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Dlaczego	podjęliśmy	kontrolę?	01	

Polskie	sieci	wodociągowe	są	przestarzałe	i	awaryjne,	przedsiębiorstwa	
wodociągowe	nie	zapewniają	niezawodności	funkcjonowania	sieci		
i	bezpieczeństwa	zdrowotnego	wody,	a	poziom	świadczonych	usług	
wodociągowych	nie	uzasadnia	ceny	1	m3	dostarczanej	wody.	
W	wielu	miastach	Polski	ponad	50%	długości	sieci	wodociągowej	stanowią	
przewody	funkcjonujące	dłużej	niż	50	lat,	a	45%	−	przewody		
w	wieku	25-50	lat.		
§  Skutkiem	złego	stanu	technicznego	przewodów	wodociągowych	są	awarie	

sieci	powodujące:		
–  brak	ciągłości	i	zmienność	natężenia	przepływu	wody	skutkujące	

wzrostem	jednostkowych	kosztów	dostarczanej	wody,	
–  wyłączanie	z	ruchu	przewodów	wodociągowych	i	wstrzymywanie	

dostawy	wody	uciążliwe	dla	jej	konsumentów,	
–  ryzyko	wtórnego	zanieczyszczenia	wody.		

§  Polska	nie	jest	krajem	zasobnym	w	wodę.	Na	jednego	mieszkańca	
przypada	ok.	1.600	m3	wody,	tj.	trzy	razy	mniej	niż	wynosi	średnia	
europejska,		
co	wiąże	się	z	koniecznością	jej	oszczędzania.		

	



Czy	działania	podejmowane	w	wybranych	miastach	i	przedsiębiorstwach	
wodociągowo-kanalizacyjnych	zapewniają	dostawę	wody	o	
odpowiedniej	jakości,	w	dostatecznej	ilości	oraz	pod	wystarczającym	
ciśnieniem?	

W	szczególności:	

§  Czy	zapewniono	powszechny	dostęp	do	sieci	wodociągowej?	

§  Czy	zapewniono	niezawodne	dostarczanie	wody	w	wystarczającej	
ilości	i	pod	odpowiednim	ciśnieniem?	

§  Czy	zapewniono	wymaganą	jakość	wody?	

§  Czy	prawidłowo	ustalano	ceny	za	wodę	wodociągową?	

Co	kontrolowaliśmy?	02	



Kogo	kontrolowaliśmy?	03	

§  12	urzędów	miast	
§  12	przedsiębiorstw	

wodociągowo-	
-kanalizacyjnych	z	terenu		
6	województw:	
–  zachodniopomorskiego	
–  warmińsko-mazurskiego	
–  mazowieckiego	
–  łódzkiego	
–  małopolskiego	
–  podkarpackiego	

	



Kogo	kontrolowaliśmy?	04	

Liczba	ludności	w	12	skontrolowanych	miastach	w	latach	2015-2016	[w	tys.	
mieszkańców]	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



§  W	latach	2015−2017	(I	kw.)	w	12	miastach	objętych	kontrolą	
przedsiębiorstwa	wodociągowo-kanalizacyjne	świadczyły	usługi	
zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	dla	ponad	440	tys.	mieszkańców.		
Do	realizacji	tego	zadania	wykorzystywały	26	ujęć	wody,	18	stacji	
uzdatniania	wody	i	ponad	1.870	km	przewodów	wodociągowych.	

§  Środki	trwałe	do	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	przedsiębiorstwa	
uzyskały	od	samorządów	miast	na	własność	–	aportem,	w	czasie	ich	
przekształcania	z	budżetowych	zakładów	w	kapitałowe	spółki	prawa	
handlowego	o	statusie	spółek	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,		
ze	100%	udziałem	miast	lub	miast	i	gmin	w	kapitale	zakładowym.		

	

Stwierdzony	stan	05	

Stacja	uzdatniania	wody																		Źródło:	www.fotolia.com		



§  W	okresie	po	przekształceniach,	w	sześciu	miastach	nowo	wybudowane	
obiekty	wodociągowe,	m.in.	cztery	ujęcia	wody	podziemnej,	trzy	stacje	
uzdatniania	wody	i	136,2	km	sieci	wodociągowej,	przekazano	
przedsiębiorstwom	w	użytkowanie	lub	dzierżawę.	

