów przedstawiano wykaz
ocenianych budowli piętrzących wodę oraz zakres i koszt wykonanych prac.
Stan techniczny i stan bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących przedstawiany był w kartach
oceny obiektów i budowli wchodzących w ich skład, które następnie zamieszczano jako załączniki
do rocznych raportów o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce.
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W opracowywaniu ocen wykorzystywano wyniki badań, pomiarów i przeglądów budowli,
przeprowadzonych przez pracowników IMGW-OTKZ oraz informacje przekazywane przez
zarządzających tymi budowlami, zawarte w protokołach z okresowych kontroli budowli
piętrzących, przeprowadzonych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane
i w protokołach odbioru końcowego, sporządzonych po zakończeniu prac remontowych
prowadzonych na obiektach. W badanym okresie Dyrektor IMGW-OTKZ otrzymał od dyrektorów
rzgw 149 protokołów z takich kontroli, w tym 84 w 2013 r. oraz 65 w 2014 r. Protokoły na bieżąco
zapisywano w IMGW, na specjalnym dysku sieciowym FTP, którego zawartość była dostępna
dla pracowników sporządzających oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektów
i budowli piętrzących wodę.
Materiałem pomocniczym w IMGW do opracowania omawianych ocen były również coroczne
raporty GINB pn. Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce.
Oceny wykonywało 51 pracowników IMGW, w tym 19 osób z uprawnieniami budowlanymi.
NIK zwraca uwagę, że oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących opracowywano w IMGW na podstawie umownych skal ocen, przyjętych w IMGW
na przełomie lat 1980/1990 i zmodyfikowanych w 2010 r. Do 2010 r. stosowano sześciostopniową
skalę ocen stanu technicznego budowli piętrzących i czterostopniową skalę ocen bezpieczeństwa
tych budowli. Od 2011 r. stan techniczny oceniano według czterostopniowej skali, a stan
bezpieczeństwa według trzystopniowej skali. W 2011 r., w porównaniu do 2010 r., odnotowano
znaczny spadek liczby budowli ocenionych jako zagrażające bezpieczeństwu - z 19 do zera
w I klasie ważności oraz z 57 do dwóch w II klasie. Wyjaśniając przyczyny tych zmian, Dyrektor
IMGW-OTKZ podał, że „zmiana ilości budowli „zagrażających” pomiędzy rokiem 2010 i latami
poprzedzającymi, a rokiem 2011 i następnymi wyniknęła z faktu, że po powodzi 2010 roku wykonano
sporo prac naprawczych na budowlach piętrzących”. W odniesieniu do zmiany skali ocen, podał,
że: „W roku 2011 usunięto wszystkie rekordy zawierające ocenę „1” dla stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa oraz „2” dla stanu bezpieczeństwa, w dotychczasowym rozumieniu. W starej skali „1”
dla stanu technicznego oznaczała brak urządzenia, a „2” dla stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa
oznaczały brak oceny. Wpisując wartość „1” lub „2” automatycznie w znaczący sposób obniżało się
punktację co było niewłaściwe. (…) zmiana przypisania określenia cyfrowego nie zmieniła statusu
budowli określonego przy poprzednim używaniu cyfr do odzwierciedlenia stanu budowli. Wpływ
na zmiany w ocenach stanu budowli mogło mieć wadliwe stosowanie we wcześniejszych analizach
cyfr „1” lub „2” określających brak urządzeń lub brak oceny. Natomiast pozostałe zmiany nie wpłynęły
na klasyfikację budowli jeżeli chodzi o ich stan techniczny lub bezpieczeństwa.”
W ocenie NIK na tak daleko idącą poprawę ocen stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
wpłynęło zarówno wykonanie prac naprawczych po powodzi w 2010 r. jak i zmiana skali ocen
stanowiącej podstawę ich dokonywania.
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Porównanie skal ocen stosowanych dla oceny stanu technicznego budowli piętrzących wodę.
Skala ocen stanu technicznego
Do 2010 r.
Stan techniczny

Od 2011 r.
Punktacja

Stan techniczny

Brak urządzeń

1

-

Brak oceny

2

-

Punktacja

Niedostateczny

3 do 4

Niedostateczny

1 do 2

Zadowalający

5 do 6

Dostateczny

3 do 5

Dobry

7 do 8

Dobry

6 do 8

Bardzo dobry

9 do 10

Bardzo dobry

9 do 10

Porównanie skal ocen stosowanych dla oceny stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę.
Skala ocen stanu bezpieczeństwa
Do 2010 r.
Stan bezpieczeństwa

Od 2011 r.
Punktacja

Stan bezpieczeństwa

Brak oceny

1

-

Punktacja

Zagrażający

2 do 4

Zagrażający

1 do 3

Mogący zagrażać

5 do 7

Mogący zagrażać

4 do 7

Niezagrażający

8 do 10

Niezagrażający

8 do 10

Skale ocen nie zostały zatwierdzone przez Dyrektora IMGW, ani przez ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej, organ nadzorujący IMGW.
Zdjęcie nr 10
Stopień Wodny Włocławek od strony wody dolnej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Realizując obowiązek, zawarty w art. 103a ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo wodne, Dyrektor
IMGW-OTKZ przekazywał Prezesowi KZGW raporty o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących
wodę w Polsce, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku okresu 2012-2014, w terminie
zgodnym z przepisem prawa, tj. do dnia 31 marca każdego roku.
Raporty za lata 2012, 2013 i 2014 Dyrektor IMGW-OTKZ przekazał również GINB. Przy czym, raport
za 2012 r. został przekazany w dniu 22 października 2013 r., raport za 2013 r. został przekazany
w dniu 29 kwietnia 2015 r., natomiast raport za 2014 r. - w dniu 13 maja 2015 r., podczas gdy
zgodnie z art. 103a ust. 2 pkt. 2 upw, Dyrektor IMGW zobowiązany był do przekazania ww. raportów
GINB nie później, niż do dnia 31 marca każdego roku. W wyjaśnieniach, Dyrektor OTKZ podał,
że „raporty … wysyłane są do dnia 31 marca każdego roku do KZGW celem zaopiniowania i zgłoszenia
ewentualnych uwag, również przez dyrektorów rzgw. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag i ustaleniu
ostatecznej wersji Raportu, wysyłany jest w wersji końcowej do GUNB.
Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie uzasadniały ponad półrocznej (w przypadku raportu
za 2012 r.) i ponad rocznej (w przypadku raportu za 2013 r.) zwłoki w realizacji ustawowego
obowiązku.
Według metodyki przyjętej w IMGW, raporty były opracowywane w oparciu o oceny stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa wykonane przez pracowników IMGW-OTKZ w roku,
którego dotyczył raport oraz w czterech latach poprzednich. Punktem wyjścia do oceny obiektu
i wchodzących w jego skład budowli (zamieszczanej w karcie obiektu) była w każdym przypadku
ostatnia ocena wykonana przez pracowników IMGW-OTKZ. Jeśli dysponowano danymi
późniejszymi, w stosunku do terminu wykonania ostatniej oceny, ocena obiektu była korygowana
w oparciu o te dane. Dla skorygowanej oceny, za rok w którym została ona przeprowadzona,
przyjmowany był rok sporządzenia danego protokołu.
W Raporcie o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce według stanu na dzień
31.12.2013 r. przedstawiono oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących, dokonane w ostatnim 5-leciu, tj. w okresie 2009-2013. Dotyczyły one łącznie
235 obiektów piętrzących wodę i 591 tworzących je budowli, w tym 165 obiektów i 372 budowle
pozostające w zarządzie rzgw, a wśród nich 120 budowli I i II klasy ważności. Przy czym w 2013 r.
oceniono stan techniczny i stan bezpieczeństwa 89 budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności
pozostających w zarządzie rzgw, a pozostałe oceny tych budowli zostały dokonane w latach
2009-2012.
Według Kart ocen budowli piętrzących, załączonych do raportu za 2013 r., z ocenami 164 budowli I i
II klasy ważności zarządzanych przez rzgw (oceny z okresu 2009-2013), stan techniczny 69 budowli
(42,1%) oceniono jako dobry, 69 budowli (42,1%) - jako dostateczny i 26 budowli (15,8%) - jako
niedostateczny. Żadna z ocenianych budowli nie wykazywała bardzo dobrego stanu technicznego.
Stan bezpieczeństwa 120 wodnych budowli piętrzących I i II klasy ważności zarządzanych przez
rzgw, oceniono jako niezagrażający bezpieczeństwu w odniesieniu do 105 budowli (87,5%), jako
mogący zagrażać - w odniesieniu do 13 budowli (10,8%), a dwie budowle (1,7%) - Śluzę Brdyujście
w obiekcie Czersko Polskie i Jaz w Brzegu Dolnym - oceniono jako zagrażające bezpieczeństwu
(oceny z okresu 2009-2013).
W Raporcie o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce według stanu na dzień
31.12.2014 r. przedstawiono oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących, dokonane w okresie 2010-2014. Dotyczyły one łącznie 236 obiektów piętrzących wodę
i 613 tworzących je budowli, w tym 164 obiekty i 385 budowli pozostających w zarządzie rzgw,
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a wśród nich 122 budowle I i II klasy ważności. Przy czym w 2014 r. oceniono stan techniczny i stan
bezpieczeństwa 79 budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności pozostających w zarządzie rzgw,
a pozostałe oceny zostały dokonane w latach 2010-2013.
Według Kart ocen budowli piętrzących, załączonych do raportu za 2014 r., z ocenami 182 budowli
I i II klasy ważności zarządzanych przez rzgw (oceny z okresu 2010-2014), stan techniczny bardzo
dobry wykazywała jedna budowla (0,5%), stan dobry - 64 budowle (35,2%), stan dostateczny
- 92 budowle (50,6%) i stan niedostateczny - 25 budowli (13,7%).
Stan bezpieczeństwa 122 wodnych budowli piętrzących I i II klasy ważności zarządzanych przez
rzgw, oceniono jako niezagrażający bezpieczeństwu w odniesieniu do 109 budowli (89,3%), jako
mogący zagrażać bezpieczeństwu w odniesieniu do 12 budowli (9,8%) i w odniesieniu do jednej
budowli (0,8%) jako zagrażający bezpieczeństwu (oceny z okresu 2010-2014).
Zgodnie omawianymi raportami IMGW, żadna z budowli piętrzących wodę I klasy ważności
nie została oceniona jako zagrażająca lub mogąca zagrażać bezpieczeństwu. Wśród wodnych
budowli piętrzących II klasy ważności, dwie budowle oceniono jako zagrażające bezpieczeństwu15,
a 16 budowli - jako mogące zagrażać bezpieczeństwu16.
W podsumowaniach stanu bezpieczeństwa wszystkich wodnych budowli piętrzących ocenianych
w IMGW, przedstawionych w rocznych raportach IMGW, podano, że spośród 591 budowli
ocenianych w latach 2009-2013 r., 8 budowli (1,4%) oceniono jako zagrażające bezpieczeństwu,
a 54 budowle (9,1%) - jako mogące zagrażać bezpieczeństwu. Natomiast w 2014 r., spośród
613 budowli ocenianych w latach 2010-2014, 9 budowli (1,5%) oceniono jako zagrażające
bezpieczeństwu, a 90 budowli (14,7%) - jako mogące zagrażać bezpieczeństwu.
W raportach IMGW zamieszczono niejednoznaczne oceny stanu bezpieczeństwa Śluzy Czersko
Polskie, Śluzy Miejskiej w Bydgoszczy oraz Jazu w Brzegu Dolnym. Mianowicie:
−− w raporcie za 2013 r. Śluza Czersko Polskie została zamieszczona w tabeli 1.5. jako mogąca
zagrażać bezpieczeństwu, podczas gdy w tabeli 9 nie została wykazana wśród takich budowli;
−− w raporcie za 2013 r. Śluza Miejska w Bydgoszczy została oceniona jako mogąca zagrażać
bezpieczeństwu i zamieszczona pośród takich budowli w tabeli 7, podczas gdy w karcie

15 Śluza Brdyujście – budowla wchodząca w skład obiektu Czersko Polskie w zarządzie RZGW Gdańsk (ocena z 2012 r. ujęta

w raporcie IMGW za 2013 r.) oraz jaz w obiekcie Brzeg Dolny w zarządzie RZGW Wrocław (ocena z 2013 r. ujęta w raporcie
IMGW za 2013 r. i 2014 r.).

