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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Ciechocin1, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin 

 

Andrzej Okruciński, Wójt Gminy Ciechocin2 w okresie od 22 października 2018 r., 

W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta poprzednio pełnił: 

Jerzy Cieszyński, Wójt Gminy Ciechocin od 18 listopada 2014 

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

2. Realizacja przez zakłady zarządzeń pokontrolnych Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy3. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych4, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Jacek Kalas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/79/2019 z 22 maja 2019 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Wójt”. 
3 Dalej: „WIOŚ”. 
4 Do 3 lipca 2019 r. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz.  489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Urzędu podejmowane  
w zakresie ochrony rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” przed 
zanieczyszczeniami przez ścieki przemysłowe i komunalne. 

W toku kontroli Oczyszczalni ścieków w Elgiszewie7 stwierdzono liczne 
nieprawidłowości. Główna z nich dotyczyła odprowadzania do rzeki Drwęcy 
niewłaściwie oczyszczonych ścieków, co stanowiło naruszenie aktualnie 
obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Teren Oczyszczalni nie spełniał 
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków8. W szczególności teren ten był nienależycie 
zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Pracownicy Urzędu obsługujący Oczyszczalnię nie przestrzegali części 
obowiązków określonych w „Instrukcji eksploatacji ciągu technologicznego 
biologicznej Oczyszczalni ścieków po przebudowie w Elgiszewie gmina 
Ciechocin”9, w skutek czego nie prowadzono ewidencji ilości ścieków 
przywożonych w pojazdach asenizacyjnych, nierzetelnie prowadzono Dziennik 
pracy Oczyszczalni i nie wykonywano szeregu pomiarów i badań10 zalecanych 
przez projektantów Oczyszczalni w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji 
zamontowanych urządzeń. W konsekwencji zamiast ciągłej kontroli procesów, 
Oczyszczalnia kontrolowana była tylko odpowiednio dwa lub cztery razy w roku. 
W tym kontekście Izba zauważa, że w okresie objętym kontrolą obowiązki 
związane z bieżącą obsługą Oczyszczalni (w tym wykonywanie koniecznych 
pomiarów) realizowało dwóch pracowników Urzędu, w tym jeden zatrudniony od 
1 czerwca 2018 r. Obydwaj posiadali wykształcenie zawodowe niedotyczące 
ochrony środowiska i tylko jeden z nich odbył jakiekolwiek szkolenie w zakresie 
funkcjonowania i kontroli procesów fizyko-biologicznych mających miejsce  
w Oczyszczalni, tj. jednodniowy „instruktaż stanowiskowy”, przeprowadzony 
przez kierownika budowy modernizacji Oczyszczalni. Powyższe  
świadczy – zdaniem NIK – o nierzetelnym przygotowaniu organizacyjnym 
Oczyszczalni do wykonywania powierzonych jej zadań.  

Ponadto Wójt nie prowadził na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów w postaci karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, oraz nie 
złożył Marszałkowi rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach  
i o gospodarowaniu odpadami za 2018 r. Stanowiło to naruszenie odpowiednio 
art. 75 ust. 2 pkt 3 oraz art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. c. ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach11. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Ciechocin12 zarządzała Oczyszczalnią od 2007 r.13 Do Oczyszczalni 
trafiały ścieki dopływające siecią kanalizacyjną oraz dowożone wozami 
asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 13,1 km. Do Oczyszczalni 

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
7 Dalej: „Oczyszczalnia”. 
8 Dz. U. Nr 96, poz. 438, dalej: „rozporządzenie z 1 października 1993”. 
9 Dalej: „Instrukcja”. 
10 Oprócz badań wskazanych w decyzji wodnoprawnej. 
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm. dalej: „ustawa o odpadach”.  
12 Dalej: „Gmina”. 
13 Do 2007 r. Oczyszczalnią zarządzał Zakład Usług Wodnych prowadzony przez podmiot prywatny, na 
podstawie umowy zawartej z Urzędem, dalej: „poprzedni zarządca Oczyszczalni”. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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podłączone były 192 posesje. Oczyszczone ścieki odprowadzane były do rzeki 
Drwęcy w km 31+120 jej biegu za pośrednictwem istniejącego wylotu. 

