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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,  
ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub Dobrzyń1 

 

Piotr Sipak, Prezes Zarządu - od 1 marca 2019 r.2  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Róża 
Kopaczewska, Prezes Zarządu - od 23 marca 2015 r. do 28 lutego 2019 r.  

 

1. Przestrzeganie przez podmioty odprowadzające ścieki do Drwęcy warunków 
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

2. Realizacja przez zakłady zarządzeń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych3, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Robert Elwertowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/76/2019 z 22 maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności5 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w skontrolowanym  
w zakresie. 

Kontrola 41 sprawozdań z badań jakości ścieków pod względem dopuszczalnych 
wskaźników stężeń zanieczyszczeń wykazała, że latach 2016-2019 jakość 
odprowadzanych przez Spółkę, oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki 
Drwęca odpowiadała warunkom określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto 
analiza dopuszczalnego maksymalnego godzinowego zrzutu ścieków 
przeprowadzona na próbie 120 dni wykazała, że ilość zrzucanych ścieków nie 
przekroczyła dopuszczalnego zrzutu godzinowego, dobowego oraz rocznego. 

                                                      
1 Dalej: „MZWiK”, „Spółka” lub „Oczyszczalnia”. 
2 Dalej: „Prezes Zarządu”. 
3 Do 12 lipca 2019 r. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi odbywała się zgodnie z instrukcją 
eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach6. 

Oczyszczalnia spełniała warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków7. 

W wyniku przeprowadzonej w 2017 r. kontroli przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska8 stwierdzono, że Spółka nieterminowo przekazywała do WIOŚ 
sprawozdania wyników okresowych pomiarów emisji substancji wprowadzanych do 
środowiska z oczyszczalni ścieków w Golubiu-Dobrzyniu. W trakcie kontroli NIK 
stwierdzono, że wydane w tym zakresie zalecenia zostały zrealizowane.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja kontrolowanego zakładu  

Zgodnie z aktualną10 umową spółki, wspólnik Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 
posiadała wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiotem wiodącym 
działalności Spółki był m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

 (akta kontroli str. 22-34) 

W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmowała się m.in. eksploatacją 
mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej  
w Golubiu-Dobrzyniu. Oczyszczalnia w 2014 roku przeszła gruntowną modernizację. 
Do oczyszczalni trafiały ścieki dopływające siecią kanalizacyjną oraz dowożone 
wozami asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-
Dobrzyń wynosiła 42,3 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 1 561 
posesji11.  

(akta kontroli str. 4) 

2. Przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na 
szczególne korzystanie z wód 

W dniu 27 sierpnia 2014 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński udzielił Spółce pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu do 
rzeki Drwęcy oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni, w ilości:  
Ømax/h = 202,0 m3/h; Qśr/d = 2 200,0 m3/d; Ømax/rok = 1 038 425 m3/rok. 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oczyszczanych ścieków, 
mierzonych w studni rewizyjnej S2 przed wylotem do odprowadzalnika nie mogły 
przekroczyć: BZT512 – 15 mg O2/l lub 90% redukcji; CHZT13 – 125 mg O2/l lub 75% 
redukcji; zawiesina ogólna – 35 mg/l lub 90% redukcji; azot ogólny - 15 mg N/l lub 
80% redukcji; fosfor ogólny – 2 mg P/l lub 85% redukcji. 

                                                      
6 Dz. U z 2019 r., poz. 701, ze zm.,  dalej: „ustawa o odpadach”. 
7 Dz. U. Nr 96, poz. 438, dalej: „rozporządzenie w sprawie BHP na oczyszczalniach”. 
8 Dalej: „WIOŚ”. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Na 8 września 2016 r. 
11 Według stanu na 28 czerwca 2019 roku. 
12 Biologiczne zapotrzebowanie tlenu. 
13 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu. 
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Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na czas określony tj. do 27 sierpnia 
2024 r. 

(akta kontroli str. 5-6) 

W okresie objętym kontrolą WIOŚ przeprowadził w Spółce dwie kontrole planowe14. 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 5 lipca do 11 sierpnia 2016 roku nie 
wykazała żadnych nieprawidłowości. Natomiast kontrola przeprowadzona przez 
WIOŚ w okresie od 9 do 23 czerwca 2017 roku wykazała, że Spółka nieterminowo 
przesyłała do WIOŚ sprawozdania z badań laboratoryjnych ścieków. We wszystkich 
ośmiu przypadkach wyniki badań zostały przedłożone do WIOŚ po upływie 30 
dniowego dopuszczalnego terminu na ich dostarczenie. W trakcie kontroli NIK 
stwierdzono, że wydane w tym zakresie zalecenia WIOŚ zostały zrealizowane. 

Powyższe kontrole nie wykazały przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń 
oczyszczanych ścieków względem pozwolenia wodnoprawnego.  