16 W zarządzie RZGW w Gdańsku:

– w obiekcie Bydgoszcz - Hydrowęzeł Śluza Miejska oraz Jaz Farny (oceny z 2013 r. i 2014 r.),
– w obiekcie Czersko Polskie - Śluza Czersko Polskie (ocena z 2014 r.),
W zarządzie RZGW w Gliwicach:
– w obiekcie Zbiornik Dzierżno Duże: Zapora oraz Przewał Kłodnicki (oceny z 2013 r.),
– w obiekcie Zbiornik Wodny Przeczyce – Zapora (ocena z 2013 r.),
– w obiekcie Zbiornik Wodny Wisła Czarne - Zapora (oceny z 2013 r. i 2014 r.),
W zarządzie RZGW w Krakowie:
– w obiekcie Zbiornik Wodny Chańcza - Zapora i budowla upustowa (ocena z 2013 r.),
– w obiekcie Kanał Łączany-Skawina - Kanał (ocena z 2013 r.),
W zarządzie RZGW w Poznaniu:
– Śluza Okole (ocena z 2013 r. i 2014 r.),
– w obiekcie Zbiornik Wodny Pakość - Hydrowęzeł (ocena z 2013 r. i 2014 r.);
W zarządzie RZGW w Warszawie
– w obiekcie Żerań - Kanał Żerański (ocena z 2010 r.)
W zarządzie RZGW we Wrocławiu:
– w obiekcie Zbiornik Wodny Kozielno – Zapora czołowa (ocena z 2013 r.),
– w obiekcie Zbiornik Wodny Sosnówka – Zapora czołowa (ocena z 2014 r.),
– w obiekcie Zbiornik Wodny Topola – Zapora czołowa (ocena z 2014 r.).
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obiektu Bydgoszcz - Hydrowęzeł, umieszczonej w załączniku do raportu, Śluza Miejska została
oceniona jako niezagrażająca bezpieczeństwu;
−− w raporcie za 2014 r. Jaz w Brzegu Dolnym zamieszczony został zarówno w tabeli
8 przedstawiającej wykaz budowli zagrażających bezpieczeństwu, jak i w tabeli
9 przedstawiającej wykaz budowli mogących zagrażać bezpieczeństwu.
Ponadto,
−− w raporcie za 2013 r. liczby przedstawione w Tabeli 2. Sumaryczna ilość obiektów i budowli
piętrzących ocenianych w okresie 2009–2013 nie są zgodne z wykazem ocenianych budowli
zamieszczonym w Tabeli nr 1.1. Obiekty i budowle piętrzące oceniane w latach 2009–2013. Główny
administrator RZGW;
−− liczba budowli przedstawionych w Kartach ocen budowli piętrzących, stanowiących Załącznik
nr 3 do raportu za 2013 r., nie jest zgodna z liczbą budowli ocenianych wynikającą z ww. Tabeli
nr 1.1. zamieszczonej w raporcie;
−− w raporcie za 2014 r. liczby przedstawione w Tabeli 2. Sumaryczna ilość obiektów i budowli
piętrzących ocenianych w okresie 2010–2014 nie są zgodne z wykazem ocenianych budowli
zamieszczonym w Tabeli nr 1.1. Obiekty i budowle piętrzące oceniane w latach 2010–2014. Główny
administrator – regionalne zarządy gospodarki wodnej;
−− w Tabeli nr 1.1. do raportu za 2014 r. ujęto obiekty administrowane przez inne podmioty niż
rzgw, co było niezgodne z tytułem tabeli;
−− liczba budowli przedstawionych w Kartach ocen budowli piętrzących, stanowiących Załącznik
nr 3 do raportu za 2014 r., nie jest zgodna z liczbą budowli ocenianych wynikającą z ww. Tabeli
nr 1.1 zamieszczonej w raporcie.
W raportach, wśród najczęstszych przyczyn uszkodzeń obiektów piętrzących wymieniano zjawisko
intensywnej filtracji oraz nieefektywną pracę drenaży i systemów odwadniających lub erozję
stanowiska dolnego i górnego budowli piętrzących, co powodowało uszkodzenie korpusów
budowli oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, rozgęszczenia korpusów budowli ziemnych,
uszkodzenia konstrukcji betonowych.
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Zdjęcie nr 11
Śluza Czyżkówko – uszkodzenia muru

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Jako główną przyczynę powstałych uszkodzeń podano m.in. procesy starzeniowe (ok. 70% budowli
piętrzących wodę przekroczyło wiek 30 lat), błędy projektowe, wadliwe wykonawstwo, opóźnienia
w prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych.
Na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 listopada 2014 r. Prezes KZGW
przedstawił syntetyczną informację o problemach i potrzebach utrzymania istniejącej infrastruktury
hydrotechnicznej, w tym także obiektów piętrzących.
3.2.3.3. Wyniki kontroli Inspekcji Nadzoru Budowlanego
W wyniku 32 kontroli budowli piętrzących wodę, w tym czterech budowli piętrzących I i II klasy
ważności17, przeprowadzonych w latach 2013-2014 przez pracowników GUNB, stwierdzono
nieprawidłowości dotyczące m.in.:
−− niepoddania obiektu piętrzącego wodę okresowej kontroli rocznej, wymaganej art. 62 ust. 1
pkt 1 upb - jednego w 2013 r. i jednego w 2014 r., spośród 16 kontrolowanych w każdym roku;
−− niepoddania obiektu piętrzącego wodę okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat,
wymaganej art. 62 ust. 1 pkt 2 upb. W 2013 r. kontroli takiej nie poddano jednego obiektu,
a w 2014 r. - dwóch obiektów;
−− niepodjęcia lub niepełnej realizacji zaleceń z kontroli bezpiecznego użytkowania i kontroli
okresowych w odniesieniu do siedmiu obiektów spośród 13, dla których wydano takie zalecenia
w 2013 r. (w tym jeden obiekt I klasy) i sześciu obiektów spośród 10 w 2014 r. (w tym jeden
obiekt I klasy i dwa obiekty II klasy). Dotyczyło to m.in. zapory czołowej na Zbiorniku Wodnym
„Jeziorsko”, zapory czołowej na Zbiorniku Wodnym „Mietków”, jazu na Stopniu Wodnym „Dwory”
i śluzy żeglugowej „Dwory”;
17 ZW Mietków, zapora czołowa w 2013 r., a w 2014 r. - ZW Jeziorsko, zapora czołowa, SW Dwory – jaz i śluza.
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−− braku wpisów w książkach o wykonaniu zaleceń pokontrolnych z kontroli trzech obiektów
piętrzących wodę przeprowadzonych w 2013 r., a w 2014 r. - braku aktualnych wpisów
w książkach dwóch obiektów II klasy;
−− braku instrukcji obsługi i eksploatacji dla dwóch obiektów w 2013 r., spośród 12, dla których była
ona wymagana;
−− niewpisania do protokołów kontroli nieprawidłowości stwierdzonych w okresowych kontrolach
obiektów piętrzących wodę.
Na podstawie wyników kontroli wodnych budowli piętrzących, przeprowadzonych przez
pracowników GUNB, sporządzano informacje pn. Analiza wyników kontroli utrzymania obiektów
hydrotechnicznych przeprowadzonych przez GUNB w (…). W dokumentach tych podawano m.in.
temat i zakres kontroli oraz podsumowanie wyników kontroli i wnioski końcowe.
W latach 2013-2014 kontrole utrzymania budowli oraz wykonania obowiązków wynikających
z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów upb, dotyczące 23 budowli stale
piętrzących wodę I i II klasy ważności, zarządzanych przez rzgw, przeprowadzili inspektorzy WINB
w Bydgoszczy, Katowicach, Opolu i Rzeszowie. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości
dotyczące m.in.:
−− niezrealizowania przez zarządcę Śluzy Czyżkówko (II klasa) - RZGW w Poznaniu - zaleceń
wynikających z kontroli sprawności budowli do eksploatacji, przeprowadzonej przez
zarządcę w dniu 11 kwietnia 2013 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in. przeprowadzenia
kapitalnego remontu śluzy, sterowni, maszynowni i infrastruktury towarzyszącej. (Kontrola WINB
w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r.);
−− zapadania gruntu w rejonie ścianki szczelnej Śluzy Miejskiej (II klasa), zlokalizowanej na Brdzie
w Bydgoszczy, pozostającej w zarządzie RZGW w Gdańsku. (Kontrola WINB w Bydgoszczy z dnia
5 listopada 2014 r.);
−− niedostatecznego stanu technicznego nabrzeża i nasypu na lewym brzegu rzeki Brda w obrębie
przyczółka Jazu Farnego (II klasa) i możliwości zagrożenia bezpieczeństwa muru oporowego
nabrzeża jazu. Jaz zlokalizowany na Brdzie w Bydgoszczy, pozostający w zarządzie RZGW
w Gdańsku. (Kontrola WINB w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2014 r.);
−− niezrealizowania przez zarządcę - RZGW w Poznaniu - zaleceń wynikających z okresowych
kontroli dotyczących Śluzy Okole (II klasa) funkcjonującej na Kanale Bydgoskim,
przeprowadzonych przez zarządcę budowli:
 w kwietniu 2013 r., w wyniku której wydano zalecenia dotyczące podjęcia prac
przygotowawczych do remontu, sporządzenia ekspertyzy technicznej stanu zachowania
śluzy, sporządzenia projektu budowlanego dla remontu kapitalnego śluzy. (Kontrola WINB
w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r.);
 w listopadzie 2013 r., w wyniku której wydano zalecenia przeprowadzenia wskazanego zakresu
remontu śluzy i dokonywania wyznaczonych pomiarów. Stwierdzono niedostateczny stan
techniczny obiektu wymagający remontu kapitalnego, z powodu możliwości wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa podczas jego eksploatacji. (Kontrola WINB w Bydgoszczy z dnia
24 lutego 2014 r.);
 we wrześniu 2014 r., w wyniku której stwierdzono niedostateczny stan techniczny obiektu
i konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego, z powodu możliwości wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa podczas jego eksploatacji. (Kontrola WINB w Bydgoszczy z dnia
19 listopada 2014 r.).
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W wyniku powyższych kontroli sformułowano 54 zalecenia dotyczące dziewięciu zbadanych
obiektów. Zalecenia dotyczyły głównie wykonania napraw, remontów, modernizacji i konserwacji
obiektów lub ich elementów (46 zaleceń) oraz wykonania zaleceń z kontroli okresowych (5 zaleceń).
Według stanu na koniec 2014 r., 24 zalecenia wykonano, 27 było w trakcie realizacji. Niezrealizowane
zostały trzy zalecenia, dla których nie upłynął termin realizacji.
O wynikach kontroli winb informowali właścicieli lub zarządców kontrolowanych budowli, GUNB
oraz właściwego marszałka województwa, wojewodę i zainteresowane organy wykonawcze gmin.
Zdjęcie nr 12
Stopień Wodny Włocławek - prace na skarpie odwodnej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Na podstawie wyników własnych kontroli utrzymania budowli stale piętrzących wodę
I i II klasy, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw, oraz na podstawie
protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego tych budowli, przeprowadzonych przez
rzgw, siedmiu skontrolowanych winb, w latach 2013-2014, dokonało ocen stanu technicznego
i stanu bezpieczeństwa 38 wodnych budowli stale piętrzących wodę funkcjonujących na terenie
województw objętych ich właściwością, w tym dziewięciu budowli I klasy i 29 budowli II klasy.
Oceny winb przedstawiały się następująco:
a) odnośnie do stanu technicznego budowli
w 2013 r.
−− w bardzo dobrym stanie technicznym nie stwierdzono budowli,
−− w dobrym stanie technicznym znajdowały się dwie budowle I klasy i 9 budowli II klasy;
−− w zadowalającym stanie technicznym - siedem budowli I klasy i 13 budowli II klasy,
−− w niedostatecznym stanie technicznym znajdowało się siedem budowli II klasy (na terenie
działania WINB w Bydgoszczy: Śluza Brdyujście, zapora, jaz i śluza SW Włocławek, Śluza Okole
i Śluza Czyżkówko oraz na terenie działania WINB w Katowicach, obiekty: ZW Dzierżno Duże
i ZW Przeczyce);

39

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

w 2014 r.
−− w bardzo dobrym stanie technicznym znajdowała się jedna budowla II klasy,
−− w dobrym stanie technicznym znajdowały się dwie budowle I klasy i 9 budowli II klasy,
−− w zadowalającym stanie technicznym - siedem budowli I klasy i 16 budowli II klasy,
−− w niedostatecznym stanie technicznym znajdowały się trzy budowle II klasy (Śluza Okole
i Śluza Czyżkówko, na terenie działania WINB w Bydgoszczy oraz Zbiornik Wodny Dzierżno
Duże i Zbiornik Wodny Przeczyce na terenie działania WINB w Katowicach);
b) odnośnie do stanu bezpieczeństwa
w 2013 r.
−− stan niezagrażający bezpieczeństwu stwierdzono w przypadku dziewięciu budowli I klasy
i 23 budowli II klasy,
−− stan mogący zagrażać bezpieczeństwu - w przypadku sześciu budowli II klasy,
−− stanu zagrażającego bezpieczeństwu nie stwierdzono w odniesieniu do żadnej budowli;
w 2014 r.
−− stan niezagrażający bezpieczeństwu stwierdzono w przypadku dziewięciu budowli I klasy
i 26 budowli II klasy,
−− stan mogący zagrażać bezpieczeństwu - w przypadku trzech budowli II klasy,
−− stanu zagrażającego bezpieczeństwu nie stwierdzono w odniesieniu do żadnej budowli.
W oparciu o materiały z lat 2012-2013, przekazane przez wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego, zawierające m.in.: ocenę stanu bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych stale
i okresowo piętrzących wodę oraz opis podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa budowli
piętrzących, a także na podstawie wyników własnych kontroli, w GUNB opracowywano coroczne
raporty pn. Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce za 2012 r. i 2013 r.
Raport za 2012 r. GINB przedłożył Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w dniu 24 czerwca 2013 r., a raport za 2013 r. przekazał Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju w dniu
24 czerwca 2014 r. Projekt raportu za 2014 r., w czasie kontroli NIK, podlegał uzgadnianiu.
Raporty powyższe przekazane zostały również Ministrowi Środowiska, Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Dyrektorowi Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Ponadto, wyniki kontroli obiektów hydrotechnicznych i opracowania dotyczące stanu
bezpieczeństwa tych obiektów były rozpowszechniane m.in. na konferencjach, spotkaniach
roboczych i naradach szkoleniowych.
Według raportu GUNB „Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce” za 2013 r., organy
nadzoru budowlanego realizując obowiązek nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów
prawa budowlanego, przeprowadziły 470 kontroli budowli piętrzących wodę (wzrost
o 30% w stosunku do roku 2012). W wyniku kontroli stan sześciu z tych budowli (pięciu w 2012 r.)
oceniono jako zagrażający bezpieczeństwu, w tym jednej budowli II klasy ważności zarządzanej
przez rzgw, a stan 48 budowli (60 w 2012 r.) oceniono jako mogący zagrażać bezpieczeństwu, w tym
ośmiu budowli II klasy zarządzanych przez rzgw.
Do budowli zarządzanych przez rzgw, których stan zagrażał bezpieczeństwu, w 2013 r. zaliczono
Zaporę boczną Borowiczki na ZW Włocławek na Wiśle (budowla II klasy ważności, w zarządzie
RZGW w Warszawie). Natomiast do budowli zarządzanych przez rzgw, których stan może zagrażać
bezpieczeństwu, zaliczono 8 budowli II klasy ważności: Zaporę na ZW Sosnówka na Potoku
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Czerwonka (w zarządzie RZGW we Wrocławiu), Śluzę Brdyujście na Brdzie (w zarządzie RZGW
w Gdańsku), Śluzę Okole na Kanale Bydgoskim (w zarządzie RZGW w Poznaniu), Zaporę boczną
Duninów Nowy na Wiśle (w zarządzie RZGW w Warszawie), Zaporę na ZW Przeczyce na Przemszy
(w zarządzie RZGW w Gliwicach), ZW Dzierżno Duże na Kłodnicy i Zaporę na tym zbiorniku
(w zarządzie RZGW w Gliwicach) oraz Zaporę na ZW Chańcza na Czarnej Staszowskiej (w zarządzie
RZGW w Krakowie).
W raporcie GUNB za 2013 r., wśród budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, zarządzanych
przez rzgw, o stanie mogącym zagrażać bezpieczeństwu, nie wykazano ośmiu budowli
przedstawionych w raporcie IMGW jako mogące zagrażać bezpieczeństwu, tj. Jazu Farnego i Śluzy
Miejskiej w obiekcie Hydrowęzeł Bydgoszcz, Zapory na ZW Wisła-Czarne, Hydrowęzła na ZW Pakość,
Kanału Żerańskiego, Zapory na ZW Kozielno, Budowli upustowej na ZW Chańcza oraz Kanału
Łączany-Skawina.
Wśród budowli zagrażających i mogących zagrażać bezpieczeństwu nie wykazano Jazu Brzeg Dolny,
przedstawianego w raporcie IMGW jako budowla zagrażająca bezpieczeństwu, a Śluzę Brdyujście
na ZW Czersko Polskie przedstawiono jako budowlę mogącą zagrażać bezpieczeństwu, podczas
gdy w raporcie IMGW została oceniona jako zagrażająca bezpieczeństwu.
Zdjęcie nr 13
Zapora na Zbiorniku Wodnym Wisła-Czarne