Pozwoleniem wodnoprawnym z 1998 r.14 poprzedni zarządca Oczyszczalni 
uzyskał zgodę na odprowadzanie do Drwęcy oczyszczonych ścieków w ilości: 
Qśr/d – 80m³/d i Qmax/h – 6,4 m³/h. Pozwolenie wydano na czas oznaczony do 
31 grudnia 2003 r.  

W kolejnym pozwoleniu wodnoprawnym15 wydanym 31 grudnia 2003 r. przez 
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego16 podtrzymane zostały dotychczasowe 
dopuszczalne wielkości zrzutu ścieków do Drwęcy. W 2007 r. Starosta wydał 
decyzję17 o przeniesieniu na Gminę Ciechocin pozwolenia wodnoprawnego 
udzielonego poprzedniemu zarządcy Oczyszczalni18. Pozwolenie wydano na 
czas określony do 31 grudnia 2016 r.  

W dniu 12 grudnia 2016 r. Starosta wydał na wniosek Wójta nową decyzję 
wodnoprawną19, udzielającą Gminie pozwolenia na odprowadzanie do Drwęcy 
oczyszczonych ścieków komunalnych w ilości: maksymalnie na godzinę Qmax/h 
11 m³, maksymalnie na dobę Qmax/d 110 m³ i maksymalnie na rok Qmax/rok 
40 150 m³. Dopuszczono współczynnik BZT520 ≤ 40 mgO2/l, ChZTCr21 ≤ 150 
mgO2/l, zawiesiny ogólnej ≤ 50 mg/l. Pozwolenie wydano na czas określony do 
12 grudnia 2026 r. 

(akta kontroli str. 5-62, 72-74,  202, 376-377, 477) 

Urząd nie dysponował opracowaniami jednoznacznie określającymi 
współczynnik Równoważnej Liczby Mieszkańców22 (od wielkości tego parametru 
zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków23). W dwóch dokumentach 
sporządzonych na przełomie 2016/2017 przedstawiono znacznie różniące się od 
siebie wyniki ustalenia współczynnika RLM oraz wyniki fizyko-chemicznych 
badań ścieków. I tak: 

a) w „Operacie wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków komunalnych 
z oczyszczalni w Elgiszewie do rzeki Drwęcy”, sporządzonym we wrześniu 
2016 r., opracowanym na potrzeby nowego pozwolenia wodnoprawnego 
stwierdzono m.in., że RLM wynosić będzie 976,56 (dla planowanego 
przepływu 110m³/d i BZT5 – 532,67)24. 

Dla poparcia wyliczeń przedstawiono „RLM aglomeracji”, który miał 
uwzględniać „ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji”  
(w przeliczeniu: 1 RLM = 1 mieszkaniec), ścieki pochodzące z przemysłu, 
odbierane zbiorczym systemem komunalnym, a także ścieki od osób 
czasowo przebywających na terenie aglomeracji (na podstawie liczby 

                                                      
14 OŚ-III/6210-79/98 z 30 listopada 1998 r. 
15 OS.6223-16/1/2003 z 31 grudnia 2003 r., dalej: „decyzja wodnoprawna z 2003 r.”.  
16 Dalej: „Starosta”. 
17 OS.6223-4/2007 z 13 kwietnia 2007 r. 
18 OS.6223-16/1/2003 z 31 grudnia 2003 r.  
19 Decyzja Starosty ROŚ.6341.79.2016, dalej „decyzja wodnoprawna z 2016 r.”. 
20 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu. Jest wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków: 
im wyższa wartość BZTn tym większe zanieczyszczenie (ilość związków organicznych). 
21 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Parametr używany podobnie(jak BZT) do oceny stanu wody lub 
ścieków, interpretowany jako ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych związków organicznych  
i nieorganicznych. 
22 Dalej: „RLM”. 
23 Określone w rozporządzeniu 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 wodnego (Dz. U. poz. 1800). 
24 Wielkość oczyszczalni według projektu z 1995 r. RLM - 749,83 (dla przepływu 110m³/d i BZT5-409). 
Maksymalne RLM oczyszczalni wynosiło 1259 (dla przepływu 184,7m³ i ładunku BZT5 409,0).  
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zarejestrowanych miejsc noclegowych). Liczba mieszkańców podłączonych 
do kanalizacji gminnej (oczyszczalnia w Elgiszewie) oraz dowożących ścieki 
do oczyszczalni wynosiła 900. W związku z tym wielkość oczyszczalni  
w Elgiszewie liczona zgodnie z powyższą metodyką wynosiła 900 RLM”;  

b) w Projekcie budowlanym „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków  
w Elgiszewie”, sporządzonym w lutym 2017 r.25 podano, że RLM wynosi 
2 854, przy BZT5 171 kg O2/d. 

