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Wprowadzenie

1. Wprowadzenie
Temat kontroli nr P/10/154 - Zapewnienie przez organy administracji rządowej
i samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim dostępu do jezior stanowiących
wody publiczne.
Uzasadnienie podjęcia kontroli - Kontrola planowa, niekoordynowana, podjęta z inicjatywy
własnej Najwyższej Izby Kontroli w ramach priorytetowego kierunku „Państwo sprawne
i przyjazne obywatelowi - realizacja przez organy państwa funkcji nadzorczych
i kontrolnych”. Jednym z powodów podjęcia kontroli był fakt, iż kwestia swobodnego
dostępu

ludności

do

jezior

stanowiących

wody

publiczne

wzbudza

szczególne

zainteresowanie opinii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, zwłaszcza
w okresie przedwakacyjnym. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w licznych doniesieniach
prasowych oraz sygnałach od obywateli, w których wskazuje się, że zagradzanie dostępu
do jezior uniemożliwia ludności swobodne korzystanie ze wspólnego dobra, jakim są wody
powierzchniowe o charakterze publicznym.
Cel kontroli i główne zagadnienia objęte kontrolą - Celem kontroli było dokonanie oceny
prawidłowości i skuteczności działań podejmowanych przez uprawnione organy administracji
rządowej i samorządowej na rzecz zapewnienia dostępu do jezior stanowiących wody
publiczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez:
- egzekwowanie zakazów grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych
wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
- wykonywanie obowiązków zarządcy w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa
w przypadku bezprawnego wykorzystywania tych gruntów, w tym samowolnego
wznoszenia na nich obiektów budowlanych i urządzeń wodnych,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie rodzajów użytków
gruntowych na działkach (jeziorach) Skarbu Państwa oraz wydawanie decyzji
o ustaleniu linii brzegu jezior,
- rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących ograniczania dostępu do jezior
stanowiących wody publiczne.
Kontrolą objęto lata 2007-2010 (I półrocze), a czynności kontrolne przeprowadzono
w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.
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Wprowadzenie
Jednostki objęte kontrolą - Kontrola została przeprowadzona w Krajowym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Warszawie („KZGW” lub „Krajowy Zarząd”), Regionalnych
Zarządach Gospodarki Wodnej („RZGW”) w Gdańsku i Warszawie oraz w sześciu
starostwach powiatowych, tj. Iławie, Giżycku, Mrągowie, Olsztynie, Piszu i Szczytnie.
Kontrolę w KZGW i RZGW przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 w związku
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1 , pod względem
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, natomiast w starostwach powiatowych –
na podstawie art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, pod względem legalności,
gospodarności i rzetelności.

1

Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.
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2. Podsumowanie wyników kontroli
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wywiązywanie się organów administracji
rządowej z obowiązku zapewnienia dostępu do jezior stanowiących wody publiczne
na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawą negatywnej oceny było:
- nienależyte wywiązywanie się przez KZGW oraz RZGW w Gdańsku i Warszawie
z obowiązku sprawowania kontroli przestrzegania zakazu grodzenia nieruchomości
przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m
od linii brzegu, a także brak działań zapobiegających ograniczaniu dostępu do wód
publicznych,
- niewykonywanie przez ww. RZGW obowiązków zarządcy w odniesieniu do gruntów
stanowiących część jezior pozostających w ich trwałym zarządzie,
- nieprawidłowe rozpatrywanie przez KZGW i RZGW w Warszawie skarg
i wniosków dotyczących ograniczania dostępu do wód publicznych.
Pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, NIK ocenia natomiast działalność
organów powiatowej administracji samorządowej. Podstawą tej oceny było prawidłowe
prowadzenie przez starostów postępowań w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu linii
brzegu jezior, a uchybienia dotyczyły głównie sposobu ewidencjonowania i terminowości
rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie ograniczania dostępu do jezior.

2.2. Synteza wyników kontroli
1. W odniesieniu do jezior na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w latach
2007-2010 (I półrocze) pracownicy KZGW oraz RZGW przeprowadzili zaledwie 10 kontroli
przestrzegania art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2 , tj. zakazu
grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości
mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia
przez ten obszar. Stanowiły one tylko 12,7% łącznej liczby kontroli przestrzegania tego

2

Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.
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przepisu, przeprowadzonych w badanym okresie przez ww. jednostki na obszarze swojego
działania 3 i zaledwie 1,4% ogółu wykonanych przez nie kontroli gospodarowania wodami.
Niewielką liczbę kontroli w powyższym zakresie uzasadniano głównie ograniczeniami
kadrowymi i ekonomicznymi oraz koniecznością wykonywania innych ważnych zadań
związanych z gospodarowaniem wodami.
Spośród kontroli zrealizowanych w woj. warmińsko-mazurskim, aż osiem (80%)
przeprowadzono nierzetelnie lub niezgodnie z wewnętrznymi zasadami dotyczącymi
wykonywania kontroli. W rezultacie kontrole te nie przyczyniły się do wyeliminowania
stwierdzonych nieprawidłowości. Na niską skuteczność kontroli przestrzegania zakazów
określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne wpływało także niekierowanie do organów
ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 194 pkt 2 tej ustawy,
pomimo stwierdzenia naruszania tego przepisu.
Na konieczność zintensyfikowania kontroli przestrzegania art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne
przez władających gruntami przyległymi do jezior stanowiących wody publiczne, wskazują
wyniki oględzin linii brzegowej 18 jezior 4 (będących wodami publicznymi) na odcinkach
o łącznej długości 9,7 km, które wykazały aż 125 przypadków zagrodzenia dostępu do tych
jezior w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a więc w sposób uniemożliwiający
przejście [str. 12-18].
2. Dyrektorzy skontrolowanych RZGW nienależycie wywiązywali się z obowiązków
zarządcy w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, tj. jezior pozostających w trwałym
zarządzie tych jednostek.
Mimo, że część tych gruntów była bezprawnie użytkowana przez władających
nieruchomościami
do wyeliminowania

przyległymi,
tego

nie

zjawiska

podejmowano
oraz

naliczenia

żadnych
opłat

z

działań

zmierzających

tytułu

bezumownego

ich użytkowania.