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Dyrektor DIK, w wyjaśnieniach dotyczących różnic pomiędzy ocenami wodnych budowli
piętrzących zawartymi w raportach GUNB i IMGW, podała m.in., że: „Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego nie dokonuje ocen stanu bezpieczeństwa obiektów piętrzących. Raporty pn. „Stan
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce” powstają na bazie informacji przekazanych
do GUNB przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, którzy z kolei pozyskują je głównie
na podstawie kontroli okresowych (art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego). Kontrole te wykonywane są przez
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osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nie są pracownikami państwowego
nadzoru budowlanego), które są niezależne w dokonywanych ocenach. Natomiast zakres rzeczowy
raportów IMGW/OTKZ wynika z ustawy Prawo wodne. Należy podkreślić, że jest to „ocena”, a zatem
przy braku jasnych kryteriów jest obarczona ryzykiem subiektywności. (…) informacje o budowlach już
wprowadzonych do bazy są aktualizowane na podstawie informacji przesyłanych przez wojewódzkich
inspektorów nadzoru budowlanego oraz wyników własnych kontroli. Niezależnie od tego należy
wskazać, że raporty IMGW/OTKZ za 2013 i 2014 r. wpłynęły do GUNB w dniach: 30 kwietnia i 15 maja
2015 r.”
Kontrola NIK wykazała również różnice w klasach budowli piętrzących wodę przedstawianych
w raportach GUNB i IMGW. Na przykład: wrota przeciwpowodziowe funkcjonujące w obiektach
Biała Góra i Gdańska Głowa (w zarządzie RZGW w Gdańsku), wg GUNB są II klasy ważności, a według
MGW – I klasy; Zapora na ZW Dobczyce (w zarządzie RZGW w Krakowie), wg GUNB jest I klasy
ważności, a wg IMGW – II klasy.
GINB nie podejmował działań w celu ujednolicenia stanowisk w sprawie ocen stanu bezpieczeństwa
i klas ważności wodnych budowli piętrzących przedstawionych w raportach GUNB i raportach
IMGW.
NIK zwraca przy tym uwagę, że w ramach współpracy GINB z Prezesem KZGW i Dyrektorem IMGW,
pracownicy GUNB:
−− korzystali z Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, prowadzonej w Krajowym
Zarządzie Gospodarki Wodnej, pomocnej m.in. do sporządzania informacji o stanie
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę,
−− uzyskali dostęp do bazy danych SEKOP (System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących)
prowadzonej w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór IMGW;
−− uczestniczyli w opiniowaniu projektu aktualizacji dokumentu „Wytyczne kontroli bezpieczeństwa
budowli piętrzących wodę”, opracowanego w IMiGW, określającego zasady i zakres wykonywania
badań i pomiarów dla potrzeb dokonania ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa
budowli piętrzących.
Kontrola wykazała również, że GINB nie podejmował działań lub podejmował je późno, w sprawie
nieprzekazywania przez Dyrektora IMGW Raportów o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących
wodę w Polsce, opracowanych w IMGW za rok 2012, 2013 i 2014. W wyjaśnieniu, GINB podał: „…
Wyniki raportów opracowywane na podstawie ustawy – Prawo wodne nie przekładały się na bieżącą
działalność GUNB. Stanowiły tylko dodatkowe źródło informacji i pogłębiania wiedzy specjalistycznej
w dziedzinie budownictwa wodnego, w tym: rodzajów pomiarów i badań, ich analizy, zasad
wykonywania oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych przez państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz wskazywanych przez tą służbę przyczyn mających wpływ
na stan bezpieczeństwa budowli. Opóźnienia w przekazywaniu raportów przez IMGW nie miały wpływu
na planowaną pracę GUNB i nie utrudniały jej przebiegu”.
W ocenie NIK, brak właściwej współpracy między GINB a Dyrektorem OTKZ-IMGW w zakresie
wymiany informacji o wynikach przeprowadzonych ocen budowli hydrotechnicznych, w tym
budowli piętrzących wodę I i II klasy, powodował m.in. zamieszczanie różnych ocen w raportach
i przekaz nierzetelnej informacji o stanie polskich budowli piętrzących do organów administracji
rządowej - odbiorców raportów.
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Zdjęcie nr 14
Śluza Czyżkówko

Źródło: materiały z kontroli NIK

3.2.4. D
 ziałania na rzecz wykonania zaleceń pokontrolnych i poprawy stanu bezpieczeństwa
budowli piętrzących wodę
Identyfikacja zadań niezbędnych do realizacji była zadaniem dyrektorów rzgw. Kryterium wyboru
zadań było zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania obiektów piętrzących, ochrona życia
i mienia. Koszty zadań dyrektorzy rzgw szacowali na podstawie przedmiarów robót lub kosztorysów
inwestorskich. Koszty realizacji zadań związanych z utrzymaniem wodnych budowli piętrzących
były pokrywane ze środków budżetowych przewidzianych w ustawie budżetowej, środków
rezerwy Ministra Administracji i Cyfryzacji, o które wnioskował Prezes KZGW, a także ze środków
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3.2.4.1. Plany działalności Prezesa KZGW i dyrektorów rzgw
W latach 2013-2014 Prezes KZGW przekazywał Ministrowi Środowiska informacje dotyczące
planowanych zadań w działach gospodarka wodna i środowisko, w celu ich ujęcia w planie
działalności Ministra Środowiska.
Pismami z dnia 2 kwietnia 2013 r. oraz 18 kwietnia 2014 r. Prezes KZGW wystąpił do dyrektorów
rzgw o przygotowanie i przedstawienie, do zatwierdzenia planów działalności dyrektorów rzgw
w danym roku, odpowiednio w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r. i w terminie do dnia 12 maja
2014 r. Powyższe plany zostały przekazane przez dyrektorów rzgw w wymaganych terminach
i zatwierdzone przez Prezesa KZGW:
−− do dnia 10 czerwca 2013 r. - plany działalności na 2013 r.,
−− do dnia 7 sierpnia 2014 r. - plany działalności na 2014 r.
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Określenie przez Prezesa KZGW późnych terminów przedkładania przez dyrektorów rzgw planów
działalności na dany rok oraz późne zatwierdzanie tych planów powodowało znaczne skrócenie
(o 50% i więcej) czasu pozostałego na realizację działań zaplanowanych przez dyrektorów rzgw
i brak stabilnych podstaw działania dyrektorów w pierwszej połowie roku, szczególnie w sytuacji
kiedy plany działalności w momencie ich zatwierdzenia były już nieaktualne w zakresie finansowym,
a w dalszej części roku nie były aktualizowane.
Prezes KZGW podał w wyjaśnieniach, że: „Przyjęto generalną zasadę, że opracowanie planu
działalności dyrektora RZGW na dany rok powinno mieć miejsce po opublikowaniu ustawy budżetowej
na ten rok, bowiem plan powinien mieć powiązanie z planem finansowym RZGW (…). Generalnie plan
opracowywany jest według planu finansowego na dzień 31 marca danego roku, z wykorzystaniem
wszelkich informacji o finansowaniu zadań z rezerw budżetu państwa. Przyjęty termin tworzenia planu
wpływa na jego większą precyzję w zakresie formułowania rzeczowego zadań”. Terminy zatwierdzenia
ww. planów, wg wyjaśnień Prezesa KZGW, wynikały m.in. z czasu potrzebnego na wyjaśnianie
i korygowanie błędów formalnych i merytorycznych planów oraz braków kadrowych.
Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia, NIK zwraca uwagę, że ustawa budżetowa na rok 2013
z dnia 25 stycznia 2013 r. została ogłoszona w dniu 5 lutego 2013 r.18 a ustawa budżetowa na rok
2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.19 została ogłoszona w dniu 4 lutego 2015 r.
Ponadto, Prezes KZGW nie skorelował terminu sporządzenia planu działalności KZGW z planami
działalności dyrektorów rzgw. Plan działalności Prezesa KZGW sporządzany był zgodnie z terminami
i w układzie analogicznym do planu działalności Ministra Środowiska, sporządzanego na podstawie
art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych20. Plan sporządzany był w listopadzie
roku poprzedzającego jego obowiązywanie i niemożliwe było wykorzystanie w nim planów
sporządzanych przez dyrektorów rzgw i tym samym uwzględnienie zadań planowanych do wykonania
przez dyrektorów rzgw. Ponadto odmienna była zawartość planów: plan działalności Prezesa KZGW
przedstawiał m.in. cele do osiągnięcia w danym roku, mierniki określające stopień realizacji celów oraz
propozycje zadań na dany rok, służących realizacji celów, natomiast plany działalności dyrektorów
rzgw sporządzane były w układzie budżetu zadaniowego. Na uwagę zasługuje fakt, że Prezes KZGW
zobowiązał w 2015 r. dyrektorów rzgw do sporządzenia planów w układzie zbliżonym do własnego
planu działalności na rok 2015, ale termin ich sporządzenia (kwiecień 2015 r. i niezatwierdzenie ich
do czasu zakończenia kontroli, tj. do końca maja 2015 r.) uniemożliwiał ich wykorzystanie jako wkładu
do planu działalności Prezesa KZGW realizowanego od początku roku.
W kontroli w KZGW ustalono, że w badanym okresie, spośród 578 planowanych zadań dotyczących
utrzymania lub poprawy stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących,
siedem zadań było realizowanych z opóźnieniem, a trzy planowane zadania nie były realizowane.
Pozostałe zadania zrealizowano lub były w trakcie realizacji. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu
Inwestycji i Nadzoru KZGW wynika, że opóźnienia były spowodowane m.in.: przedłużającymi
się procedurami uzyskiwania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowych dla budowli
piętrzących, warunkujących uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast przyczynami
niepodejmowania zadań było unieważnienie postępowania przetargowego lub nieprzyznanie
środków finansowych na realizację zadań.
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Według danych KZGW, w planach działalności rzgw na 2013 i 2014 r. nie uwzględniono wykonania
prac naprawczych dla czterech budowli piętrzących, spośród ocenianych jako mogące zagrażać
bezpieczeństwu w 2013 r. i w 2014 r. W wyjaśnieniach Prezes KZGW podał: „ (…) część koniecznych
do wykonania zadań przewyższa możliwości finansowe RZGW, które przygotowują plan działalności
z uwzględnieniem posiadanych limitów finansowych części 22 budżetu państwa oraz potencjalnie
możliwych do pozyskania środków z rezerw celowych budżetu państwa i środków z innych źródeł (…).
Z uwagi na brak w budżetach bieżących jednostek wystarczających środków, część zadań związanych
z poprawą stanu jest planowana i realizowana dopiero po zapewnieniu finansowania – decyzje Ministra
Finansów, które zazwyczaj uzyskiwane są po zatwierdzeniu planów działalności”.
W analizowanym okresie Prezes KZGW nie posiadał informacji o potrzebach rzeczowych
i finansowych związanych z utrzymaniem i remontami wodnych budowli piętrzących. Dane
przekazywane przez rzgw, w formie planów działalności dyrektorów rzgw, nie mogły stanowić
źródła takiej informacji, ponieważ dostosowywane były do kwot określonych w ustawie budżetowej
i nie przedstawiały rzeczywistych potrzeb finansowych.
W sprawozdaniach z działalności Prezesa KZGW, zatwierdzanych przez Ministra Środowiska,
Prezes informował o niewystarczającej, w stosunku do potrzeb, wysokości środków finansowych
na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także o pogarszaniu się stanu technicznego budowli
piętrzących powodowanym brakami finansowymi. W sprawozdaniu z działalności Prezesa KZGW
w 2014 r. podano, że „(…) Przy wartości majątku administrowanego przez regionalne zarządy,
oszacowanej na około 23,6 mld złotych (dane w poziomie cen z 2008 r.), na prawidłowe jego
utrzymanie w dobrym stanie technicznym konieczne jest wydatkowanie środków w wysokości
470-700 mln rocznie”.
Zdjęcie nr 15
Wrota dolne śluzy ZOH Łączany-Skawina