§  W	dwóch	miastach,	które	środki	trwałe	służące	zaopatrzeniu	w	wodę	
przekazały	przedsiębiorstwom	w	dzierżawę,	w	umowach	ustalono	należności	
z	tytułu	dzierżawy	w	wysokości	rocznej	1,50	mln	zł	i	2,76	mln	zł.		

§  NIK	zwraca	uwagę,	że	opłaty	za	dzierżawę	podnosiły	koszty	utrzymania		
i	eksploatacji	infrastruktury	wodociągowej	w	przedsiębiorstwie,	a	tym	
samym	wysokość	cen	za	wodę	ustalanych	dla	jej	odbiorców.		
W	przypadkach	takich,	zdaniem	NIK	właściwszą	formą	prawną	niż	dzierżawa	
byłaby	forma	użyczenia.	

Stwierdzony	stan	06	



§  W	latach	2014−2016	skontrolowane	przedsiębiorstwa	pobrały	z	zasobów	
wód	powierzchniowych	i	podziemnych	86,	2	mln	m3	wody	do	zbiorowego	
zaopatrzenia	mieszkańców	12	miast.		

§  Dwa	przedsiębiorstwa	zakupiły	hurtowo	0,01	mln	m3	wody,	a	osiem	
sprzedało	hurtowo	5,5	mln	m3	wody.	

§  Do	miejskich	sieci	wodociągowych	podano	w	tym	okresie	80,8	mln	m3	
wody,	a	objętość	wody	zużytej	przez	odbiorców	w	12	badanych	miastach	
wyniosła	65,4	mln	m3.		

§  Na	potrzeby	własne	wodociągu	zużyto	5,4	mln	m3	wody.	

§  Objętość	straconej	wody	w	latach	2014−2016	w	sieciach	wodociągowych	
12	miast,	wyniosła	łącznie	10,0	mln	m3.	

Stwierdzony	stan	07	



Stwierdzony	stan	
	–	zagospodarowanie	wody	w	latach	2014–2016	08	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



Przedsiębiorstwa	w	różnym	stopniu	zabezpieczały	niezawodność	dostaw	
wody	w	dostatecznej	ilości	i	pod	wystarczającym	ciśnieniem,	tj.	wydajną		
i	bezawaryjną	pracę	sieci	i	urządzeń	wodociągowych.			
§  Trzy	przedsiębiorstwa	nie	przeprowadzały	kontroli	stanu	technicznego	

obiektów	budowlanych,	wymaganych	ustawą	prawo	budowlane.	

§  Zły	stan	techniczny	i	zaawansowany	wiek	sieci	wodociągowych	był	
główną	przyczyną	ich	licznych	awarii	i	wysokich	strat	wody,	
sięgających	21,2%.	Pomimo	podejmowania	we	wszystkich	
przedsiębiorstwach	działań	mających	na	celu	ograniczenie	strat	wody,	
w	badanym	okresie	w	sieciach	dwóch	przedsiębiorstw	wielkość	strat	
wody	wzrosła,	a	w	trzech	wskaźnik	ten	przekraczał	wartość	średnią	
krajową	wynoszącą	15,2%	.		

Stwierdzony	stan	09	



		

Stwierdzony	stan		
–	straty	wody	w	sieciach	w	latach	2014–2016	[w	%]	10	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli		
oraz	European	ECA:	Implementing	the	Drinking	Water	Directive,	Special	Report	2017	(dane	za	2012	r.).	



	
§  W	latach	2015−2017	(I	kw.)	w	sieciach	wodociągowych		skontrolowanych	

przedsiębiorstw	wystąpiło	ponad	2.000	awarii.		Wskaźnik	intensywności	
awarii	(l.	awarii/km	sieci/rok)	we	wszystkich	miastach	przekraczał	
wartość	średniej	krajowej,	nawet	4-krotnie.		