3

RZGW w Gdańsku obejmuje obszar o pow. 35,2 tys. km2 położony na terenie trzech województw:
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. RZGW w Warszawie obejmuje obszar o pow.
111,5 tys. km2 na terenie jedenastu województw, tj.: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawskopomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego,
śląskiego i wielkopolskiego.
4
Oględzinom poddano linię brzegu jezior: Isąg, Wulpińskie, Luterskie, Probarskie, Kalwa, Brajnickie, Orzysz
(pozostające w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Jeziorak, Mały Jeziorak,
Ilińskie, Pauzeńskie, Drwęckie, Szeląg Wielki (pozostające w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku), Niegocin,
Jagodne, Tałty, Seksty i Śniardwy (pozostające w trwałym zarządzie RZGW w Warszawie). W oględzinach
uczestniczyli przedstawiciele właściwych RZGW oraz uprawnieni geodeci.
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Znikoma liczba przeprowadzonych kontroli ograniczania dostępu do jezior skutkowała
bowiem nie tylko brakiem rozeznania o dużej, zdaniem NIK, skali zjawiska nieprzestrzegania
zakazu grodzenia, ale również brakiem wiedzy o faktycznym przebiegu linii brzegu jezior,
a tym samym o niezgodnym z prawem zajmowaniu gruntów Skarbu Państwa znajdujących się
na terenie działek ewidencyjnych stanowiących jeziora, lecz niepokrytych wodą.
Według ewidencji gruntów i budynków, granice tych działek były tożsame z linią brzegu
jezior. W wyniku oględzin linii brzegu 18 jezior ustalono natomiast, że linia ta wzdłuż
270 działek przyległych (97,5% poddanych oględzinom) przebiegała odmiennie od określonej
w ewidencji gruntów i budynków. Faktycznie znajdowała się ona w oddaleniu od granicy
ewidencyjnej działki, w skrajnym przypadku aż o 80 m w głąb działki „jezioro”. W związku
z tym, wzdłuż nieruchomości przyległych do tych jezior, grunty niepokryte wodą na terenie
działek ewidencyjnych stanowiących jeziora, obejmowały obszar o powierzchni 84,5 tys. m2.
Część tych gruntów (o łącznej pow. 60,7 tys. m2) była samowolnie użytkowana
przez władających nieruchomościami przyległymi, którzy nielegalnie wybudowali na nich
339 obiektów budowlanych, w tym 270 urządzeń wodnych 5 [str. 19-25].
3. Mimo, że ustalenie linii brzegu jeziora w trybie art. 15 ustawy Prawo wodne 6 jest istotnym
elementem procesu egzekwowania od właścicieli przyległych nieruchomości zakazów
określonych w art. 27 ust. 1 tej ustawy, skontrolowane RZGW nie występowały w badanym
okresie z wnioskami o wydanie decyzji o ustalenie tej linii.
W latach 2007-2010 (I półrocze) do trzech z sześciu skontrolowanych starostw wpłynęło
13 wniosków o ustalenie przebiegu linii brzegu jezior od zainteresowanych osób fizycznych
i gmin. Na podstawie tych wniosków starostowie wydali łącznie 17 decyzji o ustaleniu linii
brzegu jezior. Postępowania w tym zakresie przeprowadzono prawidłowo, tj. zgodnie
z wymogami ustawy Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego („Kpa”) 7 [str. 25-26].
4. Zgodnie z wymogiem § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 8 , wszystkie

5

Z 84,5 tys. m2 gruntu niepokrytego wodą w obrębie działek ewidencyjnych stanowiących jeziora - 44,2 tys. m2
dotyczyło jezior pozostających w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
a 40,3 tys. m2 jezior będących w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku i Warszawie.
6
W myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy, linię brzegu - na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny - ustala
w drodze decyzji starosta lub marszałek województwa w przypadku wód granicznych oraz śródlądowych dróg
wodnych.
7
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.
8
Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46.
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skontrolowane jednostki w swoich regulaminach organizacyjnych określiły komórki
organizacyjne odpowiadające za przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków.
Mimo

formalnego

uregulowania

zagadnień

związanych

z

przyjmowaniem

oraz

rozpatrywaniem skarg i wniosków, w czterech jednostkach (KZGW, RZGW w Warszawie,
Starostwach Powiatowych w Piszu i Mrągowie) wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia
w zakresie ewidencjonowania wpływających skarg i wniosków dotyczących ograniczania
dostępu do wód publicznych. Wbrew postanowieniom regulaminów organizacyjnych,
w RZGW w Warszawie i ww. starostwach nie ewidencjonowano bowiem takich skarg
i wniosków w prowadzonych rejestrach, a w KZGW ewidencjonowano je w kilku różnych
komórkach organizacyjnych zamiast w jednej, określonej w regulaminie tej jednostki.
Również w trzech jednostkach (RZGW w Warszawie, Starostwie Powiatowym w Piszu
i Szczytnie) wystąpiły nieprawidłowości w procesie rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących ograniczania dostępu do wód publicznych. Spośród 22 wniesionych do tych
jednostek spraw, aż 12 (55%) rozpatrzono z opóźnieniem w stosunku do ustawowych
terminów, a czterech nie rozpatrzono w ogóle, mimo że od ich wniesienia do zakończenia
kontroli NIK upłynęło od 469 do 1255 dni. Ponadto w 14 przypadkach nie powiadomiono
skarżącego o sposobie załatwienia skargi, co było niezgodne z art. 237 § 3 Kpa [str. 26-27].
5. W wyniku kontroli skierowano m.in.: do Prokuratury osiem zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia

przestępstwa,

polegającego

na

wybudowaniu

obiektów

budowlanych

bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
a do Policji siedem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, dotyczącego
grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości
mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu [str. 32].