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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3.2.5. P
 rowadzenie baz danych o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących
3.2.5.1. B
 aza danych w IMGW
Prace związane z tworzeniem baz danych o budowlach piętrzących podjęto w IMGW w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszy rejestr zawierał informacje o 293 budowlach
piętrzących. Dla potrzeb opracowywania raportów o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących
wodę w Polsce utworzono wówczas Bazę Obiektów Hydrotechnicznych, zarządzaną przy pomocy
narzędzi informatycznych. Od 2012 r. w IMGW funkcjonuje baza danych o budowlach piętrzących
wodę pn. „System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących” - SEKOP. Głównym administratorem
bazy jest Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w IMGW-OTKZ. W bazie SEKOP dostępne
są trzy aplikacje: aplikacja desktop, do której dostęp posiada tylko administrator, aplikacja WWW
wewnętrzna dostępna dla pracowników OTKZ oceniających budowle piętrzące oraz aplikacja WWW
zewnętrzna, do której dostęp posiadają użytkownicy wskazani przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej. Dostęp do SEKOP posiadają: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, KZGW, wszystkie rzgw,
GUNB, Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie
Wielkopolskim, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, Wojewódzkie Zarządy
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Elblągu.
W bazie SEKOP gromadzono dane o budowlach piętrzących, w tym o budowlach piętrzących
będących własnością Skarbu Państwa, zaliczonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane do I i II klasy ważności, które są przedmiotem badań, pomiarów i ocen
stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa, wykonywanych przez państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących, pełnioną przez IMGW. Ponadto, do SEKOP wprowadzane
są dane dotyczące budowli piętrzących innych klas niż I i II, dla których ww. prace prowadzono
w IMGW-OTKZ oraz dane przekazywane przez właścicieli budowli piętrzących I i II klasy ważności
niebędących własnością Skarbu Państwa, którzy na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy - Prawo
wodne, zobowiązani byli do przekazywania do IMGW-OTKZ ocen stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Zakres danych gromadzonych w SEKOP obejmuje m.in. dane podstawowe obiektów, dane
o lokalizacji, dokumentację graficzną i fotograficzną, wyniki badań i pomiarów oraz oceny stanu
technicznego i bezpieczeństwa budowli. Możliwości oraz sposób organizacji danych przedstawia
instrukcja użytkowania Systemu Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących SEKOP, opracowana
w listopadzie 2011 r.
W I kw. 2015 r., w bazie SEKOP zgromadzono dane o 467 obiektach piętrzących wodę w Polsce
i 1142 budowlach piętrzących wchodzących w skład tych obiektów, w tym 30 obiektów
i 76 tworzących je budowli I klasy ważności, 66 obiektów i 194 tworzące je budowle II klasy
ważności, 58 obiektów i 197 budowli III klasy oraz 97 obiektów i 235 budowli IV klasy. Ponadto
w bazie zarejestrowano 216 innych obiektów piętrzących wodę i 440 tworzących je budowli.
Wśród powyższych budowli znajdowały się 192 budowle stale piętrzące wodę, będące własnością
Skarbu Państwa, w tym 48 budowli I klasy i 146 budowli II klasy. Wykaz budowli I i II klasy, stale
piętrzących wodę, będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw, wygenerowany
z bazy SEKOP, zawierał 64 obiekty i 129 budowli piętrzących, w tym 38 budowli I klasy i 91 budowli
II klasy.
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Natomiast liczba budowli stale piętrzących wodę I i II klasy ważności, stanowiących własność
Skarbu Państwa, funkcjonujących w Polsce w latach 2013-2014, według danych OTKZ wynosi
odpowiednio: 48 i 146.
3.2.5.1. Bazy danych w GUNB
W 2008 r. w GUNB została utworzona baza budowli hydrotechnicznych pn. HYDRO, której celem
było gromadzenie aktualnych informacji o budowlach hydrotechnicznych, w tym o stanie
ich bezpieczeństwa, dla potrzeb m.in.:
−− sporządzania corocznych raportów pn. Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce,
−− monitorowania działań wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w stosunku
do budowli zagrażających lub mogących zagrażać bezpieczeństwu,
−− przeprowadzania analizy ryzyka przy planowaniu własnej działalności kontrolnej z nastawieniem
na prewencję,
−− sporządzenia innych informacji wykorzystywanych podczas seminariów, konferencji lub narad
ogólnopolskich,
−− szybkiego dostępu do informacji zgormadzonych w długim przedziale czasowym
bez konieczności pobierania dokumentów z archiwum.
Dane do bazy wprowadzano na podstawie:
−− informacji przesłanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
−− wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników GUNB.
Dane w bazie były sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane. I tak:
−− w 2013 r. baza zawierała informacje o 4.399 budowlach hydrotechnicznych, w tym o 77 wodnych
budowlach piętrzących I klasy oraz 193 takich budowlach II klasy. Wśród tych budowli,
31 budowli I klasy i 75 budowli II klasy pozostawało w zarządzie dyrektorów rzgw;
−− w 2014 r. baza zawierała informacje o 4.569 budowlach hydrotechnicznych, w tym o 73 wodnych
budowlach piętrzących I klasy oraz 201 takich budowlach II klasy. Wśród tych budowli,
w zarządzie rzgw znajdowało się 30 budowli I klasy i 72 budowle II klasy.
W 2013 roku bazę rozbudowano o nową aplikację pozwalającą na dynamiczną segmentację danych
o budowlach hydrotechnicznych, w tym na graficzną prezentację danych o wodnych budowlach
piętrzących, ze wskazaniem budowli mogących zagrażać i zagrażających bezpieczeństwu.
Ponadto, zgodnie z wymaganiami art. 88a ust. 1 pkt 3 upb, od dnia 1 stycznia 1995 r. w GUNB
prowadzono centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, a także osób
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Do dnia zakończenia kontroli, Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane zawierał
ponad 80 tys. wpisów, natomiast Centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie liczył ponad 1000 wpisów.
Aktualizacja i uzupełnianie wpisów w rejestrach odbywało się na wniosek osoby objętej wpisem
lub właściwego organu samorządu zawodowego. Wpisy aktualizowane były również na podstawie
informacji przesyłanych przez izby samorządu zawodowego o wpisie bądź skreśleniu uprawnionych
z listy członków izb okręgowych (zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy - Prawo budowlane).
Dyrektor Departamentu Skarg i Wniosków GUNB wyjaśniła, iż przetwarzanie danych osobowych
w ramach aplikacji oraz przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w formie papierowej
w zbiorze Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie odbywało się na podstawie upoważnienia
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wystawionego przez Administratora Danych Osobowych w GUNB. W okresie od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2014 r. dostęp w ww. zakresie, w tym polegający na możliwości wprowadzania danych
do programu informatycznego i ich zatwierdzania, posiadali pracownicy Zespołu Centralnych
Rejestrów Departamentu Skarg i Wniosków.
Dane z Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz z Centralnego rejestru
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegały udostępnianiu
na wniosek każdej osoby zainteresowanej uzyskaniem tych danych (art. 88a ust. 5upb) oraz przez
publikację na stronie internetowej GUNB danych osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie
swoich danych.
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4.1 Przygotowanie kontroli
Kontrola poprzedzona została analizą stanu prawnego, skarg, doniesień medialnych, dostępnych
dokumentów, opracowań oraz wyników dotychczasowych kontroli NIK. Podjęto ją z inicjatywy
własnej NIK, w ramach priorytetu – Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu
przestrzennego.
Kontrolą zostali objęci zarządcy budowli piętrzących – dyrektorzy sześciu Regionalnych Zarządów
Gospodarki Wodnej (w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu) oraz
organy je nadzorujące i kontrolujące, tj. siedmiu Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego
(w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu), Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponadto kontrolę
przeprowadzono w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej pełniącym państwową służbę
do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
W kontroli udział wzięło 10 jednostek organizacyjnych NIK: Departament Środowiska oraz dziewięć
Delegatur NIK (w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie i Wrocławiu). Delegatury NIK uczestniczące w kontroli przeprowadziły kontrole w: siedmiu
wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego i w pięciu regionalnych zarządach gospodarki
wodnej. Departament Środowiska przeprowadził kontrolę w Krajowym Zarządzie Gospodarki
Wodnej, Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Instytucie Meteorologii I Gospodarki Wodnej
oraz Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykaz podmiotów objętych kontrolą
oraz jednostek organizacyjnych NIK przeprowadzających czynności kontrolne zawiera Załącznik 5.3.
W wyniku kontroli sporządzono 16 wystąpień pokontrolnych. W wystąpieniach sformułowano
14 wniosków pokontrolnych, z czego cztery zostały zrealizowane, sześć jest w trakcie wykonania,
a realizacji czterech wniosków nie podjęto.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 23 lipca 2015 r. wniósł zastrzeżenia
do oceny kontrolowanej działalności i wniosku. W dniu 11 września 2015 r. Kolegium NIK podjęło
uchwałę o oddaleniu zastrzeżeń w całości.
Pełnomocnik Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniósł
zastrzeżenia do oceny zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. Postanowieniem z dnia 6 sierpnia
2015 r. Delegatura NIK we Wrocławiu odmówiła przyjęcia zgłoszonych zastrzeżeń jako wniesionych
przez osobę nieuprawnioną.
Do Prezesa KZGW wnioskowano o:
−− ustalanie terminów sporządzania przez dyrektorów rzgw rocznych planów działalności
dyrektorów rzgw, umożliwiających realizację planowanych zadań od początku roku,
−− podjęcie działań mających na celu zawieranie umów, na finansowanie utrzymania państwowej
służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, w terminach umożliwiających realizację
prac zgodnie z umowami.
Do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioskowano o:
−− podjęcie współpracy z IMGW w celu skoordynowania działań i ujednolicenia stanowisk w sprawie
ocen stanu bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących.
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Do Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wnioskowano o:
−− zatwierdzenie przez Dyrektora IMGW lub podjęcie działań w celu uzyskania zatwierdzenia przez
Ministra Środowiska wytycznych kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę oraz skal
ocen stosowanych do oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących,
−− zapewnienie terminowego przekazywania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
raportów o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce, zgodnie z art. 103a
ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo wodne.
Do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej wnioskowano m.in. o:
−− podjęcie niezbędnych działań w celu wypełnienia zaleceń wynikających z kontroli stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących, w tym zmierzających
do pozyskania środków finansowych potrzebnych na realizację wskazanych zadań,
−− doprowadzenie wraz z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem
Badawczym - Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór do ujednolicenia zasad uznawania budowli
stale piętrzących wodę I i II klasy ważności, będących własnością Skarbu Państwa, za obiekty
budowlane w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane,
−− przestrzeganie postanowień uregulowań wewnętrznych, dotyczących okresowych kontroli
budowli hydrotechnicznych.
Do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioskowano o:
−− pozyskanie z IMGW-OTKZ danych o stanie technicznym wodnych budowli piętrzących
na obszarze województwa dolnośląskiego, zaliczonych do I i II klasy ważności, celem
ewentualnego podjęcia działań przewidzianych w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane,
dla usunięcia nieprawidłowości, w przypadku stwierdzenia, że budowle te mogą m.in. zagrażać
życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne:
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej poinformował m.in., że:
−− od 2016 r. zostaną wprowadzone w KZGW zasady sporządzania rocznych planów działalności
dyrektorów rzgw niezwłocznie po przyjęciu przez Prezesa KZGW planów finansowych rzgw
sporządzonych do ustawy budżetowej uchwalonej na dany rok,
−− podejmie działania w celu wcześniejszego zawierania umów na realizację przez IMGW-OTKZ
zadań wskazanych w ustawie – Prawo wodne.
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował m.in., że:
−− po zakończeniu aktualizacji „Wytycznych kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”
zatwierdzi ten dokument i zawarte w nim skale ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa
budowli piętrzących, a następnie skieruje je do zatwierdzenia do Ministra Środowiska,
−− Dyrektor Ośrodka Technicznej Kontroli zapór IMGW wydał pracownikom polecenie wysyłania
raportów o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce Głównemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanemu, zgodnie z terminem określonym w art. 103a ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo
wodne.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował m.in., że:
−− wystąpił do Dyrektora IMGW w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu skoordynowanie
działań i ujednolicenie stanowisk w sprawie ocen stanu bezpieczeństwa wodnych budowli
piętrzących.
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Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej poinformowali m.in., że:
−− podjęte zostały działania dla realizacji zaleceń z kontroli stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę,
−− podejmowane będą działania w celu pozyskiwania środków finansowych, m.in. z NFOŚiGW,
wfośigw oraz UE, pozwalających na zrealizowanie zaleceń z okresowych kontroli budowli
piętrzących, badań i pomiarów wykonywanych przez państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz decyzji organów nadzoru budowlanego,
−− dostosowano zarządzenie nr 43/2009 Dyrektora RZGW w Warszawie w sprawie zasad organizacji
kontroli budowli hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Warszawie, do przepisów
ustawy - Prawo budowlane.
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, iż wystąpił
do IMiGW-OTKZ o udostępnienie danych dotyczących stanu technicznego obiektów piętrzących
I i II klasy na obszarze województwa dolnośląskiego.