§  W	sieciach	pięciu	przedsiębiorstw	w	badanym	okresie	liczba	awarii	
wzrosła,	podczas	gdy	w	sześciu	innych	uzyskano	spadek	liczby	awarii	
dzięki	działaniom	podjętym	na	rzecz	poprawy	stanu	technicznego	sieci		
i	urządzeń	wodociągowych	oraz	monitorowania	pracy	sieci	w	celu	
wczesnego	wykrywania	uszkodzeń,	optymalizacji	wydajności	urządzeń		
i	zarządzania	przepływami,	co	NIK	uznała	za	dobrą	praktykę.	

Stwierdzony	stan	11	



Stwierdzony	stan		
–	liczba	awarii	sieci	wodociągowych	w	latach	2015–
2016	

12	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



Stwierdzony	stan		
–	intensywność	awarii	sieci	wodociągowych	w	latach	2015–2016	
[l.	awarii/km/rok]	

13	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



W	przedsiębiorstwach	i	urzędach	miast		nie	podejmowano	dostatecznych	
działań	w	celu	zapewnienia	mieszkańcom	wody	o	wymaganej	jakości,	a	także	
skutecznego	ostrzegania	o	wystąpieniu	ryzyka	podaży	wody	niespełniającej	
wymagań	jakościowych.		

§  Przedsiębiorstwa,	poza	jednym,	nie	posiadały	pozytywnych	ocen	
higienicznych	państwowych	powiatowych	inspektorów	sanitarnych	dla	
materiałów	i	wyrobów	używanych	do	uzdatniania	wody	przeznaczonej		
do	spożycia	przez	ludzi,	co	stwarzało	ryzyko	nieuzyskania	pożądanej	
efektywności	procesu	uzdatniania	wody.	

§  Laboratoria	wykonujące	badania	jakości	wody	wodociągowej	dla	dwóch	
przedsiębiorstw	nie	posiadały	zatwierdzonego	przez	organy	Inspekcji	
Sanitarnej	systemu	jakości	wykonywanych	badań,	co	podważało	
wiarygodność	wyników	tych	badań.	

Stwierdzony	stan	14	



§  Żadne	z	przedsiębiorstw	nie	uzgodniło	z	ppis	i	nie	prowadziło	monitoringu	
jakości	wody	we	wszystkich	wymaganych	miejscach	sieci,	a	dwa	
przedsiębiorstwa	nie	wykonały	pełnego	zakresu	badań	wody,	nie	
zapewniając	tym	samym	ochrony	konsumentów	przed	spożyciem	wody	
niespełniającej	wymagań	jakościowych.	

§  Badania	wody	prowadzone	przez	skontrolowane	przedsiębiorstwa	nie	
wykazały	przypadków	braku	przydatności	wody	do	spożycia.	Trzykrotnie,		
w	jednej	sieci	wodociągowej,	w	2015	r.	i	2016	r.,	stwierdzono	warunkową	
przydatność	wody	do	spożycia	(przekroczenia	dopuszczalnej	wartości	
mętności,	żelaza	i	manganu).		

§  Badania	monitoringowe	jakości	wody	wodociągowej,	prowadzone		
w	latach	2015	–	2016	przez	ppis,	wykazały	w	czterech	sieciach	
wodociągowych	11	przypadków	niespełniania	wymagań	jakościowych	
wody	(przekroczenia	dopuszczalnych	wartości	mętności,	żelaza,	manganu		
i	zawartość	bakterii).	

Stwierdzony	stan	15	



§  Badania	wody	z	instalacji	wewnętrznych	w	budynkach	mieszkalnych,	
wykonane	przez	12	ppis	na	zlecenie	NIK,	wykazały	nieodpowiednią	jakość	
wody	w	instalacjach	dwóch	budynków	w	dwóch	miastach.		
W	wyniku	działań	podjętych	przez	zarządców	budynków,	przywrócono	
jakość	wody	zgodną	z	wymaganiami.	NIK	zwraca	uwagę,	że	jednym		
z	warunków	zapewnienia	odpowiedniej	jakości	wody	u	odbiorcy	jest	
utrzymanie	prawidłowego	stanu	technicznego	wewnętrznej	instalacji	
wodociągowej,	za	którą	odpowiada	zarządca	nieruchomości.	NIK	wskazuje	
przy	tym,	że	w	żadnym	z	rozporządzeń	w	sprawie	jakości	wody	
przeznaczonej	do	spożycia	przez	ludzi,	nie	wskazano	podmiotu	
zobowiązanego	do	pobierania	próbek	i	wykonywania	badań	wody		
z	instalacji	wewnętrznej	w	budynkach	mieszkalnych,	w	tym	
wielorodzinnych.		