2.3. Uwagi końcowe i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że obowiązek kontrolowania przestrzegania zakazu
grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m
od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar jest istotnym
elementem kontroli gospodarowania wodami, sprawowanej przez Prezesa KZGW
i dyrektorów RZGW. Należy przy tym zauważyć, że wykonywanie kontroli w powyższym
zakresie jest wyłącznie kompetencją tych organów.
Nierzetelna realizacja tego obowiązku skutkowała nie tylko brakiem rozeznania
o powszechnym, zdaniem NIK, zjawisku nieprzestrzegania ww. zakazów, ale również o skali
9
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bezprawnego zajmowania gruntów Skarbu Państwa oraz niezgodnego z prawem wznoszenia
na nich obiektów budowlanych i urządzeń wodnych.
Odnotowania wymaga również występowanie rozbieżności pomiędzy danymi w zakresie
rodzajów użytków gruntowych na działkach stanowiących jeziora, zawartymi w prowadzonej
przez starostów ewidencji gruntów i budynków, a stanem faktycznym. Z ustaleń kontroli
wynika bowiem, że powierzchnia działek stanowiących jeziora oznaczona została w tej
ewidencji jako grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi („Wp”), podczas
gdy faktycznie powierzchnia tych działek obejmowała również grunty niepokryte wodą.
Mając na uwadze konieczność wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes
KZGW oraz dyrektorzy RZGW powinni podjąć następujące działania:
- uwzględniać w większym stopniu w planach kontroli gospodarowania wodami
zagadnienia dotyczące przestrzegania zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo
wodne,
- rzetelnie przeprowadzać kontrole i w pełni wykorzystywać ich ustalenia m.in. poprzez
wydawanie zarządzeń pokontrolnych oraz kierowanie zawiadomień do organów ścigania
w przypadku ujawnienia naruszenia prawa.
Ponadto dyrektorzy RZGW powinni:
- eliminować przypadki bezprawnego zajmowania nieruchomości Skarbu Państwa
(gruntów niepokrytych wodą na terenie działek ewidencyjnych stanowiących jeziora),
a także egzekwować należne opłaty z tytułu bezumownego korzystania z tych
nieruchomości,
- zgłaszać właściwym starostom, w uzasadnionych przypadkach, zmiany w ewidencji
gruntów i budynków w zakresie rodzajów użytków gruntowych w odniesieniu do działek
ewidencyjnych stanowiących jeziora, a także - w przypadku trudności w egzekwowaniu
przestrzegania zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne - występować
z wnioskami o ustalenie linii brzegu.
Prezes KZGW powinien natomiast, w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zwrócić większą uwagę na liczbę
planowanych przez te jednostki kontroli przestrzegania zakazów określonych w art. 27 ust. 1
ustawy Prawo wodne.
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Zdaniem NIK, w trosce o umacnianie zaufania obywatela do organów władzy publicznej,
kierownicy wszystkich skontrolowanych jednostek powinni zwrócić również uwagę
na prawidłowość ewidencjonowania wpływających skarg i wniosków na ograniczanie
dostępu do jezior stanowiących wody publiczne, a także na pełne przestrzeganie wymogów
Kpa w procesie ich rozpatrywania.
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3. Ważniejsze wyniki kontroli
3.1. Przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami
w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w art. 27
ust. 1 ustawy Prawo wodne
W myśl art. 156 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu oraz
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zobowiązani są do kontroli
gospodarowania wodami obejmującej przestrzeganie nałożonych na właścicieli gruntów
obowiązków i ograniczeń. W badanym okresie kontrolowane organy nienależycie
wywiązywały się z obowiązku sprawowania kontroli przestrzegania zakazu grodzenia
nieruchomości przyległych do jezior stanowiących wody publiczne w odległości mniejszej
niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły już na etapie planowania takich kontroli,
gdyż w latach 2007-2010 (I półrocze) przewidziano wprawdzie przeprowadzenie 598
postępowań kontrolnych z zakresu gospodarki wodnej, jednak tylko 19 z nich (3,2%) miało
dotyczyć przestrzegania ww. zakazów, w tym siedem na terenie województwa warmińskomazurskiego. Należy zaznaczyć, że RZGW w Gdańsku na obszarze tego województwa
nie zaplanował w tym zakresie żadnej kontroli.
Większa była natomiast liczba kontroli zrealizowanych, co wynikało z podejmowania kontroli
doraźnych. W okresie objętym kontrolą, KZGW oraz RZGW w Gdańsku i Warszawie
przeprowadziły łącznie 711 kontroli gospodarowania wodami, w tym 418 planowych oraz 293
doraźnych (interwencyjnych). Spośród ogólnej liczby kontroli, 79 (11%) dotyczyło
przestrzegania zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne, z czego zaledwie
10 obejmowało jeziora województwa warmińsko-mazurskiego (osiem kontroli zrealizował
RZGW w Warszawie, a po jednej - KZGW i RZGW w Gdańsku). Należy podkreślić,
że w większości (w sześciu przypadkach) były to kontrole doraźne, a tylko cztery z nich
przeprowadzono w związku z realizacją rocznych planów kontroli. Kontrole te obejmowały
jeziora: Naterskie, Bełdany, Białe, Guzianka Duża, Orzysz, Selmęt Wielki, Sunowo, Zyzdrój
Wielki, Roś i Pluszne.
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Rys. 1. Liczba kontroli przestrzegania art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne przeprowadzonych
przez KZGW oraz RZGW w Gdańsku i Warszawie.
Liczba kontroli przestrzegania art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne
przeprowadzonych przez KZGW i RZGW w Gdańsku i Warszawie
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Niewielką liczbę zaplanowanych i zrealizowanych kontroli w zakresie przestrzegania
zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne uzasadniano głównie
ograniczeniami kadrowymi i ekonomicznymi oraz koniecznością wykonywania innych
ważnych zadań związanych z gospodarowaniem wodami. NIK nie kwestionuje potrzeby
realizacji innych, również ważnych zadań przypisanych ustawowo Prezesowi KZGW
i dyrektorom RZGW. Zwraca jednak uwagę, że kontrola gospodarowania wodami w zakresie
przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków i ograniczeń jest kompetencją
wyłącznie tych organów 9 .
RZGW w Gdańsku i Warszawie określiły pisemnie wewnętrzne zasady przeprowadzania
kontroli gospodarowania wodami. Regulowały one podstawowe kwestie dotyczące
wykonywania tych kontroli, tj. sposób przygotowania, przeprowadzenia, dokumentowania
oraz realizacji jej wyników. Dokument taki opracowany został również w KZGW, lecz jego
zatwierdzenie i przyjęcie do stosowania zaplanowano na początek 2011 roku.
Każda z 10 kontroli wykonanych przez ww. organy ujawniła naruszenia ustawy Prawo
wodne. W dziewięciu przypadkach polegały one na uniemożliwieniu przejścia linią brzegu
jeziora, poprzez jej zagrodzenie, a w jednym - na wybudowaniu pomostów bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Kontrole

9

Art. 156 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.
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te nie przyczyniły się jednak w pełni do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
I tak:


RZGW w Warszawie skierował wprawdzie do wszystkich ośmiu skontrolowanych
podmiotów

zarządzenia

pokontrolne

(w siedmiu

przypadkach

dotyczyły

one zagrodzenia linii brzegu, a w jednym wybudowania pomostu bez pozwolenia
wodnoprawnego), jednak od pięciu z nich nie otrzymał żądanej odpowiedzi.
Nie posiadał zatem rozeznania, czy zarządzenia te zostały wykonane, a mimo
to zaniechał dalszych działań. Stwierdzono ponadto, że nie w pełni przestrzegane
były wewnętrzne

zasady

przeprowadzania

kontroli

gospodarowania

wodami,

ponieważ:
-

w czterech upoważnieniach do kontroli nie określono podmiotu objętego kontrolą,

-

w trzech przypadkach skontrolowano inny podmiot, niż wskazany w upoważnieniu,

-

w czterech przypadkach nie poinformowano kontrolowanych podmiotów
o wszczęciu i przeprowadzeniu kontroli,

-

w pięciu przypadkach nie doręczono kontrolowanemu protokołu kontroli,
przez co pozbawiono go uprawnienia do zapoznania się z jej ustaleniami.



W wyniku jedynej, planowej kontroli przeprowadzonej w 2007 r. przez pracowników
KZGW w zakresie przestrzegania zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo
wodne stwierdzono m.in. przypadki zagrodzenia linii brzegu jezior: Roś, Naterskie
i Pluszne (ogrodzenia wchodziły w obręb gruntu pokrytego wodami jeziora), a mimo
to zaniechano dalszych działań, ograniczając się do sporządzenia protokołu kontroli.

Jedynie w wyniku działań podjętych przez RZGW w Gdańsku po kontroli doraźnej
przeprowadzonej w 2007 r., doprowadzono do zalegalizowania dwóch z trzech pomostów
wybudowanych bez pozwolenia wodnoprawnego. O wynikach kontroli RZGW powiadomił
Starostę Olsztyńskiego, w związku z czym organ ten, na wniosek zainteresowanego
podmiotu, zalegalizował budowę dwóch pomostów nad jeziorem Naterskim, naliczając opłatę
legalizacyjną w kwocie 2,1 tys. zł.
Należy podkreślić, że pomimo stwierdzenia nieprzestrzegania ustawowego zakazu grodzenia
nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii
brzegu skontrolowane zarządy gospodarki wodnej nie kierowały do organów ścigania
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 194 pkt 2 ustawy Prawo wodne.
Na konieczność zwiększenia liczby i poprawy skuteczności kontroli w zakresie przestrzegania
zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazują oględziny linii brzegu
18 jezior, przeprowadzone przez NIK, które wykazały, że linia ta na odcinkach o łącznej
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długości 9,7 km była zagrodzona w 125 miejscach. Zdaniem NIK zjawisko to ma charakter
powszechny. Przykłady naruszenia ww. przepisu ilustrują fotografie 1-8, wykonane
przez kontrolerów NIK podczas przeprowadzonych oględzin.

Fot. 1. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Luterskiego w miejscowości Lutry.

Fot. 2. Fragment ogrodzenia wybudowanego na linii brzegu jeziora Luterskiego
w miejscowości Lutry.
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Fot. 3. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Mały Jeziorak w Iławie.

Fot. 4. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Ilińskiego w miejscowości Majdany Małe.
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Fot. 5. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Wulpińskiego w miejscowości Dorotowo.
Tyczką oznaczono przebieg granicy ewidencyjnej działki „jezioro” z działką przyległą.

Fot. 6. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Tałty w miejscowości Tałty.
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Fot. 7. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Tałty w miejscowości Stare Sady.