51

52

Gdańsk

Zarządca obiektu/
budowli

Nazwa obiektu

BIAŁA GÓRA
– WĘZEŁ WODNY

BYDGOSZCZ
– HYDROWĘZEŁ

CZERSKO POLSKIE
– STOPIEŃ
WODNY

GDAŃSKA GŁOWA
– ŚLUZA

KAMIENNA
GRODZA
– STOPIEŃ
WODNY

MYLOF – STOPIEŃ
WODNY

PRZEGALINA
– WĘZEŁ WODNY

L.p.
obiektów

1

2

3

4

5

6

7

II

II

Jaz

Śluza Przegalina
Północna

13

Śluza Przegalina
Południowa

Zapora czołowa

11
12

14

Śluza z wrotami

10

9

Jaz walcowy

8
Śluza z wrotami
przeciwpowodziowymi

Śluza Brdyujście

7

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

kujawskopomorskie

gdański

chojnicki

gdański

nowodworski

bydgoski

Gdańsk

Czersk

Gdańsk

Stegna

Bydgoszcz

Martwa Wisła

Brda

Motława

Szkarpawa

Brda

I/II

I/II

II

II

II

I/II

II

II

II

Brda

6

Bydgoszcz

I

II

bydgoski

Wisła / Nogat

I/II

Klasa
ważności
budowli

Śluza Czersko
Polskie

kujawskopomorskie

Sztum

Nazwa cieku

Jaz Farny

Śluza Miejska

3

sztumski

Gmina

Jaz Ulgowy

Jaz

2

pomorskie

Powiat

4

Jaz / Wrota
przeciwpowodziowe

1

Województwo

5

Nazwa budowli

L.p.
budowli
Uwagi

Według danych RZGW jest to budowla
I klasy, wg IMGW−OTKZ (Raport) i GUNB
– II klasy

Według danych RZGW jest to budowla
I klasy. Wg Raportu IMGW−OTKZ
– II klasy. GUNB w obiekcie Przegalina
Północna wykazał tylko wrota
przeciwpowodziowe II klasy.

W RZGW wykazano budowle:
„samoczynne wrota przeciwsztormowe
+ jaz”. W Raporcie IMGW−OTKZ
za 2014 r. w ramach obiektu wymieniono
śluzę i kanał - obydwie budowle II
klasy. GUNB wykazywał tylko wrota
przeciwpowodziowe II klasy.

Według danych RZGW i IMGW−OTKZ
budowla jest I klasy. Wg GUNB (stan
na 31.12.2014) budowla jest II klasy
(wg danych za 31.12.2013 – I klasy).

Wyłączona z eksploatacji od 2000 r.

Według danych RZGW oraz raportu IMGWOTKZ za 2014 r. jaz jest budowlą I klasy.
Wg danych GUNB budowlą są wrota
przeciwpowodziowe II klasy.

5.1. Wykaz budowli piętrzących wodę I i II klasy ważności, stanowiących własność Skarbu Państwa
i zarządzanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej
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Gliwice

Zarządca obiektu/
budowli

30

31

PRZECZYCE
– ZBIORNIK
WODNY

STUDZIENNA
– JAZ

WISŁA-CZARNE
– ZBIORNIK
WODNY

16

17

Przelew boczny

29

Zapora
Urządzenie upustowe

32
33

Jaz

Zapora

Zapora
Urządzenie upustowe

27

Jaz

26

28

Zapora

25

15

Śluza - Komora
południowa

23
Jaz Koźle - Nowy

Śluza - Komora
północna

22

24

Jaz Przewał Kłodnicki

21

ŁĄKA – ZBIORNIK
WODNY

11

Zapora

20

14

KŁODNICA
– ŚLUZA

10

Śluza - Komora
południowa

19

KUŹNICA
WARĘŻYŃSKA ZBIORNIK WODNY

DZIERŻNO DUŻE
– ZBIORNIK
WODNY

9

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

śląskie

Zapora boczna
prawa
Zapora boczna
lewa II
Zapora boczna
lewa I
Śluza - Komora
północna

Województwo

Nazwa budowli

18

13

DZIERŻNO
– ŚLUZA

17

16

KOŹLE – STOPIEŃ
WODNY

BUKÓW – POLDER

8

15

L.p.
budowli

12

Nazwa obiektu

L.p.
obiektów

cieszyński

raciborski

będziński

pszczyński

będziński

Wisła

Racibórz

Mierzęcice

Pszczyna

Siewierz

Czarna i Biała
Wisełka

Odra

Przemsza

Pszczynka

Czarna
Przemsza
i Trzebyczka

Odra

KędzierzynKoźle

kędzierzyńskokozielski

Kłodnica

Kanał Gliwicki

Odra

Nazwa cieku

KędzierzynKanał Gliwicki
Koźle

Rudziniec

Pyskowice

Gorzyce,
Lubomia,
Krzyżanowice

Gmina

kędzierzyńskokozielski

gliwicki

gliwicki

wodzisławski,
raciborski

Powiat

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Klasa
ważności
budowli

Budowla niewykazana przez GUNB.

Jaz przejęty w 2014 r. od Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Zostanie zlikwidowany w trakcie budowy
zbiornika „Racibórz Dolny”.

Budowla niewykazana RZGW i GUNB.
Budowla wykazana w Rapocie
IMGW−OTKZ za 2014 r.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Uwagi
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53

54

Kraków

Zarządca obiektu/
budowli

CZANIEC
– ZBIORNIK
WODNY

DĄBIE
– STOPIEŃ
WODNY

DOBCZYCE
– ZBIORNIK
WODNY

DWORY
– STOPIEŃ
WODNY

KLIMKÓWKA
– ZBIORNIK
WODNY

KOŚCIUSZKO
– STOPIEŃ
WODNY

20

21

22

23

24

25

Śluza
Jaz

48
49

Zapora

46
Przelew stokowy

Jaz

45

47

Śluza

44

Urządzenie upustowe

Zapora

42

43

Jaz

41

Śluza Dąbie

Jaz

39
40

Zapora boczna

38

Zapora czołowa

37

19
Urządzenie upustowe

Zapora

35

CHAŃCZA
– ZBIORNIK
WODNY
36

Zapora

34

BESKO – ZBIORNIK
WODNY

18

Nazwa budowli

L.p.
budowli

Nazwa obiektu

L.p.
obiektów

małopolskie

małopolskie

małopolskie

małopolskie

małopolskie

śląskie

świętokrzyskie

podkarpackie

Województwo

krakowski

gorlicki

oświęcimski

myślenicki

krakowski

bielski

staszowski

krośnieński

Powiat

Liszki

Ropa

Oświęcim

Dobczyce

Kraków

Porąbka

Szydłów

Rymanów

Gmina

Wisła

Ropa

Wisła

Raba

Wisła

Soła

Czarna
Staszowska

Wisłok

Nazwa cieku

II

II

II

II

II

II

II

I/II

II

II

II

II

II

II

II

II

Klasa
ważności
budowli

Budowla niewykazana przez RZGW
i GUNB, natomiast wykazana przez
IMGW−OTKZ w Raporcie za 2014 r.

Według danych GUNB zapora Dobczyce
jest I klasy ważności. Wg RZGW oraz
IMGW−OTKZ - II klasy.
Budowla niewykazana przez RZGW
i GUNB, natomiast wykazana przez
IMGW−OTKZ w Raporcie za 2014 r.

Budowla niewykazana przez RZGW
i GUNB, natomiast wykazana przez
IMGW−OTKZ w Raporcie za 2014 r.
Budowla niewykazana przez RZGW
i GUNB, natomiast wykazana przez
IMGW−OTKZ w Raporcie za 2014 r.

Budowla niewykazana przez RZGW
i GUNB, natomiast wykazana przez
IMGW−OTKZ w zestawieniu
i Raporcie za 2014 r.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI

Kraków

Zarządca obiektu/
budowli

TRESNA
– ZBIORNIK
WODNY

30

31

29

27

ŚWINNA PORĘBA
– ZBIORNIK
WODNY

26

28

ŁĄCZANY-SKAWINA
– ZESPÓŁ
OBIEKTÓW
HYDROTECHNICZNYCH

PORĄBKA
– ZBIORNIK
WODNY
PRZEWÓZ
– STOPIEŃ
WODNY
SMOLICE
– STOPIEŃ
WODNY

Nazwa obiektu

L.p.
obiektów

Zapora

I

I

66

Soła

Zapora boczna
Pietrzykowice

Czernichów

65

żywiecki

I
śląskie

Zapora boczna
Zarzecze

64

I

I

Soła

I

II

II

63

Mucharz

Wisła

I

wadowicki

Zator

II

II

I

II

Zapora boczna
Żywiec

małopolskie

oświęcimski

Wisła

Soła

Kanał
Łączański

Przelew stokowy

Zapora

60

małopolskie

Kraków

Porąbka

Skawina

62

Jaz

59

krakowski

bielski

krakowski

Urządzenie upustowe

Śluza

58

małopolskie

śląskie

małopolskie

II

61

Jaz

57

Śluza

56

54
Zapora

Śluza w Borku
Szlacheckim

55

II

Zapora w Borku
Szlacheckim

Wisła

53

Brzeźnica
II

wadowicki

Brama
przeciwpowodziowa
Łączany

małopolskie

II

52

Klasa
ważności
budowli

Jaz Łączany

Nazwa cieku

51

Gmina

Zapora ziemna
Łączany

Powiat

50

Województwo

Nazwa budowli

L.p.
budowli

Budowla niewykazana
przez RZGW i GUNB.

Budowla niewykazana
przez RZGW i GUNB.

Inwestycja w budowie
(niewykazana przez RZGW i GUNB).
Inwestycja w budowie
(niewykazana przez RZGW i GUNB).
Inwestycja w budowie
(niewykazana przez RZGW i GUNB).
Budowla niewykazana
przez RZGW i GUNB.

Budowla niewykazana
przez GUNB i RZGW.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez RZGW
i GUNB, natomiast wykazana przez IMGW
−OTKZ w Raporcie za 2014 r.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI

55

56

Poznań

Zarządca obiektu/
budowli

JAZ RYPINKOWSKI

JEZIORSKO –
ZBIORNIK WODNY

MORZYSŁAW
ŚLUZA

OKOLE – ŚLUZA

PAKOŚĆ –
ZBIORNIK WODNY

PĄTNÓW – ŚLUZA

PORAJ – ZBIORNIK
WODNY

37

38

39

40

41

42

43

36

35

34

GAWRONY – JAZ

33

Zapora czołowa
Urządzenie upustowe

83
84

Hydrowęzeł

81
Śluza

Zapora czołowa

80

82

Śluza

Obwałowania
lewostronne

79

78

Obwałowania
Siedlątków

zapora boczna
Teleszyna

75

77

Jaz na zaporze
czołowej

74

zapora boczna
Pęczniew

Zapora czołowa

73

76

Jaz

Jaz

Jaz

Śluza

Jaz

Śluza

Nazwa budowli

72

71

70

69

68

67

CZYŻKÓWKO
– ŚLUZA

32

GAWRONY
– ŚLUZA
JAZ
BERNARDYŃSKI
JAZ
FRANCISZKAŃSKI

L.p.
budowli

Nazwa obiektu

L.p.
obiektów

śląskie

wielkopolskie

myszkowski

koniński

inowrocławski

bydgoski

kujawskopomorskie
kujawskopomorskie

koniński

poddębicki

sieradzki

turecki

kaliski

kaliski

kaliski

koniński

koniński

bydgoski

Powiat

wielkopolskie

łódzkie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

kujawskopomorskie

Województwo

Nazwa cieku

Kanał Ślesiński

Warta

Pichna

Teleszyna

Poraj

Konin

Pakość

Warta

Kanał Ślesiński

Noteć

I

I

I

II

II

II

II

I

I

I

I

I

II

Warta

II

Kanał
Rypinkowski

II

Prosna

I

Kanał
Bernardyński

I

II

Klasa
ważności
budowli

Kanał Ślesiński

Kanał Ślesiński

Bydgoszcz Kanał Bydgoski

Konin

Pęczniew

Warta

Dobra

Kalisz

Kalisz

Kalisz

Skulsk

Skulsk

Bydgoszcz Kanał Bydgoski

Gmina

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Budowla niewykazana przez GUNB.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI

Warszawa

Zarządca obiektu/
budowli

SULEJÓW –
ZBIORNIK WODNY

WIÓRY –
ZBIORNIK WODNY

44

45

46

WŁOCŁAWEK
– STOPIEŃ
WODNY

BRODY IŁŻECKIE
– ZBIORNIK
WODNY

47

Nazwa obiektu

L.p.
obiektów
Województwo

Zapora awaryjna

95

II

Zapora boczna
Tokary-JordanówDobrzyków

101

Wisła

II

Zapora boczna
Borowiczki

100

Gąbin

II

Wrota
przeciwpowodziowe
w Płocku

99

płocki

II

mazowieckie

II

Jaz

II

Śluza

Wisła

Wisła

97

Płock

Włocławek

98

płocki

włocławski

II

II

mazowieckie

kujawskopomorskie

Zapora

96

Zapora boczna
Duninów Nowy

94

II

Zapora boczna
Soczewka-BrwilnoPopłacin

II

II

93

Śwliślina
II

Pawłów

Zapora boczna
Stopień-Wistka

starachowicki

I

92

świętokrzyskie

Pilica

I

II

II

II

Klasa
ważności
budowli

Zapora

Sulejów

Kamienna

Nazwa cieku

Urządzenie upustowe

piotrkowski

Brody

Gmina

91

łódzkie

starachowicki

Powiat

90

Urządzenie upustowe

Zapora

89

Jaz segmentowy

87
88

Urządzenie upustowe świętokrzyskie

Zapora czołowa

85
86

Nazwa budowli

L.p.
budowli

Budowla niewykazana przez RZGW
z uwagi na funkcję przeciwpowodziową.