	

Stwierdzony	stan	16	



§  Większość	przedsiębiorstw	(9/12)	nie	informowało	ppis	i	burmistrzów		
lub	prezydentów	miast	o	wystąpieniu	awarii,	o	podjętych		
i	zaplanowanych	w	takich	przypadkach	działaniach	naprawczych		
oraz	nie	uzgadniało	z	ppis	miejsca,	częstotliwości	i	zakresu	badań	wody		
po	usunięciu	awarii,	a	sześć	z	nich	nie	wykonywało	takich	badań.	

§  Burmistrzowie	i	prezydenci	miast	oraz	przedsiębiorstwa	wodociągowo-	
-kanalizacyjne	nie	wykonywali	rzetelnie	obowiązku	przekazywania	
konsumentom	bieżących	informacji	o	jakości	wody	wodociągowej.		
Tylko	w	sześciu	urzędach	miast	i	w	dwóch	przedsiębiorstwach	
zamieszczano	je	na	stronach	internetowych.	W	pozostałych	sześciu	
urzędach	miast	oraz	dziesięciu	przedsiębiorstwach	informacji	takich		
nie	przekazywano	albo	przekazywano	je	niesystematycznie	lub	wybiórczo.	

Stwierdzony	stan	17	



Stwierdzono	nieprawidłowości	i	błędy	obliczeniowe	w	taryfach	za	zbiorowe	
zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków,	uchwalonych		
przez	rady	miast.	

§  Osiem	skontrolowanych	przedsiębiorstw	złożyło	niekompletne	wnioski	
taryfowe.	

§  Dwa	przedsiębiorstwa	nieprawidłowo	przyjęły	współczynniki	alokacji	
kosztów	na	taryfowe	grupy	odbiorców	usług,	co	spowodowało	
zwiększenie	jednostkowych	kosztów	dostarczania	wody	w	jednej	grupie	
odbiorców	i	zmniejszenie	tych	kosztów	w	innej	grupie.	

§  Siedem	przedsiębiorstw	uwzględniało	w	taryfach	opłaty	za	przyłączenie	
do	sieci	wodociągowej,	co	było	działaniem	sprzecznym		
z	ustawą	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	
ścieków.	

§  W	jednym	przedsiębiorstwie,	w	2015	r.,	zawyżono	cenę	wody	o	8,4%	
wskutek	błędu	obliczeniowego.		

Stwierdzony	stan	18	



		

Stwierdzony	stan		
–	cena	wody	dla	gospodarstw	domowych	w	latach	2014–2016		
[w	zł	za	1m3]	

19	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



Brak	było	pełnych	danych	o	stopniu	zapewnienia	mieszkańcom	miast	
powszechnego	dostępu	do	sieci	wodociągowej.		

§  W	siedmiu	skontrolowanych	urzędach	miast	i	w	siedmiu	
przedsiębiorstwach	nie	posiadano	danych	o	liczbie	mieszkańców	
korzystających	z	wody	wodociągowej,	tj.	podstawowej	informacji		
dla	oceny	wykonania	zadania	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę,	a	także	
określenia	potrzeb	rozwoju	sieci	i	urządzeń	wodociągowych.				

§  W	urzędach	miast	nie	dysponowano	danymi	o	wieku	i	strukturze	
materiałowej	sieci	wodociągowej,	awariach	infrastruktury	wodociągowej,	
wielkościach	strat	wody	w	sieci,	o	stanie	technicznym	sieci	i	wynikach	
monitorowania	jej	pracy.	Zdaniem	NIK	utrudniało	to	burmistrzom		
i	prezydentom	miast	rzetelną	weryfikację	wieloletnich	planów	rozwoju		
i	modernizacji	urządzeń	wodociągowych	i	urządzeń	kanalizacyjnych		
w	aspekcie	zasadności	planowanych	inwestycji,	a	także	taryf	za	zbiorowe	
zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	w	zakresie	
planowanych	wydatków	inwestycyjnych.		