Fot. 8. Zagrodzone przejście linią brzegu jeziora Tałty w miejscowości Stare Sady.
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3.2. Wywiązywanie się przez RZGW z obowiązków zarządcy w odniesieniu do
jezior stanowiących wody publiczne
Nienależyte wywiązywanie się przez skontrolowane RZGW z obowiązku kontrolowania
przestrzegania zakazów nałożonych na właścicieli gruntów przyległych do jezior skutkowało
również brakiem rozeznania o nielegalnym i zdaniem NIK powszechnym zajmowaniu gruntów
Skarbu Państwa przez władających nieruchomościami przyległymi do jezior. W wyniku
oględzin, na podstawie pomiarów przeprowadzanych z udziałem geodetów ustalono, że linia
brzegu wszystkich jezior objętych oględzinami wzdłuż 270 działek przyległych (spośród 277)
przebiegała odmiennie od określonej w ewidencji gruntów i budynków, w której przyjęto,
że jest ona tożsama z granicą ewidencyjną działki „jezioro”. Faktycznie linia ta znajdowała się
w oddaleniu od granicy ewidencyjnej (w skrajnym przypadku nawet o 80 m), a więc w głębi
działki określonej jako „jezioro”, co przedstawiono na Rys. 2.
W związku z powyższym wzdłuż nieruchomości przyległych do ww. jezior, grunt niepokryty
wodą na terenie działek ewidencyjnych stanowiących jeziora obejmował łącznie obszar
o powierzchni 84,5 tys. m2, który w ewidencji gruntów i budynków określony był jako
„grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi” („Wp”). I tak, w obrębie działek
ewidencyjnych stanowiących jeziora, pozostających w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku
i Warszawie oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powierzchnia gruntu
niepokrytego wodą wynosiła:
-

15,5 tys. m2 - dla 6 jezior w trwałym w zarządzie RZGW w Gdańsku,

-

24,8 tys. m2 - dla 5 jezior w trwałym w zarządzie RZGW w Warszawie,

-

44,2 tys. m2 - dla 7 jezior w trwałym zarządzie Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego.

Rys. 2. Fragment jeziora Jagodne w miejscowości Kozin (Powiat Giżycko). Linią czerwoną
oznaczono granicę ewidencyjną działki „jezioro” z działkami przyległymi, a linią niebieską
faktyczny przebieg linii brzegu. Obszar pomiędzy tymi liniami stanowi grunt niepokryty
wodą, który w ewidencji gruntów i budynków oznaczony został jako grunt pod wodami
powierzchniowymi płynącymi. Grunt ten został zajęty przez władających nieruchomościami
przyległymi do jeziora, którzy nielegalnie wybudowali na nim obiekty budowlane
lub urządzenia wodne (oznaczone na rysunku kolorem żółtym).
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W wyniku oględzin ustalono, że część gruntów znajdujących się na terenie działek
ewidencyjnych stanowiących ww. jeziora, a niepokrytych wodą o łącznej pow. 60,7 tys. m2
(w obrębie jezior pozostających w trwałym zarządzie Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego - 30,8 tys. m2, RZGW w Gdańsku - 10,7 tys. m2, RZGW w Warszawie 19,2 tys. m2)

była

samowolnie

użytkowana przez władających

nieruchomościami

przyległymi. Przykłady obiektów wybudowanych na zajętych gruntach Skarbu Państwa
ilustrują fotografie 9-16 wykonane podczas oględzin przez kontrolerów NIK.
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Fot. 9. Fragment działki ewidencyjnej „jezioro Mały Jeziorak” w Iławie. Na gruncie Skarbu
Państwa o powierzchni 2.678 m2 wybudowano m.in. parking i sześć pomostów. Tyczką
oznaczono granicę ewidencyjną działki jezioro.

Fot. 10. Jezioro Jeziorak w miejscowości Szałkowo. Na gruncie Skarbu Państwa
wybudowano drewniany hangar na łodzie wraz z pomostem.
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Fot. 11. Jezioro Jeziorak w miejscowości Szałkowo. Na gruncie Skarbu Państwa
o powierzchni 130 m2 wzniesiono obiekt budowlany (domek letniskowy), slip betonowy do
wodowania łodzi oraz drewniany pomost. Grunt ten za opłatą 500 zł rocznie wydzierżawiony
został przez właściciela nieruchomości przyległej na 10 lat osobie trzeciej.

Fot. 12. Jezioro Wulpińskie w miejscowości Dorotowo. Na gruncie Skarbu Państwa
wybudowano kamienny mur oporowy oraz drewniany pomost o dł. 27 m.
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Fot. 13. Jezioro Wulpińskie w miejscowości Dorotowo. Na gruncie Skarbu Państwa
wybudowano m.in. dwa drewniane pomosty. Tyczkami oznaczono przebieg granicy
ewidencyjnej działki „jezioro” z działką przyległą.

Fot. 14. Jezioro Niegocin w miejscowości Bogaczewo. Na gruncie Skarbu Państwa o pow.
627 m2 wzniesiono m.in. widoczny na zdjęciu drewniany budynek, dwa pomosty oraz altanę.
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Fot. 15. Jezioro Luterskie w miejscowości Lutry. Na gruncie Skarbu Państwa posadowiono
widoczną na zdjęciu wiatę. Tyczkami oznaczono przebieg granicy ewidencyjnej działki
„jezioro” z działką przyległą.

Fot. 16. Jezioro Luterskie w miejscowości Lutry. Na gruncie Skarbu Państwa wybudowano
widoczne na zdjęciu trzy wiaty.
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Mimo, że niepokryte wodą grunty Skarbu Państwa o pow. 60,7 tys. m2 były bezprawnie
zajmowane i użytkowane przez władających nieruchomościami przyległymi, zarządzający
tymi gruntami nie podejmowali działań zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska
oraz naliczenia opłat z tytułu bezumownego użytkowania.
Niepodejmowanie tego rodzaju działań, według wyjaśnień dyrektorów RZGW w Gdańsku
i Warszawie, spowodowane było brakiem wiedzy o gruntach niepokrytych wodą, a także
o znajdujących się na nich obiektach.
Przeprowadzone oględziny wykazały, że na działkach stanowiących jeziora wzniesiono 345
obiektów budowlanych (m.in. domy letniskowe, hangary na łodzie, pomosty, betonowe mury
oporowe i nabrzeża), w tym 295 urządzeń wodnych. Spośród tych obiektów aż 339
wybudowano bez pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane)
lub zgłoszenia (art. 30 ust. 1 tej ustawy), a 270 urządzeń - bez pozwolenia wodnoprawnego,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Ustalono ponadto, że spośród 25 urządzeń wodnych, wybudowanych na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego, jedynie w trzech przypadkach zawarto stosowne umowy
użytkowania gruntu z właścicielami przyległych nieruchomości.

3.3. Wydawanie decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior
W okresie 2007-2010 (I półrocze) trzech starostów, spośród sześciu skontrolowanych, wydało
łącznie 17 decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior, stanowiących wody publiczne (Starosta
Giżycki - osiem decyzji, Olsztyński - siedem, Piski - dwie). Decyzje te wydane zostały
z zachowaniem wymogów określonych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, tj. na wniosek
podmiotów mających interes prawny lub faktyczny i na podstawie dostarczonych
przez wnioskodawców projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów
przyległych. Ustalono, że wydane przez starostów decyzje zawierały wszystkie elementy
określone w art. 107 § 1 Kpa, tj. m.in. podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie odwołania.
Wydane decyzje o ustaleniu linii brzegu, poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
od gruntów przyległych, przyczyniały się do porządkowania stanu prawnego nieruchomości,
tj. dokładnego wskazania zasięgu władztwa organu zarządzającego wodami publicznymi
(jeziorami), w szczególności w sytuacji podjęcia działań inwestycyjnych na tym obszarze
przez władających gruntami przyległymi.
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Kontrola wykazała, iż w badanym okresie w odniesieniu do jezior położonych na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, dyrektorzy RZGW ani razu nie skorzystali
z możliwości wystąpienia z wnioskiem do właściwych starostów o ustalenie linii brzegu.
Również starostowie nie wydawali takich decyzji z urzędu, gdyż w okresie objętym kontrolą
nie przeprowadzano modernizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 15b
ustawy Prawo wodne. Według ich wyjaśnień było to spowodowane niewystarczającymi
środkami finansowymi na prace geodezyjne i kartograficzne.