Budowla niewykazana przez RZGW
z uwagi na funkcję przeciwpowodziową.

Budowla niewykazana przez RZGW
i IMGW−OTKZ.

Budowla niewykazana przez RZGW z uwagi
na funkcję przeciwpowodziową.
GUNB na S.W. Włocławek wykazał jedną
zaporę czołową oraz dwie inne zapory,
bez podania nazwy. Wykazał również dwie
zapory boczne, których nie wykazal RZGW
i IMGW−OTKZ.

Budowla niewykazana przez RZGW
i IMGW−OTKZ.

Budowla niewykazana
przez RZGW i IMGW−OTKZ.

Budowla niewykazana przez RZGW
z uwagi na funkcję przeciwpowodziową.

Wg danych RZGW I GUNB w Sulejowie
są dwie budowle I klasy: zapora i jaz.
IMGW−OTKZ w raportach za 2013 i 2014
podaje zaporę i budowlę upustową.

Budowla nie wykazana przez RZGW
i GUNB. IMGW−OTKZ podał ją tylko
w zestawieniu, ale brak jej w Raportach
za 2013 i 2014 r.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI

57

58

Wrocław

Zarządca obiektu/
budowli

MIETKÓW
– ZBIORNIK
WODNY

MIĘDZYGÓRZE
– SUCHY
ZBIORNIK

NYSA
– ZBIORNIK
WODNY

53

54

55

51

52

DOBROMIERZ ZBIORNIK WODNY

KOZIELNO
– ZBIORNIK
WODNY

BYSTRZYCA
GÓRNA – JAZ

50

Zapora boczna
Siestrzechowice
Urządzenie upustowe

118

Zapora czołowa

116
117

Urządzenie upustowe

Zapora czołowa

114
115

Zapora czołowa
Urządzenie upustowe

112

Urządzenie upustowe

111

113

Zapora boczna

Zapora czołowa

110

109

Urządzenie upustowe

Zapora

107
108

Jaz

106

Urządzenie upustowe

105

BUKÓWKA
– ZBIORNIK
WODNY

49

Zapora boczna

Zapora czołowa

103

104

Jaz

102

BRZEG DOLNY
– JAZ

48

Nazwa budowli

L.p.
budowli

Nazwa obiektu

L.p.
obiektów

opolskie

dolnośląskie

dolnośląskie

opolskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

Województwo

nyski

kłodzki

wrocławski

nyski

świdnicki

świdnicki

kamiennogórski

wołowski

Powiat

Nysa

Bystrzyca
Kłodzka

Mietków

Paczków

Dobromierz

Świdnica

Lubawka

Brzeg Dolny

Gmina

Nysa Kłodzka

Potok Wilczka

Bystrzyca

Nysa Kłodzka

Strzegomka

Bystrzyca

Bóbr

Odra

Nazwa cieku

I

II

I

II

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I/II

I

II

Klasa
ważności
budowli

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Budowla niewykazywana przez RZGW
i GUNB. Zaporę wykazano w IMGW−OTKZ.

W RZGW oprócz zapory wymieniono
też urządzenie upustowe, którego brak
w raportach IMGW−OTKZ i danych GUNB.

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Budowla niewykazywana przez RZGW
i GUNB, natomiast zamieszczona
w Raporcie IMGW−OTKZ

Wg RZGW ZW Dobromierz obejmuje
zaporę i urządzenie upustowe. Brak
urządzenia upustowego w raportach
IMGW−OTKZ i GUNB.

Budowla niewykazana przez RZGW
i IMGW−OTKZ.

RZGW podało łącznie jako ZW Bukówka
– obiekt I klasy obejmujący zaporę
czołową, zaporę boczną i urządzenia
upustowe. Natomiast w raportach IMGW
−OTKZ nie wykazano urządzeń
upustowych, a zapora boczna jest II klasy.
GUNB nie wykazywał zapory bocznej.
Budowla niewykazana przez IMGW−OTKZ
i GUNB.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI

Wrocław

Zarządca obiektu/
budowli

TURAWA
– ZBIORNIK
WODNY

61

58

60

SOSNÓWKA
– ZBIORNIK
WODNY

57

TOPOLA
– ZBIORNIK
WODNY

SŁUP
– ZBIORNIK
WODNY

56

STRONIE ŚLĄSKIE
– SUCHY
ZBIORNIK

OTMUCHÓW
– ZBIORNIK
WODNY
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Nazwa obiektu

L.p.
obiektów

Zapora

122

Zapora czołowa
Urządzenie upustowe

134
135

Obwałowania
lewobrzeżne

133

Urządzenie upustowe

131
Obwałowania
prawobrzeżne

Zapora czołowa

130

132

Sekcje przelewowe

129

127
Zapora

Jaz z kanałem

126

128

Zapora boczna
Urządzenie upustowe

125

Zapora czołowa

Jaz ulgi

121

124

Urządzenie upustowe

120

Urządzenie upustowe

Zapora

119

123

Nazwa budowli

L.p.
budowli

opolskie

opolskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

dolnośląskie

opolskie

Województwo

opolski

opolski

ząbkowicki

kłodzki

jeleniogórski

jaworski

nyski

Powiat

Turawa

Turawa

Kamieniec
Ząbkowicki

Stronie
Śląskie

Podgórzyn

Męcinka

Otmuchów

Gmina

Mała Panew

Mała Panew

Nysa Kłodzka

Morawka

Potoki
Podgórna,
Czerwonka
i Sośniak

Nysa Szalona

Nysa Kłodzka

Nazwa cieku

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

II

I

I

Klasa
ważności
budowli

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Budowla niewykazywana przez RZGW
i GUNB. Wymieniona została Raporcie
IMGW−OTKZ
Budowla niewykazywana przez RZGW
i GUNB. Wymieniona została Raporcie
IMGW−OTKZ

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Budowla niewykazywana przez RZGW
i GUNB.

Budowla niewykazywana przez RZGW.

Brak danych o budowli w RZGW i GUNB.
Budowla wymieniona w Raporcie
IMGW−OTKZ

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Wg RZGW obiekt ZW Słup obejmuje
zaporę i urządzenie upustowe, którego
brak w raportach IMGW−OTKZ
oraz danych GUNB.

Budowla niewykazywana przez RZGW
i GUNB. Jaz wykazano w IMGW−OTKZ.

Budowla niewykazywana przez GUNB.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIKI
5.2. Charakterystyka stanu prawnego
Podstawowym aktem prawnym, definiującym wymagania techniczno-budowlane dla budowli
piętrzących, jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 21.
Rozporządzenie to określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne z uwzględnieniem przepisów ustawy - prawo wodne.
Budowlą hydrotechniczną, w rozumieniu § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, są budowle wraz
z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz
kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy,
budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe,
wały przeciwpowodziowe. Natomiast budowlą piętrzącą w rozumieniu tego rozporządzenia,
jest każda budowla hydrotechniczna, umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz
substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen (§ 3 pkt 2). Nieodłącznym
elementem budowli piętrzącej jest urządzenie upustowe, które jest samodzielną budowlą służącą
do przepuszczania spiętrzonej wody, posiadającą przelewy i spusty. Budowle piętrzące wyposaża
się także w inne urządzenia umożliwiające bezpieczne odprowadzenie nagromadzonych wód lub
substancji płynnych lub półpłynnych.
Zgodnie z § 4 ust. 1, konstrukcje budowli hydrotechnicznych powinny być wykonane z wyrobów
i materiałów posiadających aprobaty lub zaświadczenia, potwierdzające ich jakość oraz zachowanie
trwałości i cech użytkowych w ustalonym okresie użytkowania. Wyżej wymienione budowle oraz
związane z nim urządzenia powinny spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
(§ 4 ust. 2).
Elementy ww. budowli, które mogą ulec uszkodzeniu lub korozji zabezpiecza się przed tymi
zagrożeniami i tak konstruuje, aby była możliwa ich konserwacja, naprawa lub wymiana (§ 4 ust. 3).
Konstrukcje żelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu słabo zbrojonego budowli
hydrotechnicznych powinny spełniać wymagane warunki dotyczące wytrzymałości, ustalonego
zakresu odporności na powstanie rys oraz wodoszczelności i mrozoodporności (§ 10). W przypadku
budowli piętrzącej podłoże i przyczółki zabezpiecza się przed ujemnymi skutkami filtracji,
przebiciem hydraulicznym, sufozją22 i wypieraniem gruntu, w szczególności przez stosowanie
przesłon przeciwfiltracyjnych i drenaży (§ 11).
Budowle hydrotechniczne dzielą się na tymczasowe i stałe (§ 25).
Do tymczasowych zalicza się:
−− budowle, które bez względu na okres ich użytkowania umożliwiają budowę, renowację lub
naprawę budowli hydrotechnicznych;
−− budowle hydrotechniczne, których przewidywany czas użytkowania nie przekracza 5 lat.

21 Dz.U. Nr 86, poz. 579, zwane dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych.
22 Zjawisko geologiczne i hydrodynamiczne polegające na mechanicznym wypłukiwaniu ziaren (cząstek minerałów)
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z osadu przez wody podziemne wsiąkające w skalę lub glebę. Wypłukany materiał przemieszcza się w przestrzeniach
porowych, szczelinach itd. Powoduje zapadanie się powierzchni ziemi. Działanie sufozji prowadzi również do powstania
pseudokrasowych form ukształtowania powierzchni, a niekiedy i jaskiń.

ZAŁĄCZNIKI
Do stałych budowli hydrotechnicznych zalicza się:
−− budowle hydrotechniczne główne, od stanu których zależy osiągnięcie zamierzonych efektów
technicznych i gospodarczych, a których awaria, uszkodzenie lub okresowe wyłączenie mogą
powodować ograniczenie skuteczności ich działania lub zagrożenie dla terenów i środowiska;
oraz
−− budowle hydrotechniczne drugorzędne, których awaria, uszkodzenie lub okresowe wyłączenie
nie powodują ani zagrożenia bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej głównej lub
ograniczenia skuteczności jej działania, ani zagrożenia dla terenów i środowiska.
Stałe budowle hydrotechniczne zalicza się do jednej z czterech klas ważności I, II, III i IV, z czego
najwyższą klasą ważności jest klasa I (§ 26).
Klasy głównych budowli hydrotechnicznych określa się na podstawie wskaźników i informacji
zawartych w klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych, która stanowi załącznik nr 2 do ww.
rozporządzenia.
Rozporządzenie, o którym mowa, określa w jaki sposób należy dokonywać oceny stateczności
budowli hydrotechnicznych (dział III), reguluje ustalanie obliczeniowych stanów i przepływów
wezbraniowych wód (dział IV), bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych ponad poziomy
wód i przepuszczania wód (dział V), w dziale VI unormowane są kwestie dotyczące urządzeń
do poboru przerzutu wód, a w dziale VII wyposażenie budowli hydrotechnicznych.
Budowle hydrotechniczne powinny być wyposażone w główne zamknięcia oraz zamknięcia
awaryjne remontowe budowli piętrzących.
Główne zamknięcia budowli piętrzących powinny być skonstruowane tak, aby umożliwiały
manewrowanie nimi w płynącej wodzie i zapewniały bezpieczną eksploatację. Zgodnie
z § 98 ww. rozporządzenia, główne zamknięcie budowli piętrzących wyposaża się również
w materiały i urządzenia techniczne, które zapewniają ich prawidłową eksploatację,
a w szczególności przeprowadzenie wezbrań w okresie zimowym. W § 102 rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych określone zostały zasady dotyczące mechanizmów głównych
zamknięć budowli piętrzących.
W rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne23 - urządzeniami
wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich,
a w szczególności:
a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń
wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzenia wody do wód lub urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