Stwierdzony	stan	20	



§  W	czterech	urzędach	miast	nie	dokonywano	weryfikacji	zgodności	
wieloletnich	planów	rozwoju	i	modernizacji	urządzeń	wodociągowych		
i	urządzeń	kanalizacyjnych	z	miejscowymi	planami	zagospodarowania	
przestrzennego,	ponieważ	w	trzech	miastach	planów	nie	opracowano,		
a	w	jednym	plany	opracowano	dla	niecałej	powierzchni	miasta.	

§  We	wszystkich	urzędach	miast	brak	było	pełnej	informacji	o	stanie	
realizacji	zadań	inwestycyjnych	ujętych	w	wieloletnich	planach	rozwoju		
i	modernizacji	urządzeń	wodociągowych	i	urządzeń	kanalizacyjnych.	

Stwierdzony	stan	21	



Stwierdzony	stan		
–	długość	sieci	wodociągowej	w	latach	2014–2017	I	kw.	[km]	22	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



Burmistrzowie	i	prezydenci	miast	nie	pełnili	dostatecznego	nadzoru	nad	
przedsiębiorstwami	wodociągowo-kanalizacyjnymi,	którym	powierzyli	
wykonywanie	zadania	własnego	gminy	–	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	
mieszkańców	miasta.	

§  W	czterech	spośród	12	skontrolowanych	urzędów	miast,	żadnej	komórce	
organizacyjnej	ani	pracownikowi	nie	powierzono	zadań	związanych		
ze	zbiorowym	zaopatrzeniem	w	wodę.	W	ocenie	NIK	przyczyniło	się	to		
do	niedostatecznego	nadzoru	burmistrzów	i	prezydentów	tych	miast		
nad	przedsiębiorstwami	wodociągowo-kanalizacyjnymi	w	zakresie	
realizowania	celów	i	zadań	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę.		

§  W	badanym	okresie	organy	wykonawcze	tylko	dwóch	miast	
przeprowadzały	w	przedsiębiorstwach	wodociągowo-kanalizacyjnych	
kontrole	w	trybie	art.	18e	uzzw.	Kontrola	NIK	wykazała	również,	że	tylko	
jedno	przedsiębiorstwo	w	latach	2015−2017	(I	kw.)	było	kontrolowane	
jednokrotnie	przez	organ	Inspekcji	Ochrony	Środowiska.		

Stwierdzony	stan	23	



Ocena	ogólna	24	

	

	
Najwyższa	Izba	Kontroli	ocenia	jako	niewystarczające	działania		
podejmowane	w	skontrolowanych	urzędach	miast		
i	w	przedsiębiorstwach	wodociągowo-kanalizacyjnych,	
świadczących	usługi	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę,		
w	celu	zagwarantowania	mieszkańcom	nieprzerwanych	
dostaw	wody,	w	dostatecznej	ilości,	pod	wystarczającym	
ciśnieniem		
oraz	o	odpowiedniej	jakości.	



–  podjęcie	inicjatywy	legislacyjnej	mającej	na	celu	wprowadzenie		
w	ustawie	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu		
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	zmiany	polegającej	na	nałożeniu	
na	organy	gminy	obowiązku	sporządzania	miejscowych	planów	
zagospodarowania	przestrzennego	dla	terenów	przeznaczonych	na	
realizację	zadań	gmin,	pod	inwestycje	celu	publicznego	dla	
obszarów	przestrzeni	publicznej,	w	szczególności	infrastruktury	
wodociągowej	

25	 Wnioski	–	Prezes	Rady	Ministrów	



–  rozważenie	możliwości	zwolnienia	przedsiębiorstw	wodociągowo-	
-kanalizacyjnych	z	obowiązku	uzgadniania	z	ppis	miejsca,	
częstotliwości	i	zakresu	badań	wody	oraz	informowania	burmistrza	
lub	prezydenta	miasta	i	ppis	o	zaplanowanych	i	podjętych	
przedsięwzięciach	naprawczych	(§6	pkt	7	lit.	a	i	b	rjws2017)		
w	przypadkach	awarii	przewodu	lub	armatury	wodociągowej,	
których	naprawa	nie	wymaga	wyłączania	z	ruchu	odcinka	przewodu	
i	wstrzymywania	dostaw	wody.	W	przypadkach	takich	
przedsiębiorstwo	byłoby	zobowiązane	jedynie	do	dezynfekcji		
i	płukania	przewodu	wodociągowego	oraz	wykonania	kontrolnych	
badań	jakości	wody	