3.4. Postępowanie ze skargami i wnioskami dotyczącymi ograniczania dostępu do
wód publicznych
Zgodnie z wymogiem § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wszystkie skontrolowane jednostki
w swoich regulaminach organizacyjnych określiły komórki organizacyjne odpowiadające
za przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków.
Mimo

formalnego

uregulowania

zagadnień

związanych

z

przyjmowaniem

oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, w czterech jednostkach (w KZGW, RZGW
w Warszawie

oraz

Starostwach

Powiatowych

w

Piszu

i

Mrągowie)

wystąpiły

nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania wpływających skarg i wniosków
dotyczących ograniczania dostępu do wód publicznych w województwie warmińskomazurskim.

Wbrew

postanowieniom

regulaminów

organizacyjnych,

w

RZGW

w Warszawie i ww. starostwach, w prowadzonych rejestrach nie ewidencjonowano bowiem
takich skarg i wniosków, a w KZGW ewidencjonowano je w kilku różnych komórkach
organizacyjnych zamiast w jednej, określonej w regulaminie tej jednostki, tj. w Biurze
Administracyjno-Prawnym.
W latach 2007-2010 (I półrocze) do RZGW w Gdańsku i Warszawie oraz sześciu
skontrolowanych starostw powiatowych wniesiono łącznie 27 skarg i wniosków
na ograniczanie dostępu do jezior stanowiących wody publiczne w województwie
warmińsko-mazurskim. Najwięcej skarg, tj. 17 (63%) otrzymał RZGW w Warszawie.
W trzech jednostkach (w RZGW w Warszawie, Starostwach Powiatowych w Piszu
i Szczytnie) wystąpiły natomiast nieprawidłowości w zakresie postępowania ze skargami
i wnioskami dotyczącymi ograniczania dostępu do wód publicznych. W RZGW polegały
one na nieterminowym rozpatrywaniu skarg i niepowiadamianiu skarżącego o sposobie
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ich załatwienia, a w starostwach - na nieterminowym przekazywaniu przyjętych skarg
organom właściwym do ich rozpatrzenia. Na przykład:


Spośród 17 skarg, które wpłynęły w badanym okresie do RZGW w Warszawie,
12 dotyczyło zagrodzenia przejścia linią brzegu jeziora, a pięć uniemożliwiania dojścia
do kąpielisk. Zaledwie jedną skargę rozpatrzono w terminie określonym w art. 237
§ 1 Kpa, tj. w terminie miesiąca. W okresie od 41 do 905 dni rozpatrzono 12 spraw,
a czterech nie rozpatrzono w ogóle. W odniesieniu do jednej z nierozpatrzonych skarg
dopiero w trakcie kontroli NIK podjęto działania zmierzające do jej wyjaśnienia,
mimo że od jej wpływu do RZGW upłynęły ponad trzy lata. W przypadku 14 spraw,
wbrew wymogom art. 237 § 3 Kpa, nie powiadomiono skarżącego o sposobie załatwienia
sprawy.
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli
4.1. Przygotowanie kontroli
Przygotowanie do kontroli poprzedzono analizą skarg i wniosków dotyczących ograniczania
dostępu do wód publicznych (jezior) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 10 ,
interpelacji i pism poselskich 11 oraz publikacji prasowych 12 .
W trakcie przygotowania do kontroli, w trybie art. 29 pkt 1 ustawy o NIK, uzyskano
informacje:
- od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie odnośnie prowadzonych w latach
2007-2010 przez podległe mu jednostki spraw związanych z badaną problematyką,
tj. liczby postępowań wyjaśniających przeprowadzonych na podstawie zawiadomień
wskazujących na popełnienie wykroczenia z art. 194 pkt 2 ustawy Prawo wodne
oraz skierowanych do sądów wniosków o ukaranie,
- od wszystkich starostów z województwa warmińsko-mazurskiego odnośnie liczby
wniosków oraz wydanych na ich podstawie decyzji o ustaleniu linii brzegu jezior, a także
liczby skarg i wniosków dotyczących nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości
przyległych do jezior zakazu grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu
oraz uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
- od powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego o liczbie otrzymanych skarg
na grodzenia nieruchomości przyległych do jezior stanowiących wody publiczne
oraz prowadzonych w związku z tym postępowań w sprawach o naruszenie przepisów
ustawy Prawo budowlane.
Doboru starostw do kontroli dokonano w sposób celowy, na podstawie analizy danych
o intensywności zabudowy wzdłuż linii brzegu jezior, jak również o liczbie prowadzonych
przez poszczególne starostwa spraw z zakresu ustalania linii brzegu jezior oraz wpływających
10

M.in. skarga z kwietnia 2010 r. Stowarzyszenia na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur „Sadyba”
z siedzibą w Kadzidłowie, w której wskazano przykłady nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości
przyległych do jezior będących wodami publicznymi zakazu grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii
brzegu.
11
Interpelacja Nr 3978 Posła na Sejm RP Mieczysława Aszkiełowicza z dnia 14 lipca 2006 r., jego pismo z dnia
28 marca 2007 r. do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz z dnia 18 lipca 2007 r. do starostów,
prezydentów, burmistrzów i wójtów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
12
„Prawo na wodzie pisane”, Ryszard Socha, Polityka Nr 34, sierpień 2008 r., „Nad wodę przez płot”, Cezary
Stankiewicz, Gazeta Olsztyńska, czerwiec 2006 r., „Urzędnicza niemoc w obronie jeziora”, Wioletta Sawicka,
Gazeta Wyborcza/Olsztyn, październik 2009 r., „Można budować na dziko”, Wioletta Sawicka, Gazeta
Wyborcza/Olsztyn, styczeń 2010 r., „Mazurskie jeziora - dewastowany cud natury”, Krzysztof A. Worobiec,
Dzikie życie, maj 2010 r., „Zagrodzone Mazury”, Michał Trafny, Rzeczpospolita Nr 203, sierpień 2010 r.
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skarg i wniosków dotyczących ograniczania dostępu do wód publicznych. Założono,
że w trakcie kontroli przeprowadzone zostaną oględziny linii brzegu 2-3 jezior, położonych
na obszarze każdego ze skontrolowanych starostw. Obszar objęty oględzinami wytypowano
na podstawie analizy zdjęć satelitarnych publikowanych w serwisie Google Earth oraz danych
zawartych w portalu Głównego Geodety Kraju („Geoportal”). Oględziny przeprowadzano
z udziałem powołanych specjalistów, którzy faktyczny przebieg granic ewidencyjnych
nieruchomości ustalili za pomocą specjalistycznego urządzenia wyposażonego w GPS.