Wójt wyjaśnił, że różnice wyników zawartych w obu opracowaniach wynikają  
z różnego czasu pobierania próbek do badań. „Wartości przyjęte do projektu 
pokazują, jaką rolę pełni ilość i jakość ścieków dowożonych oraz ścieków 
dopływających w trakcie sezonu turystycznego (duże obłożenie turystów)  
w Osadzie Karbówko, które znacząco obciążają ładunkiem Oczyszczalnię 
sezonowo. W związku z tym projektant zastosował rozwiązania technologiczne, 
które przewidywało zarówno pozbycie się wysokiego ładunku zanieczyszczeń, 
późniejsze zmieszanie się ścieków oraz ich recyrkulację”. 

(akta kontroli str. 82-84, 442-444, 470-473, 476-485) 

W okresie objętym kontrolą obowiązki związane z bieżącą obsługą (w tym 
wykonywanie koniecznych pomiarów) realizowało dwóch pracowników Urzędu26. 
Byli oni zatrudnieni na stanowiskach odpowiednio konserwatora sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej i robotnika gospodarczego. Obydwaj posiadali 
wykształcenie zawodowe niedotyczące ochrony środowiska27.  

Do obowiązków konserwatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej28 należało m.in. 
„wykonywanie prawidłowej obsługi i konserwacji (…) gminnych oczyszczalni  
w miejscowości Elgiszewo i Świętosław”, „kontrola parametrów pracy  
i uzyskiwanych wyników oczyszczania ścieków i jakości wody zgodnie  
z warunkami pozwoleń wodnoprawnych” oraz „ewidencjowanie ścieków 
zrzucanych w punkcie zlewnym”. W zakresie funkcjonowania i kontroli procesów 
fizyko-biologicznych mających miejsce w Oczyszczalni konserwator odbył 
„instruktaż stanowiskowy” przeprowadzony 12 czerwca 2018 r. przez kierownika 
budowy modernizacji Oczyszczalni.  

Do obowiązków robotnika gospodarczego29 należała m.in. „pomoc 
konserwatorowi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wykonywaniu prawidłowej 
obsługi i konserwacji (…) gminnych oczyszczalni w miejscowości Elgiszewo  
i Świętosław” oraz „kontrola parametrów pracy i uzyskiwanych wyników 
oczyszczania ścieków i jakości wody zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-
prawnych” oraz „ewidencjowanie ścieków zrzucanych w punkcie zlewnym”. 
Wymieniony pracownik Gminy nie odbył żadnego przeszkolenia w zakresie 
funkcjonowania i kontroli procesów mających miejsce w Oczyszczalni. Wójt 
wyjaśnił, że wymieniony pracownik w okresie od 1 czerwca 2018 r. „był wdrażany 
do pracy na oczyszczalni (…) na zasadzie przyuczenia”. 

(akta kontroli str. 499-504) 

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

Według decyzji z 2003 r. obowiązkiem Gminy było m.in.: 

                                                      
25 Na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków. 
26 Jeden zatrudniony od 1 czerwca 2018 r. 
27 Odpowiednio elektro-instalator i mechanik. 
28 Zakres obowiązków z 2 kwietnia 2007 r. 
29 Zakres obowiązków z 4 czerwca 2018 r. 
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a) utrzymanie w należytym stanie i właściwe eksploatowanie urządzeń 
wodnych; 

b) uzyskanie odrębnego zezwolenia dla wprowadzenia do urządzeń innych 
wód (i ścieków) lub zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków; 

c) założenie i systematyczne prowadzenie Dziennika Pracy Oczyszczalni30; 

d) systematyczne prowadzenie badania ścieków dopływających  
i odpływających, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 29 listopada 2002 r.31 

Wykonujący okresowe kontrole WIOŚ nie wskazywał, że Urząd nieprawidłowo 
eksploatuje urządzenia wodne. W okresie obowiązywania decyzji wodnoprawnej  
z 2003 r. WIOŚ ponadto ustalił m.in., że Wójt nie występował do Starosty 
o zgodę na zwiększenie odprowadzanych ścieków oraz, że zlecane okresowe 
badania kontrolne32 były wykonywane. Dotyczyły one ścieków surowych 
(dopływających) i oczyszczonych (odprowadzanych). Ponadto z ustaleń WIOŚ 
wynikało, że Dziennik Pracy był prowadzony.  