23 Dz.U. z 2015 r., poz. 469, zwane dalej: prawo wodne.

61

ZAŁĄCZNIKI
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.
Artykuł 64 prawa wodnego definiuje pojęcie „utrzymywania urządzeń wodnych”, które oznacza
eksploatację, konserwację oraz remonty urządzeń wodnych w celu ich funkcji. Eksploatacja oznacza
użytkowanie urządzenia zgodnie z jego funkcją i parametrami. Natomiast prawo wodne nie definiuje
pojęcia konserwacji czy remontu. Legalna definicja remontu zawarta jest w art. 3 pkt 8 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane24, w myśl której należy przez to rozumieć wykonywanie
w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. W naszym systemie prawnym nie ma
legalnej definicji pojęcia „konserwacji” czy „bieżącej konserwacji”. Niemniej jednak Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r25. zdefiniował ww. pojęcie przyjmując, że należy
przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót niepolegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego
w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem czy zniszczeniem, dla
utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.
Według art. 64 ust. 1a prawa wodnego, w kosztach utrzymania urządzeń wodnych uczestniczy ten,
kto odnosi z nich korzyści. Właściciel urządzenia wodnego jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem
do właściwego organu, którym na podstawie art. 140 ust. 2 jest marszałek województwa, aby ten
wydał decyzje w sprawie ustalenia i podziału kosztów jako organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego. W przypadku trwałego ustania odnoszenia korzyści z urządzenia wodnego organ
w drodze decyzji stwierdza wygaśniecie decyzji (art. 64 ust. 1b).
Właściciel urządzenia wodnego znajdującego się na śródlądowych wodach powierzchniowych
jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania
tego urządzenia. W przypadku oddania tego urządzenia wodnego w dzierżawę lub użytkowanie
obowiązek ten obciąża dzierżawcę lub użytkownika, a ww. obowiązek zawarty jest w umowie.
Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw26, w art. 1 pkt 21 ppkt b wprowadzono obowiązek prowadzenia dziennika gospodarowania
wodą przez użytkownika budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia powyżej 1 m i przepływie
średnim rocznym (SSQ) powyżej 1,0 m3/s.
W dzienniku gospodarowania wodą, zgodnie z art. 64 ust. 2c, zamieszcza się w szczególności:
1) odczyty wodowskazowe;
2) pojemność zbiornika;
3) dopływy do zbiornika lub stopnia;
4) odpływ ze zbiornika lub stopnia z poszczególnych urządzeń upustowych;
5) pobory wody przez poszczególne zakłady.
Obowiązek prowadzenia dziennika gospodarowania wodą został wyłączony (art. 64 ust. 2e)
w stosunku do użytkownika budowli piętrzących o stałym progu bez możliwości sterowania lub
wyposażonej w samoczynne upusty.
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24 Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.
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Sposób prowadzenia i wzór dziennika gospodarowania wodą został określony przez Ministra
Środowiska w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą27.
Wzór dziennika stanowi załącznik do rozporządzenia.
Na podstawie art. 64 ust. 3 własność budowli piętrzącej podlega ograniczeniom, właściciel
obowiązany jest bowiem zapewnić prowadzenie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu
technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli. Prowadzenie badań i pomiarów przez właściwe
instytucje dotyczy:
−− stanów wód podziemnych, ich filtracji przez budowlę, przez podłoże oraz w otoczeniu budowli;
−− wytrzymałości budowli oraz podłoża;
−− stanu urządzeń upustowych;
−− zmian na górnym i na dolnym stanowisku budowli.
W przypadku budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, zaliczonych
na podstawie przepisów prawa budowlanego do I lub II klasy, badania i pomiary wykonuje
państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Badaniom i pomiarom poddaje się także budowle piętrzące stanowiące własność Skarbu Państwa
zaliczone do klasy III i IV w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego, zagrażającego
lub mogącego zagrażać bezpieczeństwu. Budowle piętrzące w złym stanie technicznym mogące
zagrażać bezpieczeństwu powinny być wpisane na wykazie budowli prowadzonym przez Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Organ ten jest zobowiązany przekazać ten wykaz
do państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (art. 64 ust.4a).
Właściciel budowli piętrzącej zaliczonej do I lub II klasy przekazuje jeden egzemplarz oceny
stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej państwowej służbie do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących, w terminie jednego miesiąca od dnia jej odbioru. Natomiast
w przypadku budowli piętrzących, dla których oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa
dokonuje państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, nie przekazuje się
oceny technicznej, bowiem jest ona przeprowadzana przez tę samą instytucję.
Przepis prawa wodnego - art. 64a - umożliwia legalizację urządzenia wodnego, które zostało
wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego. W takim przypadku właściciel tego urządzenia
powinien wystąpić z wnioskiem o jego legalizację w trybie art. 131 ust. 2 prawa wodnego. Oznacza
to, że właściciel urządzenia wodnego składa wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
z dołączonym operatem wodnoprawnym, decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną
na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym28
lub decyzją o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana w przypadku wniosku o wydanie
powyższego pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego (art. 60 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony
w języku nietechnicznym.
Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku urządzenia wodnego
jest marszałek województwa (art. 140 ust.2 pkt 1), który może wydać decyzję o legalizacji
urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63 prawa wodnego. Jednocześnie

27 Dz.U. Nr 257, poz.1546.
28 Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.

63

ZAŁĄCZNIKI
ww. organ ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącej 10-krotność
opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Opłata ta stanowi dochód budżetu
państwa (art. 64a ust. 3).
Przy wydaniu decyzji legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące decyzji wodnoprawnych
w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania, a jeżeli liczba
stron przekracza 20, zawiadamia się strony postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości na podstawie publicznego ogłoszenia – art. 127 ust. 6-8 prawa wodnego.
Brak ważnego pozwolenia wodnoprawnego oraz nieuzyskanie decyzji legalizacyjnej urządzenia
wodnego skutkuje nałożeniem przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego
na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązku likwidacji urządzenia, z ustaleniem
warunków i terminu wykonania tego obowiązku – art. 64a ust. 5. W przypadku niewykonania tego
obowiązku, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji29.
Przepis art. 64b prawa wodnego wskazuje dwie przesłanki uznania, że urządzenie wodne jest
nienależycie utrzymywane. Pierwszą przesłanką jest zmiana funkcji urządzenia, a więc zmiana
przeznaczenia. Drugą przesłanką jest szkodliwe oddziaływanie na grunty. Po wystąpieniu ww.
przesłanek, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji,
nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając
warunki i termin wykonania tego obowiązku.
W art. 65 prawa wodnego ustawodawca enumeratywnie wyliczył czynności zabronione, związane
z ochroną urządzeń wodnych i budowli regulacyjnych oraz zapewnienia niezakłóconego
korzystania z wody. Zakazy te obejmują:
 niszczenie lub uszkadzanie urządzeń wodnych;
 utrudnianie przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych;
 wykonywanie w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą powodować
w szczególności:
 niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,
 pojawienie się szczelin, rys lub pęknięć w korpusach oraz koronach zapór, okładzinach betonowych,
szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb,
 nadmierną filtrację wody,
 uszkodzenie budowli regulacyjnych,
 unieruchomienie zamknięć budowli piętrzących lub upustowych,
 erozję gruntu powyżej oraz poniżej urządzeń wodnych,
 osuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych,
 zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej,
 uszkodzenie wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi,
 uszkodzenie urządzeń pomiarowych,
 uszkodzenie znaków usytuowanych na wodach.
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Działanie z naruszeniem ww. zakazów skutkuje odpowiedzialnością karną, na podstawie
art. 190 ust. 1 prawa wodnego oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą w trybie art. 185 prawa
wodnego.
Z kolei przepisy art. 65 ust. 2 i 3 są regulacjami dotyczącymi właściciela urządzenia wodnego,
w zakresie oznaczenia obszaru objętego zakazami, tablicami zawierającymi informację o zakazach
dotyczącymi wykonania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą
spowodować wyżej opisane skutki. Tymczasem właścicielowi nieruchomości objętej zakazami
przysługuje odszkodowanie od właściciela urządzenia wodnego zgodnie z przepisami prawa
wodnego.
Przepis art. 66a ust. 1 prawa wodnego nakłada na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki
wodnej obowiązek prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez
obiekty pływające oraz ewidencję wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych
dróg wodnych i ich infrastruktury (ust.1). Ewidencja wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie
śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury obejmuje koszty związane z regulacją dróg
wodnych oraz ich utrzymaniem oraz koszty remontów urządzeń wodnych (hydrotechnicznych).
Norma zawarta w art. 66a ust. 3 nakłada na zakłady lub jednostki organizacyjne, które z własnych
środków finansowych wykonują urządzenia wodne służące żegludze śródlądowej, jak również
na organ administracji żeglugi śródlądowej w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania
terenowej administracji żeglugi śródlądowej, obowiązek przekazywania Prezesowi KZGW
w terminie do 31 marca każdego roku o wydatkach poniesionych w poprzednim roku budżetowym.
Sposób prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty
pływające został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni 30, natomiast sposób
prowadzenia ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg
wodnych i ich infrastruktury reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich
infrastrukturę31.
Prezes KZGW jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania
z wód (art. 89).
Do zadań Prezesa KZGW należy m.in.
−− sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
a w szczególności kontroluje ich działanie, zatwierdza plany działalności oraz sprawozdania
z ich wykonania, a także poleca przeprowadzenie doraźnej kontroli gospodarowania wodami
w regionie wodnym;
−− sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologicznometeorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących;
−− reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną
określonego ustawą;
30 Dz.U. Nr 21, poz. 162.
31 Dz.U. Nr 240, poz. 1747.
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−− programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód
lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej.
Prezes KZGW wykonuje swoje zadania za pomocą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jest
to jednostka organizacyjna działająca na postawie statutu nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.32.
Natomiast art. 89 ust. 4 określa zakres nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej
nad działalnością Prezesa KZGW, która polega w szczególności na:
−− zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń
wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej;
−− zatwierdzaniu corocznego sprawozdania z realizacji zadań;
−− zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa Krajowego
Zarządu;
−− polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli.
Z kolei dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jako organ administracji rządowej
niezespolonej jest właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie
określonym w ustawie (art. 92). Do jego zadań m.in. należy wykonywanie kontroli gospodarowania
wodami, uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu,
projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Dyrektor regionalnego zarządu wykonuje swoje zadania z pomocą regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, jako jednostki organizacyjnej. Organizację zarządu określa statut nadany przez
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW.
Zgodnie z art. 92 ust. 4 prawa wodnego, w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
związanym z gospodarką wodną, dyrektor regionalnego zarządu realizuje w imieniu Prezesa KZGW
zadania związane z utrzymaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych
oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.
Zadania państwa w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli
piętrzących wykonuje państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, która
wchodzi w strukturę organizacyjną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (art. 102 prawa
wodnego).
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych33. Kierownik państwowej służby do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących podlega dyrektorowi instytutu, zgodnie z ww. ustawą.
−− Zakres nadzoru Ministra Środowiska wobec Instytutu wynika bezpośrednio z przepisów tej
ustawy, tj. art. 35 ust. 1, który stanowi, że Minister Środowiska sprawuje nadzór nad Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w zakresie:
−− zgodności działań instytutu z przepisami prawa i statutem;
−− realizacji przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ust. 1;
−− prawidłowości wydatkowania środków publicznych.
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W wyżej wymienionym zakresie Minister Środowiska jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli
Instytutu – na podstawie art. 36 ustawy o instytutach badawczych.
Natomiast nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,
państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej34 (art. 90 ust. 1 pkt 6 prawa
wodnego).
Zgodnie z art. 91 prawa wodnego, Prezes KZGW składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
wodnej, tj. Ministrowi Środowiska nie później niż do dnia 15 maja następnego roku, coroczne
sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 prawa wodnego, oraz udziela
informacji w tym zakresie, a także przedstawia wnioski w sprawach dotyczących kształtowania
polityki państwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada i utrzymuje bazę danych historycznych
i bieżących z zakresu stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących,
zgromadzoną w wyniku ujednoliconych metod określania stanu technicznego oraz stanu
bezpieczeństwa tych budowli, które stanowią jednolite źródło informacji dla organów administracji
rządowej (art. 102 ust. 4c).
W świetle art. 103a prawa wodnego do zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa
budowli piętrzących należy:
−− wykonywanie badań i pomiarów pozwalających opracować ocenę stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa:
−− budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, zaliczonych na podstawie
przepisów prawa budowlanego do I lub II klasy,
−− budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, innych niż powyżej określone,
wskazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu, które z uwagi na zły stan techniczny zagrażają
lub mogą zagrażać bezpieczeństwu;
−− opracowywanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, o których
wyżej mowa;
−− prowadzenie bazy danych dotyczących budowli piętrzących, zawierającej dane techniczne
oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych
budowli;
−− opracowywanie, w oparciu o wykonane oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa
budowli piętrzących, raportu o stanie bezpieczeństwa tych budowli;
−− wyznaczanie i weryfikacja stref zagrożenia zalaniem lub podtopieniem terenów położonych
poniżej budowli piętrzących, w wyniku awarii lub katastrofy tych budowli;
−− analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę
techniczną;
−− organizowanie szkoleń i seminariów dotyczących bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących jest zobowiązana przekazywać
(art. 103a ust. 2 prawa wodnego):