(akta kontroli str. 35-44, 56-57) 

Oczyszczalnia spełniała warunki15 określone w rozporządzeniu w sprawie BHP na 
oczyszczalniach. Teren oczyszczalni był ogrodzony i niedostępny dla osób 
postronnych oraz oświetlony. Na całym terenie oczyszczalni ścieków utrzymywano 
zieleń, a wały i groble ziemne były pokryte trawą. Obiekty i urządzenia oczyszczalni 
ścieków miały ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacją techniczną, uwidocznione 
na przymocowanych tablicach, oraz informacje o zagrożeniach. Na terenie 
oczyszczalni nie występowały otwarte obiekty technologiczne, natomiast znajdowały 
się przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne (cztery stacjonarne i jeden 
detektor przenośny), tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub 
zdrowia, sprzęt ratunkowy i wymagane instrukcje oraz schemat technologiczny.  
Z uwagi na mały strumień wyrzucanych ścieków ich zrzut nie zagrażał potencjalnym 
osobom uczestniczącym w spływach kajakowych. 

(akta kontroli str. 47) 

Analiza dokumentów wykazała, że ilość oczyszczonych ścieków komunalnych nie 
przekroczyła dopuszczalnego zrzutu dobowego i rocznego. Ilość zrzucanych 
ścieków oczyszczonych w poszczególnych latach wynosiła16: 449 609 m3 w 2016 r.; 
461 181m3 w 2017 r. i 449 951m3 w 2018 r. Średnia dobowa dla ww. okresu 
wyniosła17 1 260 m3. 

(akta kontroli str.  21) 

Analizę dopuszczalnego maksymalnego godzinowego zrzutu ścieków 
przeprowadzono na próbie 120 dni18. Badanie wykazało, że największy przepływ 
godzinowy odnotowany w ciągu doby wyniósł 195 m3 przy średniej 130 m3 dla ww. 
próby badawczej. Dopuszczalny maksymalny zrzut ścieków zgodnie  
z pozwoleniem wodnoprawnym wynosił 202,0 m3/h.  

(akta kontroli str. 58-64) 

W okresie objętym kontrolą Spółka przeprowadzała badania jakości ścieków pod 
względem dopuszczalnych wskaźników stężeń zanieczyszczeń. W ciągu roku, 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, pobieranych było 12 próbek. Próbki były 
przekazywane do laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o.  

                                                      
14 Protokół nr TOR 130/2016 z 11 sierpnia 2016 roku oraz nr TOR 117/2017 z 23 czerwca 2017 roku. 
15 Co potwierdziły przeprowadzone oględziny w dniach 3 i 4 lipca 2019 roku. 
16 Przy dopuszczalnym Ømax/rok = 1 038 425 m3/rok. 
17 Przy dopuszczalnym Qśr/d = 2 200,0 m3/d. 
18 Losowo wybranych spośród 1 244 dni w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 maja 2019 roku. 
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w Grudziądzu, które posiadało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego19.  
Analiza 41 sprawozdań, za okres od stycznia 2016 roku do maja 2019 roku,  
w dwóch20 przypadkach wykazała przekroczenia fosforu ogólnego odpowiednio  
o 1,06 i 1,0 mg/l. W pozostałych 39 przypadkach nie było przekroczeń wskaźników 
zanieczyszczeń oczyszczanych ścieków względem pozwolenia wodnoprawnego. 
Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego21 przyjmuje się, że ścieki spełniają wymagane warunki jeżeli 
wartości fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie przekraczają 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo spełniają 
minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych odpowiednio w załączniku 
nr 2 albo w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Średnia roczna za okres od 
maja 2018 roku do maja 2019 roku wyniosła 1,21 przy dopuszczalnych 2 mg P/l. 

  (akta kontroli str. 12-15) 

Kierownik ds. Technicznych i Eksploatacji, podał że ww. dwa przypadki 
przekroczenia fosforu ogólnego wynikały z awarii dozowania koagulantu PIX do 
komory strącania chemicznego. Po wykryciu usterki zawór w koszu ssawnym został 
naprawiony, a przewód dozowania został udrożniony. 

(akta kontroli str. 114) 

Na zlecenie NIK22 w dniach 25-26 czerwca 2019 roku WIOŚ dokonał kontroli jakości 
odprowadzanych ścieków oraz ich zgodności z warunkami określonymi  
w pozwoleniu wodnoprawnym i rozporządzeniu w sprawie ścieków. Przedmiotowa 
kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Jakość ścieków oczyszczonych 
była zgodna z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. 

(akta kontroli str. 67-70, 115-118) 

3.Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi 

Analiza dokumentów oraz przeprowadzone 10 lipca oględziny wykazały, że 
gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi odbywała się zgodnie z instrukcją 
eksploatacji oczyszczalni ścieków. Osad nadmierny oraz osad z komór chemicznych 
w pierwszej fazie przebywał w komorze tlenowej stabilizacji osadu. Następnie osad 
transportowany był za pomocą prasy taśmowej do stacji mechanicznego 
odwadniania osadu. W końcowej fazie osad składowany był na poletkach. 
Zastosowanie komunalnego osadu ściekowego na gruntach, po uprzednim ich 
wytypowaniu, opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.  

  (akta kontroli str. 71-79) 

W okresie objętym kontrolą Spółka przekazała23 do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminach zgodnych z art. 76 ust. 1 ustawy 
o odpadach, trzy sprawozdania o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów. Ww. 
sprawozdania zawierały informacje wymagane art. 75 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy tj.  
informacje o: 

− masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych 
do stosowania; 

− składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych; 

                                                      
19 Wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 
20 Za m-c kwiecień i maj 2019 roku. 
21 Dz. U. z 2014 r. poz. 1800, dalej: „rozporządzenie w sprawie ścieków”, uchylone z dniem 2 lipca 2019 r. 
22 W trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
23 W dniach 25.02.2019 r., 13.03.2018 r., 13.03.2017 r. 
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− władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 
ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu 
jego zamieszkania lub siedziby; 

− miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 
− celu stosowania komunalnych osadów ściekowych. 

Masa24 wytworzonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  
w badanym okresie wyniosła: 2016 r. – 1 476 Mg, w tym sucha masa odpadów – 
327 Mg; 2017 r. – 1 677 Mg, w tym sucha masa odpadów – 301,9 Mg; 2018 r. –  
1 555 Mg, w tym sucha masa odpadów – 279,9 Mg. 

(akta kontroli str. 80) 

Kontrola WIOŚ, przeprowadzona na zlecenie NIK, wykazała, że w sprawozdaniu  
o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za 2018 rok, Spółka błędnie podała 
masę suchych wytworzonych i zastosowanych osadów ściekowych. W związku  
z powyższym inspektor ochrony środowiska WIOŚ udzielił jednostce kontrolowanej 
pouczenia. 

(akta kontroli str. 115-119) 

Spółka na bieżąco prowadziła ilościową ewidencję odpadów z zastosowaniem karty 
odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o odpadach.  

(akta kontroli str. 80) 

Spółka posiadała zawarte umowy25 na wywóz i zagospodarowanie komunalnych 
osadów ściekowych oraz pomiar i przestrzeganie dawek osadu indywidualnie do 
danej uprawy, zasobności gleb, ilości metali ciężkich. Przed zastosowaniem 
sporządzany był „Plan stosowania (nawożenia) osadu ściekowego z Oczyszczalni 
Ścieków w Golubiu Dobrzyniu” oraz wykonywane były odpowiednie badania 
laboratoryjne zarówno osadów ścieków jak i gleby przeznaczonej do nawożenia. Dla 
każdej działki sporządzana była karta aplikacji osadów ściekowych. Zastosowanie 
osadu ściekowego u odbiorcy w gruncie potwierdzone było kartą przekazania. 

Badaniem kontrolnym objęto lokalizację wszystkich działek, na których zastosowano 
komunalne osady ściekowe: 2016 r. – 13 działek26; 2017 r. – 5 działek27; 2018 r. – 4 
działki28; 2019 r29. – 4 działki30. 
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono31, że na wszystkich ww. działkach, 
przestrzegano zakazu o którym mowa w art. 96 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy o odpadach  
i nie stosowano komunalnych osadów ściekowych na obszarach parków 
narodowych i rezerwatów przyrody oraz na gruntach bezpośrednio przylegających 
do cieków wodnych.  

(akta kontroli str. 80-89, 100-101,110-113) 

4. Realizacja zaleceń pokontrolnych 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2017 roku, WIOŚ zobowiązał MZWiK do  
przekazywania w terminach ustawowych do WIOŚ wyników okresowych pomiarów 

                                                      
24 Według sprawozdań. 
25 Zawarte 30 marca 2019 roku oraz 29 marca 2019 roku. 
26 Nr 484/2, 3/8, 3/6, 3/4, 3/5, 4/10, 4/12, 64/4, 63/3, 417, 418, 204 oraz 2013/2. 
27 Nr 198/2, 193/6, 195/1, 467/4 oraz 414. 
28 Nr 49/8, 50/14, 170/3 oraz 3. 
29 Do 30 kwietnia 2019 roku. 
30 349/2, 79/4, 484/4, 484/2. 
31Lokalizacji działek dokonano m.in. przy pomocy geoportalu https://www.geoportal.gov.pl/ oraz planów 

sytuacyjnych dołączonych do kart zastosowania osadów. 
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emisji substancji wprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków w Golubiu-
Dobrzyniu.  

 (akta kontroli str. 45) 

Analiza dokumentów wykazała, że Spółka zrealizowała powyższe zarządzenie 
pokontrolne i przesyłała sprawozdania z badań laboratoryjnych zgodnie  
z §7 ust. 3  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku  
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji32. 
Spośród zbadanych 23 sprawozdań33 najdłuższy okres przekazania ich do WIOŚ34 
wynosił 14 dni, przy dopuszczalnym 30-dniowym terminie. 

(akta kontroli str. 56) 

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

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków w trybie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Bydgoszcz,  2 sierpnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Oliwia Bar Robert Elwertowski 

specjalista kontroli państwowej 
 
 

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

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
32 Dz. U z 2008 r., Nr 215, poz. 1366.  
33Zbadano terminy przesłania sprawozdań laboratoryjnych do WIOŚ, po wydaniu zarządzenia pokontrolnego,   

za okres od lipca 2017 roku do maja 2019 roku. 
34 Liczony od dnia przekazania do MZWiK sprawozdań z laboratorium akredytowanego w Grudziądzu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