(akta kontroli str. 249-324, 508-532) 

W decyzji wodnoprawnej z 2016 r.33 zobowiązano Gminę do m.in. do: 

a) przeprowadzenia czterech badań kontrolnych oczyszczonych ścieków 
w pierwszym i dwóch badań kontrolnych w kolejnych latach 
eksploatacji34; 

b) instalacji przepływomierza ścieków oczyszczonych w terminie do  
9 grudnia 2017 r.; 

c) regularnego usuwania „nagromadzonych osadów w otoczeniu wylotu”. 

Wyniki kontroli NIK wykazały, że: 

ad a)  wymagane badania zostały wykonane;  

ad b) Gmina zainstalowała przepływomierz we właściwym terminie; 

ad c) w odniesieniu do obowiązku regularnego usuwania „nagromadzonych 
osadów w otoczeniu wylotu” Wójt wyjaśnił, że dotychczas nie stwierdzono 
nagromadzenia osadów w otoczeniu wylotu oczyszczonych ścieków do Drwęcy. 

(akta kontroli str. 37-40, 72-74, 249-266, 283-287, 290-293, 301-3244, 378-437, 
459) 

W trakcie oględzin terenu Oczyszczalni i przepompowni w zakresie spełniania 
warunków określonych w rozporządzeniu z 1 października 1993 r., 
przeprowadzonych przez NIK 6 czerwca 2019 r. ustalono, że:  

a) teren Oczyszczalni i przepompowni był ogrodzony i niedostępny dla 
osób postronnych; 

                                                      
30 Dalej: „Dziennik Pracy”. 
31 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799). 
32 Dwa badania w roku. 
33 Integralną częścią decyzji był operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód. Określał on m.in. 
lokalizację oczyszczalni i wylotu do Drwęcy, oddziaływanie na środowisko, dopuszczalne ilości 
odprowadzanych ścieków, opis technologii oczyszczalni i instalacji, ocenę stanu technicznego oczyszczalni, 
rodzaj urządzeń pomiarowych, obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne, wpływ na formy 
ochrony przyrody, wpływ gospodarki wodnej na środowisko wodne (na ichtiofaunę), wpływ na formy ochrony 
przyrody. 
34 Jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki. W przypadku, gdyby jedna próbka z 
czterech nie spełniała wymaganych warunków, w kolejnym roku pobrać należy ponownie cztery próbki. 
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b) część urządzeń wyposażona była w tablice z ustalonymi nazwami 
zgodnymi z dokumentacją techniczną oraz informacjami o zagrożeniach 
(tablice znajdowały się wyłącznie przy urządzeniach istniejących przed 
modernizacją); 

c) tylko część terenu Oczyszczalni była oświetlona; 

d) teren przepompowni był oświetlony; 

e) na terenie Oczyszczalni i przepompowni trawa była skoszona;  

f) otwarte obiekty technologiczne otoczone były metalowymi barierkami  
o odpowiedniej wysokości; 

g) Oczyszczalnia była wyposażona w: 

- „Instrukcję eksploatacji ciągu technologicznego biologicznej oczyszczalni 
ścieków po przebudowie w Elgiszewie gmina Ciechocin”35 wraz ze schematem 
technologicznym Oczyszczalni; 

- Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych 
zatruciami, wybuchem lub utonięciem; 

- instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno 
technologiczne, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków awarii 
oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi; 

- Instrukcję przeciwpożarową; 

- Instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; 

- tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia (przy 
obiektach istniejących przed modernizacją); 

- urządzenie sygnalizujące (przy użyciu sms) ewentualne nieprawidłowości 
(awarie) w trakcie pracy Oczyszczalni. 

(akta kontroli str. 362-374, 486-488, 490-494) 

„Instrukcja eksploatacji ciągu technologicznego biologicznej Oczyszczalni 
ścieków po przebudowie w Elgiszewie gmina Ciechocin” szczegółowo określała 
działania, jakie należało przeprowadzać „w celu zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji urządzeń Oczyszczalni”, w tym pomiary i badania laboratoryjno-
analityczne.  