34 Dalej: Prezes KZGW.
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−− wyniki badań i pomiarów oraz oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli
piętrzących, Prezesowi Krajowego Zarządu oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu,
niezwłocznie po ich opracowaniu;
−− raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących, Prezesowi Krajowego Zarządu oraz
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Art. 104a prawa wodnego stanowi, że państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących posiada i utrzymuje:
−− specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań i pomiarów stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących;
−− system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych. Gromadzenie, przetwarzanie i wymiana
danych odbywa się w trybie ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko35;
−− komórki organizacyjne, które:
 wykonują badania i pomiary niezbędne do sporządzenia ocen stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz określenia stref zagrożeń, zalaniem lub podtopieniem
terenów położonych poniżej budowli piętrzących w wyniku awarii lub katastrofy tych budowli,
 opracowują oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 opracowują raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących na podstawie analizy oceny
stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 prowadzą prace rozwojowe i metodyczne w zakresie oceny stanu technicznego
i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz w zakresie określonym w pkt 2 tegoż artykułu
i art. 103a ust. 1 pkt 1, 5 i 6 prawa wodnego.
Zgodnie z normą art. 109 prawa wodnego, państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących finansowana jest ze środków budżetu państwa. W zakresie środków budżetu państwa
w części dotyczącej gospodarki wodnej, które są w dyspozycji Prezesa KZGW, finansowane jest m.in.
utrzymanie bieżącej działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
oraz utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych.
Art. 109 ust. 4 umożliwia pozyskanie innych środków publicznych na finansowanie służb
państwowych w tym państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Zakres przedmiotowy kontroli gospodarki wodami został unormowany w art. 156 ust. 1 prawa
wodnego. Zakres ten obejmuje m.in. kontrolę stanu realizacji planów i programów dotyczących
gospodarki wodnej, ustalonych na podstawie ustawy, utrzymania wód oraz urządzeń wodnych,
a także stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi
związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych. Kontrole wykonuje Prezes KZGW oraz
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 156 ust. 2).
Tymczasem to przepisy prawa budowlanego określają obowiązki właściciela lub zarządcy
obiektu budowlanego, nałożone z mocy prawa, związane z zapewnieniem użytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 61 prawa budowlanego).
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Przez budowlę, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, rozumie się każdy
obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym obiekt
hydrotechniczny.
Właściciel lub zarządca ma obowiązek również zapewnić, dochowując należytej staranności,
bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne,
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku
których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim
uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska.
W celu wypełnienia ww. obowiązków obiekt budowlany powinien być w czasie jego użytkowania
poddawany przez właściciela lub zarządcę kontroli:
−− okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
−− okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
−− bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności,
odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary
lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie
zagrożenie takim uszkodzeniem.
Zgodnie z art. 62 ust 1a prawa budowlanego, w trakcie takich kontroli należy dokonać sprawdzenia
wykonania zaleceń z poprzednich kontroli obiektu budowlanego.
Norma art. 62 ust. 3 nakłada obowiązek na właściwy organ, aby ten nakazał kontrolę obiektu
budowlanego, a także zażądał przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego takiego obiektu
lub jego części, w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub
jego części mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska.
Wyżej wspomniane kontrole przeprowadzają osoby, które posiadają uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności (art. 62 ust. 4).
Stosownie do regulacji art. 12 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego, dokonywanie kontroli technicznej
utrzymania obiektów budowlanych jest działalnością związaną z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Podstawą do wykonywania tych funkcji, zgodnie
z art. 12 ust. 7 stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia budowlane – prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
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na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 36, również
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę, z określonym terminem ważności. Zgodnie z art. 13 prawa budowlanego,
uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi. W uprawnieniach tych powinna być określona specjalność i ewentualna specjalizacja
techniczno-budowlana oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym
uprawnieniem.
Uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 14 prawa budowlanego, są udzielane w specjalnościach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej,
hydrotechnicznej i wyburzeniowej. Przepis art. 15 określał warunki jakie muszą być spełnione
przez podmiot ubiegający się o przyznanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Należy mieć
na uwadze, że w obowiązującym stanie prawnym przepis ten został uchylony z dniem 10 sierpnia
2014 r. ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych37. Oznacza to, że od sierpnia 2014 r. rzeczoznawstwo budowlane wyłączono spod
unormowań prawa budowlanego, a tym samym usunięto z katalogu samodzielnych funkcji
technicznych, zaś przepisy prawa przewidujące możliwość nadawania tego tytułu przeniesiono
do ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (art. 8b i 8c).
Listę rzeczoznawców budowlanych prowadzi Krajowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba
Inżynierów Budownictwa. Kolejną istotną zmianą było to, że nastąpiło przekazanie danych
z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców, prowadzonego dotychczas przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa (art. 22 ustawy o ułatwianiu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).
Szczegółowy rodzaj i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego
weryfikacji oraz ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych określa rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie38, natomiast do dnia 9 sierpnia 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie39, które określało rodzaj i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dla osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej prowadzony jest centralny rejestr w formie
elektronicznej. Wzory i sposób prowadzenia tych rejestrów unormowany jest w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu
prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia
budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie40, natomiast
do dnia 19 listopada 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego
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2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów
osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie41. W § 3 rozporządzenia z 2009 r. zostało określone,
że centralne rejestry prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wpisów do centralnych
rejestrów dokonywało się na podstawie ostatecznych decyzji o:
−− nadaniu uprawnień budowlanych, wydanych przez właściwy organ;
−− nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wydanych przez właściwy organ;
−− ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, centralne rejestry prowadzone były w postaci zbiorów danych,
zapisanych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej
zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione.
W rozporządzeniu z 2014 r. także centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych,
zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków
oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian lub uzupełnień przez osoby
nieuprawnione (§ 2 ust. 1). Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi
się w formie kart osobowych i kart zawodowych (§ 3 ust.1). Centralny rejestr ukaranych z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzi się w formie kart osobowych i kart kary
(§ 3 ust. 2).
Zgodnie z § 3 ust. 3, układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym,
przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart zawodowych.
Na podstawie art. 62 ust. 6a prawa budowlanego, kontrolę stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także pracownicy państwowej służby
do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Kolejnym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest prowadzenie
dla obiektów, których projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, książki obiektu budowlanego.
Książka obiektu budowlanego stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących
przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie
użytkowania obiektu budowlanego (art. 64 ust. 1 prawa budowlanego). Wzór książki obiektu oraz
sposób jej prowadzenia określony został w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie książki obiektu budowlanego42. Zgodnie z tym rozporządzeniem książka powinna być
założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej „obiektem”, do użytkowania
i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania (§ 1). Wpisy do książki, zgodnie
z § 5, obejmują:
−− podstawowe dane identyfikujące obiekt:
 rodzaj obiektu i jego adres,
 właściciela, zarządcę – nazwę lub imię i nazwisko,
 protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia,
 pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
41 Dz.U. Nr 23, poz. 136.
42 Dz.U. Nr 120, poz. 1134.
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 zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
 wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;
−− dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej
przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;
−− plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również
usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń
przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności
gazu, energii elektrycznej i ciepła;
−− protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz
przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.
Do książki obiektu budowlanego, powinny być dołączone także protokoły z kontroli obiektu, w tym
protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji43, oceny i ekspertyzy dotyczące jego
stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, tj. dokumentacja
budowy i powykonawcza oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje
obsługi i eksploatacji, są dołączone do książki obiektu budowlanego.
Niewykonanie obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z obiektem
budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego podlega karze grzywny, zgodnie
z art. 93 pkt 9 prawa budowlanego.
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi,
bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu
lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie
technicznym, albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, wówczas właściwy
organ nadzoru budowlanego powinien nakazać właścicielowi lub zarządcy, w formie decyzji
administracyjnej, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego
obowiązku (art. 66 prawa budowlanego). Organ nadzoru budowlanego jeśli stwierdzi, że obiekt
budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska
albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia
lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym może, stosownie do przepisu
art. 66 ust. 2 prawa budowlanego, wydać zakaz użytkowania obiektu budowlanego do czasu
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu podlega
natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie jeśli obiekt budowlany może zagrażać
życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób
zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.
Norma art. 69 ww. prawa stanowi, że w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań
mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni,
na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków
zabezpieczających.
Zgodnie z art. 70 prawa budowlanego na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu
budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach
odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować

72

43 Dz.U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.- ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – art. 29.

ZAŁĄCZNIKI
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Wyżej wymieniony obowiązek powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu
budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego
protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza
bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych
uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, stwierdzonych podczas kontroli.
Kompetencje państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących nie naruszają
kompetencji organów nadzoru budowlanego, określonych w prawie budowlanym (art. 102
ust. 2b prawa wodnego).
Zadania nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 80 prawa budowlanego, wykonują niżej wymienione
organy:
−− powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
−− wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika
wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji
wojewódzkiej;
−− Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Art. 83 ust. 3 prawa budowlanego stanowi, że do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, jako organu I instancji, należą zadania i kompetencje m.in. w sprawach obiektów
i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji
podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych
i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi (art. 82 ust. 3).
Natomiast Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem centralnym w sprawach
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 88) i pełni m.in. funkcję
organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego44
(art. 98 ust. 1) w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością, a także kontroluje działanie organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Ponadto, prowadzi w formie elektronicznej
centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu
odpowiedzialności zawodowej (art. 88a ust. 1 prawa budowlanego).
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego. Organizację Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut nadany, w drodze
rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
Natomiast organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego określa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym.
Zakres zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
określony został w art. 81 prawa budowlanego i do ich podstawowych obowiązków należy:
−− nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
 zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

44 Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
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 warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów
budowlanych,
 zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,
 właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 stosowania wyrobów budowlanych;
− wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.
Na podstawie art. 81 ust. 3 prawa budowlanego, organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie uprawnienia do pełnienia tych funkcji.
Ponadto, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przy
wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego, mogą dokonywać
czynności kontrolnych. Ustalenia dokonane w toku tych czynności są protokołowane i stanowią
podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach
prawa budowlanego (art. 81 ust. 4).
Kompetencje kontrolne organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, umożliwiające wykonywanie przez te organy wyżej opisanych zadań, normuje
art. 81c prawa budowlanego. Przepis ten normuje prawo ww. organów do żądania od uczestników
procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub
udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu
budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów. Są to dokumenty, po pierwsze
związane z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania,
utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego; po drugie świadczące o dopuszczeniu wyrobu
budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mają prawo,
w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót
budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, nałożyć na ww. podmioty
- w drodze postanowienia – obowiązek dostarczenia w wyznaczonym terminie odpowiednich ocen
technicznych i ekspertyz, na koszt podmiotów zobligowanych do ich dostarczenia (art. 81c ust. 2).
W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie
dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem,
właściwy organ może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen
i ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia (art. 81c ust. 4).
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ZAŁĄCZNIKI
5.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej tematyki
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – Dz.U. z 2015 r., poz. 469.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz.U.
z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – Dz.U. z 2015 r., poz. 1095.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz.U.
Nr 86, poz. 579.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ewidencji wydatków
poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastrukturę - Dz.U.
Nr 240, poz. 1747.
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu
Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej - Dz.U. Nr 108, poz. 744 z późn. zm.
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu
Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego - Dz.U. Nr 24, poz. 216 z późn.zm.
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.,
uchylone z dniem 10 sierpnia 2014 r.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. z 2014 r., poz. 1278, weszło
w życie z dniem 25 września 2014 r.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu
prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia
budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie – Dz.U. Nr 23, poz. 136, uchylone z dniem 19 listopada 2014 r.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób
posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie – Dz.U. z 2014 r., poz. 1513, weszło w życie z dniem 19 listopada 2014 r.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego – Dz.U. Nr 120, poz. 1134.
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ZAŁĄCZNIKI
5.4. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK,
które przeprowadziły w nich kontrole
Lp.

Nazwa
kontrolowanej
jednostki

Kierownik jednostki

Ocena

45

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Witold Sumisławski – Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej (od 1 marca 2013 r.),
Opisowa
Janusz Wiśniewski (do 28 lutego
2013 r.)

1.

Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej

2.

Robert Dziwiński
Główny Urząd Nadzoru
– Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
Budowlanego

Pozytywna mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

3.

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Mieczysław S. Ostojski –
Dyrektor IMGW

Opisowa

4.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Iwona Gawłowska
– Dyrektor RZGW (od 16 lutego Pozytywna mimo
2015 r.),
stwierdzonych
Leszek Bagiński (do 16 listopada nieprawidłowości
2014 r.)

5.

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
w Bydgoszczy

Zbigniew Sulik
– Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Pozytywna

Delegatura NIK
w Bydgoszczy

6.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

Halina Czarnecka
– Dyrektor RZGW

Opisowa

Delegatura NIK
w Gdańsku

7.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

Tomasz Cywiński
– p.o. Dyrektora RZGW

Pozytywna

8.

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
w Katowicach

Jan Spychała
– Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Departament
Środowiska

Delegatura NIK
w Katowicach
Pozytywna

45 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
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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.
46 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pani Joanna Ślusarczyk została odwołana ze stanowiska
z dniem 31 stycznia 2014 r. Zgodnie z § 1 polecenia nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zastępowania Dyrektora RZGW w Krakowie w czasie
nieobecności, zastępstwo to w pierwszej kolejności pełniła Pani Małgorzata Owsiany.
47 W okresie od 1 maja 2011 r. do 31 marca 2015 r. Pan Artur Kania – Zastępca Małopolskiego WINB pełnił obowiązki
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na czas pełnienia przez Pana Janusza Żbika funkcji
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.

Nazwa
kontrolowanej
jednostki

Kierownik jednostki

Ocena45

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Krakowie

Małgorzata Owsiany
– Dyrektor RZGW (od 15 lipca
2014 r.),
Joanna Ślusarczyk
(do dnia 31 stycznia 2014 r.)46

Pozytywna

10.

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
w Krakowie

Janusz Żbik – Małopolski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego47

Opisowa

11.

Wojewódzki
Krystian Walkowiak – Opolski
Inspektorat Nadzoru
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Opolu Budowlanego

12.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

9.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Krakowie

Pozytywna

Delegatura NIK
w Opolu

Magdalena Żmuda
– Dyrektor RZGW
(od 12 listopada 2014 r.),
Dariusz Krzyżański
(do 4 czerwca 2014 r.)

Opisowa

Delegatura NIK
w Poznaniu

13.

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
w Rzeszowie

Ryszard Witek – Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Pozytywna

Delegatura NIK
w Rzeszowie

14.

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
w Szczecinie

Ryszard Kabat
– Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Pozytywna

Delegatura NIK
w Szczecinie

15.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Witold Sumisławski48,
Barbara Mońska – Zastępca
Dyrektora RZGW

Opisowa

16.

Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
we Wrocławiu

Barbara Skultecka – Dolnośląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Pozytywna
Budowlanego

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Wystąpienia pokontrolne dostępne są na stronie internetowej NIK: www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/051/KSI.

48 Pan Witold Sumisławski – pełniący funkcję Dyrektora RZGW we Wrocławiu od 2 sierpnia 2010 r., z dniem 1 marca 2013 r.
został powołany na stanowisko Prezesa KZGW. Na czas pełnienia tej funkcji przebywał na urlopie bezpłatnym.
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ZAŁĄCZNIKI
5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Środowiska
Minister Sprawiedliwości
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Minister Finansów
Prokurator Generalny
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Marszałkowie województw
Wojewodowie
Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego