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Osiem protokołów kontroli zostało podpisanych przez kierowników skontrolowanych
jednostek bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli złożył
Prezes KZGW i zostały one uznane za zasadne. Z dziewięciu kierowników skontrolowanych
jednostek zastrzeżenie do uwagi zawartej w wystąpieniu pokontrolnym zgłosił tylko Starosta
Giżycki, lecz nie zostało ono uwzględnione. W trzech jednostkach (KZGW, RZGW
w Gdańsku i Warszawie) wyniki kontroli omówione zostały na naradach pokontrolnych.
Wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do Prezesa KZGW
oraz do dyrektorów RZGW w Gdańsku i Warszawie dotyczyły m.in.:


podjęcia działań zmierzających do:
- wyegzekwowania od podmiotów, które ograniczyły dostęp do jezior objętych
oględzinami NIK, obowiązku przestrzegania art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne,
- wyeliminowania ujawnionych przypadków bezprawnego zajęcia gruntów należących
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a pozostających w trwałym zarządzie
RZGW oraz naliczenia i wyegzekwowania należnych opłat za bezumowne korzystanie
z takich gruntów,



wzmożenia kontroli zapewnienia dostępu do jezior stanowiących wody publiczne
na terenie

województwa

warmińsko-mazurskiego

oraz

ujawniania

przypadków

nielegalnego zajęcia gruntów będących w trwałym zarządzie RZGW, poprzez
uwzględnianie w planach większej liczby kontroli przestrzegania przez właścicieli
nieruchomości obowiązków i ograniczeń, wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo
wodne,
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zapewnienia prowadzenia postępowań kontrolnych, dotyczących dostępu do jezior
stanowiących wody publiczne na terenie ww. województwa zgodnie z przepisami ustawy
Prawo wodne oraz określonymi zasadami,



wystąpienia, w uzasadnionych przypadkach, do właściwych starostów o dokonanie
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie rodzajów użytków gruntowych
w odniesieniu do nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie RZGW (działek
ewidencyjnych stanowiących jeziora) objętych oględzinami NIK,



powiadamiania w uzasadnionych przypadkach Policji o ujawnionych faktach
wskazujących na podejrzenie popełnienia wykroczenia z art. 194 pkt 2 ustawy Prawo
wodne,



ewidencjonowania w rejestrze skarg i wniosków wpływających spraw dotyczących
ograniczania dostępu do jezior stanowiących wody publiczne oraz ich rozpatrywania
zgodnie z przepisami Kpa (RZGW w Warszawie), a także prowadzenia tej ewidencji
w wyznaczonej komórce organizacyjnej (KZGW).

Wnioski skierowane do starostów dotyczyły:


podjęcia działań, w uzgodnieniu z właściwymi organami zarządzającymi jeziorami
Skarbu Państwa, w celu zapewnienia aktualności operatu ewidencyjnego w zakresie
rodzajów użytków gruntowych na działkach stanowiących jeziora, wzdłuż nieruchomości
przyległych poddanych oględzinom,



ewidencjonowania wpływających skarg i wniosków dotyczących ograniczania dostępu
do

wód publicznych zgodnie z wymogami regulaminu organizacyjnego oraz

przekazywania skarg właściwym organom w terminie określonym w Kpa.
Wszyscy kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali o sposobie wykorzystania
ocen i uwag oraz o realizacji wniosków pokontrolnych. Z udzielonych odpowiedzi wynika,
iż do dnia 31 maja 2011 r., z ogólnej liczby 24 skierowanych do nich wniosków 19 zostało
wykonanych, a 5 pozostawało w trakcie realizacji.
Prezes KZGW oraz dyrektorzy RZGW poinformowali m.in., że:


zagadnienie przestrzegania zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne
będzie priorytetowym w planie kontroli na 2012 r. oraz, że podjęto działania na rzecz
zwiększenia liczby etatów w komórce zajmującej się kontrolą gospodarowania wodami
(Prezes KZGW),
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zintensyfikowano czynności kontrolne przestrzegania art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne
przez władających nieruchomościami przyległymi do jezior stanowiących wody
publiczne

poprzez

uwzględnienie

takich

kontroli

w

planach

na

2011

r.

(RZGW w Gdańsku i Warszawie),


rozpoczęto proces eliminowania przypadków bezprawnego zajmowania gruntów Skarbu
Państwa, poprzez zawieranie stosownych umów z właścicielami nieruchomości
przyległych do wód publicznych (RZGW w Gdańsku i Warszawie),



skargi i wnioski na ograniczanie dostępu do wód publicznych ewidencjonuje się oraz
rozpatruje zgodnie z wymogami Kpa (RZGW w Warszawie),



zatrudniono „dodatkowego” pracownika do wykonywania kontroli gospodarowania
wodami (RZGW Gdańsk).

Starostowie poinformowali m.in. o:


podjęciu, w uzgodnieniu z organami zarządzającymi jeziorami, działań dotyczących
aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie rodzajów użytków gruntowych
na działkach Skarbu Państwa stanowiących jeziora (Starosta Iławski, Mrągowski,
Olsztyński, Piski),



rozpoczęciu ewidencjonowania wpływających skarg dotyczących ograniczania dostępu
do

wód

publicznych

zgodnie

z

wymogami

regulaminu

organizacyjnego

(Starosta Mrągowski i Piski),


podjęciu działań wobec właścicieli jednej z działek zmierzających do uregulowania
sprawy pomostu, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia (Starosta Szczycieński).

W wyniku kontroli, do właściwych powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
wystosowano siedem wystąpień pokontrolnych, w których wskazano na ujawnione w trakcie
oględzin linii brzegu jezior nieprawidłowości, polegające na podejrzeniu nielegalnego
wybudowania obiektów budowlanych lub urządzeń wodnych i wnioskowano o podjęcie
działań w celu doprowadzenia ujawnionych przypadków do stanu zgodnego z prawem.
Wystąpienie pokontrolne skierowano również do Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego, ponieważ w jego trwałym zarządzie pozostawało siedem z 18 jezior objętych
oględzinami. W wystąpieniu tym NIK wniosła o podjęcie działań zmierzających do zawarcia
umów użytkowania gruntów pokrytych wodami w każdym przypadku wybudowania
urządzeń wodnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego oraz wyeliminownia
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przypadków bezprawnego zajmowania gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie
Marszałka Województwa.
Do Prokuratury skierowano osiem zawiadomień odnośnie podejrzenia popełnienia
przestępstwa polegającego na wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganej decyzji
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a do Policji siedem zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, dotyczącego grodzenia nieruchomości przyległych
do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.
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5. Załączniki
5.1. Charakterystyka stanu prawnego


Definicja wód publicznych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów
wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Ustawa ta reguluje
również sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady
gospodarowania

tymi

składnikami

w

odniesieniu

do

majątku

Skarbu

Państwa

(art. 1 ust. 1a). Zarządzanie zasobami wodnymi, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 6 tej ustawy,
służy m.in. zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska
związanego z tymi zasobami, w tym również w zakresie zaspokojenia potrzeb związanych
z turystyką, sportem oraz rekreacją.
Definicję wód publicznych określa art. 10 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w myśl którego
wodami publicznymi są wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność
Skarbu Państwa (art. 11 ust. 1) wykonują m.in.:
– Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - w stosunku do wód istotnych
dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności
wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych;
– marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane
przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków
wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby
i ułatwieniu jej uprawy oraz w stosunku do pozostałych wód (niewymienionych w art. 11
pkt 1-3 ustawy).
Wykaz ww. wód określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących
własność publiczną 13 .

13

Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149.
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Ustalanie linii brzegu

Grunty pokryte wodami powierzchniowymi, stosownie do wymogów art. 14 ust. 1 ustawy
Prawo wodne, stanowią własność właściciela tych wód. Definicję gruntów pokrytych
śródlądowymi wodami powierzchniowymi określa art. 14 ust. 1a, zgodnie z którym
przez ww. grunty rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz
innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu. Linię brzegu dla cieków
naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników stanowi krawędź brzegu lub linia
stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu
co najmniej ostatnich 10 lat (art. 15 ust. 1 ww. ustawy). Postępowanie w sprawie ustalenia
linii brzegu oraz organy uprawnione do tego wskazane zostały w art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 110a ustawy Prawo wodne. W myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy linię brzegu ustala, w drodze
decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny 14 , m.in. właściwy:
 marszałek województwa - dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych15 ,
 starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej - dla pozostałych wód.
Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt
rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera:
1) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości
objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz
stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;
2) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię
mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych,
lub w skali 1:5000 albo 1:2000, z wykazaniem m.in.: punktów stałych osnowy poziomej
nawiązanych do sieci państwowej, granicy stałego porostu traw, proponowanej linii brzegu
(art. 15 ust. 3).
W przypadku przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków decyzje,
o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydaje się z urzędu (art. 15b).

14

Interes prawny wiąże się z prawem własności, użytkowaniem wieczystym lub użytkowaniem, a więc
występuje po stronie podmiotów mających prawnorzeczowe uprawnienia do gruntu. Interes faktyczny mieć będą
posiadacze gruntu - wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 5 marca 2008 r. II SA/Rz 490/07.
15
do dnia 31.12.2007 r. organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu dla ww. wód był
wojewoda.
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Podmiotem uprawnionym do zarządzenia takiej modernizacji na podstawie art. 24a ust. 1
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 16 jest starosta.


Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące m.in. gruntów –
ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas
gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały
założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. Sposób prowadzenia
tej ewidencji określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 17 . Zgodnie z § 68 ust. 4 pkt 2
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oznaczone są w ewidencji jako „Wp”.
W przypadku, gdy dane zawarte w ewidencji nie są zgodne ze stanem faktycznym,
tj. np. w granicy linii brzegu (działki „jezioro”, oznaczonej jako śródlądowe wody
powierzchniowe płynące) znajduje się pas lądu, który na stałe nie jest pokryty wodą,
należy podjąć działania zmierzające do aktualizacji ewidencji. Zgodnie z § 46 ust. 1
ww. rozporządzenia zawarte w ewidencji dane podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek
osób, organów i innych jednostek organizacyjnych, a więc np. dyrektorów regionalnych
zarządów gospodarki wodnej. Jednym ze sposobów zmiany danych w ewidencji jest wydanie
decyzji o ustaleniu linii brzegu lub o zmianie decyzji ustalającej linię brzegu w trybie art. 15
ust. 11 ustawy Prawo wodne, a następnie na tej podstawie dokonanie zmiany zapisów
dotyczących m.in. rodzajów użytków gruntowych na nieruchomości. Stosownie bowiem
do § 46 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia z urzędu wprowadza się zmiany w ewidencji
wynikające m.in. z ostatecznych decyzji administracyjnych.


Gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dniem wejścia w życie tej ustawy
(obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.) stanowiące własność Skarbu Państwa wody oraz grunty
pokryte tymi wodami przechodzą w trwały zarząd odpowiednio - urzędów morskich,
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych, stosownie do art. 11 ust. 1
pkt 1-3. Przejście ww. mienia, stwierdza na wniosek zainteresowanego, właściwy starosta
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Trwały zarząd jest formą prawną
władania nieruchomościami państwowymi i samorządowymi przez jednostki organizacyjne

16
17

Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.
Dz.U. Nr 38, poz. 454.
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nie mające osobowości prawnej, w celu prowadzenia działalności należącej ustawowo
do zakresu ich działalności.
Grunty

pokryte

płynącymi

wodami

powierzchniowymi

nie

podlegają

obrotowi

cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie (art. 14 ust. 2). Wyjątki
te wymienione zostały w art. 20 ust. 1 (oddanie w użytkowanie) oraz art. 20 ust. 6a (oddanie
w użyczenie). Gospodarowanie tymi wodami stosownie do wymogów art. 14 ust. 3 ustawy
Prawo wodne wykonują odpowiednio organy oraz jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 1.
Podkreślić należy, że umowa użytkowania wymaga formy pisemnej (art. 20 ust. 2),
zaś warunkiem oddania w użytkowanie gruntów wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 1-8
tej ustawy jest posiadanie przez użytkownika pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest ono
wymagane przepisami ustawy. Przypadki, w których wymagane jest uzyskanie takiego
pozwolenia określa art. 122 ww. ustawy. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga m.in.
wykonanie urządzeń wodnych. Definicję tych urządzeń oraz ich przykładowy katalog
wskazuje natomiast art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy. Zgodnie z tym przepisem za urządzenia wodne
uznane zostały urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.
W art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. h ww. ustawy wskazano, że są nimi m.in. pomosty, mury oporowe,
nabrzeża. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 2a jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej
(art. 140 ust. 1). Podkreślić należy przy tym, że budowa niektórych urządzeń wodnych
(np. pomostów, murów oporowych, nabrzeży) wymaga również uzyskania pozwolenia
na budowę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 18
lub dokonania zgłoszenia określonego w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. Organem uprawnionym
do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia jest właściwy starosta,
który stosownie do postanowień art. 82 ust. 2 Prawa budowlanego jest organem administracji
architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Wybudowanie obiektu bez wymaganego
pozwolenia lub zgłoszenia wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 90 Prawa budowlanego.
Ponadto w przypadku bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa pozostających
w trwałym zarządzie regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy tych jednostek
uprawnieni są m.in. na podstawie art. 224 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny 19 do dochodzenia od podmiotów, które wykorzystywały ww. grunty, roszczeń
z tytułu bezumownego z nich korzystania.

18
19

Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.
Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.
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Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 20 będą miały
natomiast zastosowanie w odniesieniu do gruntów niepokrytych płynącymi wodami
powierzchniowymi. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne gospodarowanie innym
mieniem związanym z gospodarką wodną (innym niż wymienione w art. 14 ust. 3 ww.
ustawy), stanowiącym własność Skarbu Państwa, wykonują: właściwy miejscowo starosta,
realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub odpowiednio organy oraz jednostki,
o których mowa w art. 11 ust. 1, lub jednostki, którym to mienie zostało powierzone
(np. regionalne zarządy gospodarki wodnej).


Grodzenie nieruchomości przyległych do wód publicznych

Przepis art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne zabrania grodzenia nieruchomości przyległych
do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Grodzenie
nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej
niż 1,5 m od linii brzegu wyczerpuje znamiona wykroczenia określonego art. 194 pkt 2 ww.
ustawy, które zagrożone jest karą grzywny. Postępowanie w takiej sprawie, stosownie
do postanowień art. 195 ustawy Prawo wodne, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 21 .
W myśl art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne każdemu przysługuje prawo do powszechnego
korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, jeżeli przepisy
nie stanowią inaczej. Powszechne korzystanie z wód służy do wypoczynku, uprawiania
turystyki, sportów wodnych, amatorskiego połowu ryb na zasadach określonych w przepisach
odrębnych (ust. 2).