26	 Wnioski	–	Minister	Zdrowia	



–  ujednolicenie	i	ujęcie	w	jednym	przepisie	wymagań	określonych		
w	§4	ust.	3	pkt	1	oraz	§6	pkt	6	rjws2017,	dotyczących	miejsc	
pobierania	próbek	wody	wodociągowej	do	badań,	w	celu	
zachowania	przejrzystej	struktury	aktu	prawnego	i	uniknięcia	
wątpliwości	co	do	jego	interpretacji	

–  wskazanie	podmiotu	odpowiedzialnego	za	pobór	próbek	wody		
do	badań	z	miejsc	określonych	w	§4	ust.	4	pkt	1	i	2	rjws	2017		
i	wykonanie	badań	

27	 Wnioski	–	Minister	Zdrowia	



–  dostosowanie	struktury	organizacyjnej	urzędu	miasta	do	realizacji	
celów	i	zadań	związanych	z	zaspokajaniem	zbiorowych	potrzeb	
wspólnoty	obejmujących	sprawy	wodociągów	i	zaopatrzenia		
w	wodę	

–  zapewnienie	odpowiedniego	systemu	monitorowania	i	oceny	
realizacji	celów	i	zadań	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	
wykonywanych	przez	podmioty,	którym	miasto	powierzyło		
te	zadania	

–  bieżące,	rzetelne	informowanie	konsumentów	o	jakości	wody	
wodociągowej	

28	 Wnioski	–	burmistrzowie	i	prezydenci	miast	



–  zapewnienie	wykonywania	badań	jakości	wody	wyłącznie	przez	laboratoria	
posiadające	aktualne	zatwierdzenie	systemu	jakości	prowadzonych	badań	wody	
przez	państwowego	powiatowego	inspektora	sanitarnego		

–  stosowanie	do	uzdatniania	wody	jedynie	materiałów	i	wyrobów	posiadających	
pozytywne	oceny	higieniczne	państwowych	powiatowych	inspektorów	
sanitarnych	

–  niezwłoczne	przekazywanie	burmistrzom	i	prezydentom	miast	oraz	państwowym	
powiatowym	inspektorom	sanitarnym	informacji	o	przekroczeniach	parametrów	
jakości	wody	i	planowanych	przedsięwzięciach	naprawczych	wraz		
z	harmonogramem	ich	realizacji,	a	także	informacji	o	podjętych	i	zaplanowanych	
działaniach	w	przypadkach	wystąpienia	okoliczności	mogących	spowodować	
zmianę	jakości	wody,	w	szczególności	jej	pogorszenie	

–  bieżące	informowanie	konsumentów	o	jakości	wody	wodociągowej	w	miejscach	
prowadzenia	wewnętrznej	kontroli	jakości	wody,	poprzez	zamieszczanie	
wyników	badań	wody	na	stronie	internetowej	przedsiębiorstwa	

–  rzetelne	opracowywanie	wniosków	taryfowych	dla	zbiorowego	zaopatrzenia		
w	wodę	i	publikowanie	pełnej	informacji	o	obowiązujących	taryfach	

29	 Wnioski	–	zarządy	przedsiębiorstw	wodociągowo–kanalizacyjnych		



–  rzetelne	uzgadnianie	z	przedsiębiorstwami	wodociągowo-	
-kanalizacyjnymi	lokalizacji	miejsc	poboru	próbek	wody	do	badań	
oraz	egzekwowanie	wykonania	uzgodnionego	zakresu	badań	
jakości	wody	i	terminowego	przekazywania	sprawozdań	z	badań		

–  niezwłoczne	wszczynanie	wymaganych	postępowań	
administracyjnych	w	przypadku	stwierdzenia	wody	nieprzydatnej	
lub	warunkowo	przydatnej	do	spożycia	

30	 Wnioski	–	państwowi	powiatowi	inspektorzy	sanitarni			



Najwyższa	Izba	Kontroli	
Departament	Środowiska	

Źródło:	Fotolia.com	