Zarządzanie zasobami wodnymi

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania
wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód jest
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 89 ust. 1). Prezes Krajowego Zarządu
wykonuje zadania określone ustawą, w tym m.in.: sprawuje nadzór 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

20
21

Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.
Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, ze zm.
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(art. 90 ust. 1 pkt 5). W myśl art. 92 ustawy Prawo wodne dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym
w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym. Do jego zadań należy
m.in. wykonywanie kontroli gospodarowania wodami (art. 92 ust. 3 pkt 12).
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy i regionów wodnych 22 , wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo
wodne, określono regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz regiony wodne objęte
zasięgiem terytorialnym ich działania. Dwa regionalne zarządy gospodarki wodnej, tj. RZGW
w Gdańsku i Warszawie zakresem swego działania obejmują łącznie obszar całego
województwa warmińsko-mazurskiego.


Kontrola gospodarowania wodami

Jednym z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi jest kontrola gospodarowania
wodami (art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy). Sposób jej wykonywania oraz organy do tego uprawnione
określa rozdział 7 działu VI ustawy Prawo wodne (art. 156-163d). Kontrola ta dotyczy
m.in. przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ww. ustawy
oraz przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków i ograniczeń (art. 156
ust. 1 pkt 4 i 6). Zgodnie z art. 156 ust. 2 i art. 157 ust. 1 tej ustawy kontrole te wykonuje
Prezes Krajowego Zarządu, dyrektorzy regionalnych zarządów oraz upoważnieni pracownicy
(inspektorzy), odpowiednio Krajowego Zarządu jak również regionalnych zarządów. Sposób
dokumentowania ustaleń kontroli określa art. 159 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem
z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza
kontrolowanemu zakładowi. Na podstawie ustaleń kontroli Prezes Krajowego Zarządu
lub dyrektor regionalnego zarządu może wydać kontrolowanemu zarządzenie pokontrolne
oraz wystąpić do właściwego organu o wszczęcie postępowania administracyjnego
przewidzianego przepisami ustawy. Ponadto Prezes Krajowego Zarządu oraz dyrektor
regionalnego zarządu może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania
przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i powiadomienie, w określonym
terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach (art. 160 ustawy).
Przepisy ustawy Prawo wodne w zakresie sposobu prowadzenia kontroli oraz podmiotów
objętych tą kontrolą (art. 156 do art. 160) nie są jednak w pełni precyzyjne i spójne. Z jednej
strony zezwalają one bowiem na kontrolę przestrzegania obowiązków i ograniczeń
22

Dz.U. Nr 126, poz. 878, ze zm.
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nałożonych na właścicieli gruntów, w tym także zakazów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy,
z drugiej zaś odnoszą obowiązek doręczania protokołów z kontroli kontrolowanym zakładom.
Definicja „zakładu” określona została w art. 9 ust. 1 pkt 25 ww. ustawy, zgodnie z którą pod
pojęciem „zakład” rozumie się podmioty korzystające z wód ramach korzystania
szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające
pozwolenia

wodnoprawnego.

Dokonanie

grodzenia

na

nieruchomości

przyległej

do powierzchniowych wód publicznych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
nie stanowi korzystania z wód w ramach korzystania szczególnego określonego w art. 37
ustawy, wykonania urządzenia wodnego, ani wykonania innego działania wymagającego
pozwolenia na budowę. Podmiotowi, który dokonał takiego grodzenia nie można zatem
przypisać przymiotu „zakładu”, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 25 ustawy Prawo wodne.


Regulacje dotyczące skarg i wniosków

Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje
każdemu. Skargi mogą być składane do organów władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa Kpa
(Dział VIII Skargi i wnioski). Rada Ministrów realizując upoważnienie zawarte
w art. 226 Kpa, wydała rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie
lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw (art. 227 Kpa). Skargi składa się do organów właściwych do ich
rozpatrzenia (art. 228 Kpa). Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).
Art. 254 Kpa ustanawia obowiązek rejestracji i przechowywania przez właściwe organy skarg
oraz wszelkich związanych z nimi pism i dokumentów. Obowiązki te mają na celu ułatwienie
kontroli sposobów załatwiania skarg, a także ustalenie czy poszczególne skargi załatwiane
są terminowo. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia przyjmowanie, koordynowanie
rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej
lub imiennie wyznaczonym pracownikom. Organ załatwiający skargę powinien załatwić
ją bez zbędnej zwłoki, tj. nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1). Zgodnie
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z 237 § 4 Kpa w przypadku niezałatwienia skargi w wyznaczonym terminie stosuje się
przepisy art. 36-38 Kpa. Jeżeli zatem organ właściwy do załatwienia skargi nie załatwi
jej w wyznaczonym terminie, również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn
niezależnych od organu, obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).
Stosownie do art. 237 § 3 Kpa postępowanie skargowe kończy się zawiadomieniem
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienie to powinno zawierać: oznaczenie
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia
skargi (art. 238 § 1).
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5.2. Wykaz skontrolowanych jednostek oraz osób zajmujących kierownicze
stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność
L.p.

Nazwa jednostki
objętej kontrolą

1.

Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
Mariusz Gajda
Iwona Koza*
Andrzej Sadurski
Leszek Karwowski

2.

3.

4.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Starostwo
Powiatowe
w Giżycku

Leszek Bagiński

Krzysztof Roman
Halina Czarnecka
Wacław Jan
Strażewicz

Okres pełnienia
funkcji
od 01.07.2006 r.
do 19.12.2007 r.
od 27.12.2007.
do 07.02.2008 r.
od 08.02.2008 r.
do 20.03.2009 r.
od 21.03.2009 r. –
nadal
od 15.01.2002 r. –
nadal

negatywna

od 01.03.2006 r.
do 31.03.2008 r.
od 01.04.2008 r. nadal
od 10.11.1998 r.
do 02.12.2010 r.

negatywna

Mirosław Dariusz
Drzażdżewski
Maciej Rygielski

od 02.12.2010 r. nadal
od 27.11.2006 r. nadal
od 15.11.2002 r.
do 16.01.2007 r.
od 16.01.2007 r.
do 29.11.2010 r.
od 29.11.2010 r. nadal
od 27.11.2006 r.
do 31.01.2008 r.
od 31.01.2008 r. nadal
od 06.12.2006 r. nadal

5.

Starostwo
Powiatowe w Iławie

6.

Starostwo
Powiatowe
w Mrągowie

Andrzej Krzysztof
Piwoński
Dominik Damian
Tarnowski
Bogdan Kurta

7.

Starostwo
Powiatowe
w Olsztynie

Adam
Sierzputowski
Mirosław Pampuch

8.

Starostwo
Powiatowe w Piszu

Andrzej Nowicki

9.

Starostwo
Powiatowe
w Szczytnie

Jarosław Matłach

Ocena kontrolowanej
działalności

od 27.11.2006 r. nadal

negatywna

pozytywna

pozytywna pomimo
stwierdzonych uchybień
pozytywna pomimo
stwierdzonego
uchybienia

pozytywna pomimo
stwierdzonych uchybień

pozytywna pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości
pozytywna pomimo
stwierdzonego
uchybienia

*) Zastępca Prezesa KZGW - upoważniona czasowo przez Prezesa Rady Ministrów do wykonywania zadań
i kompetencji Prezesa KZGW.
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5.3. Wykaz aktów prawnych, dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
ze zm.).
7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, ze zm.).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126, poz. 878, ze zm.).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r.
Nr 16, poz. 149).
11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania
statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej (Dz.U. Nr 108, poz. 744, ze zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach
kontroli
1. Prezydent RP.
2. Prezes Rady Ministrów.
3. Marszałek Sejmu.
4. Marszałek Senatu.
5. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
6. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa.
7. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska.
8. Minister Środowiska.
9. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
11. Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
12. Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
13. Marszałkowie województw.
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