W przypadku komory napowietrzania należało codziennie prowadzić: 

a) pomiary ilości ścieków36; 

b) pomiary temperatury ścieków i powietrza37; 

c) pomiary przyrostu ilości osadu czynnego38; 

d) pomiary zawartości tlenu w komorze niedotlenionej i napowietrzania39. 

Osad czynny w ściekach oczyszczonych należało jeden raz na kwartał poddać 
analizie biologicznej40. Ponadto Instrukcja zalecała wykonywanie41 okresowych 

                                                      
35 Dalej: „Instrukcja”. Została ona opracowana w 2018 r. przez uprawnioną osobę. 
36 Dopływających i odpływających oraz przywożonych pojazdami asenizacyjnymi. 
37 Dwa razy dziennie, w tych samych godzinach. 
38 O tej samej godzinie, wg. określonej metodologii. 
39 Za pomocą tlenomierza. 
40 Badania analityczne dotyczące: azotu ogólnego, azotu azotanowego, azotu azotynowego, azotu 

organicznego i fosforu (ogólnego). 
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badań mikroskopowych i bakteriologicznych, w celu uzyskania informacji na 
temat przebiegu i skuteczności procesu oczyszczania. Instrukcja wskazywała, że 
w Dzienniku Pracy codzienne wpisy powinny zawierać m.in. następujące dane: 
pomiar ilości odprowadzanych ścieków, pomiar temperatury ścieków i powietrza, 
pomiar stężenia tlenu w komorze niedotlenionej i napowietrzania, pomiar 
przyrostu osadu czynnego w komorze napowietrzania, pomiar ilości 
odprowadzanego osadu nadmiernego. Zapisów w Dzienniku Pracy dotyczących 
ww. zagadnień nie wykonywano42. 

(akta kontroli str. 203-206, 220-221, 237-244, 488, 456-457, 494-497) 

Wyniki badań ścieków oczyszczonych (tzw. ścieki wychodzące), 
przeprowadzone przez WIOŚ na zlecenie NIK w dniach 4-5 czerwca 2019 r. 
znacząco różnią się od tych przeprowadzanych na zamówienie Urzędu: 

 2016 2017 2018 
2019  

(badanie II wykonane 
na zlecenie NIK) 

Dopuszczalne 
stężenie43 

BZT5 10 22 9 21 4 20 18 19 14 59 (±) 9 ≤ 40 

ChZT 44 144 24 112 30 99 68 79 74 116 (±) 15 ≤ 150 

Zawiesina 
ogólna 

10 28 23 23 30 36 19 22 8,3 50 (±) 7 ≤ 50 

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie NIK wskazują, że z Oczyszczalni 
wypływają ścieki oczyszczone w stopniu niewystarczającym, naruszającym 
(BZT5) lub mogącym naruszać (niejednoznaczny wynik badania zawiesiny 
ogólnej)44 obowiązującą decyzję wodnoprawną. 

(akta kontroli str. 301-318, 505-506) 

2. Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi 

W 2017 r. przedmiotem kontroli WIOŚ45 była m.in. gospodarka komunalnymi 
odpadami ściekowymi. W wyniku tej kontroli ustalono, że „w ostatnich latach” 
Gmina nie prowadziła oczyszczania stawów. Na terenie Oczyszczalni znajdowały 
się osady z osadnika w ilości szacowanej na 3 Mg, które Gmina planowała 
przekazać w 2018 r. W dokumentacji będącej w dyspozycji Urzędu w listopadzie 
2018 r. pierwszy raz nastąpiło przekazanie46 (zastosowanie) odpadów 
wytworzonych w Oczyszczalni w ilości 2 Mg.  

Tryb zastosowania odpadów określał art. 96 ust. 2-13 ustawy o odpadach. Na 
podstawie przedłożonych przez pracowników Urzędu dokumentów nie można 
było określić dokładnego terminu zastosowania odpadów. Zgodnie z art. 96 ust. 
8 i 9 ustawy o odpadach, Wójt pismem z 17 sierpnia 2018 r. poinformował WIOŚ 
o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której 
te osady mają być stosowane, wskazując właściciela gruntu oraz numer 
ewidencyjny działki.  

Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach, osad ściekowy i gleba pod osad 
zostały poddane badaniom47, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 13, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.  

                                                                                                                                  
41 Oprócz badań wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
42 Co opisano w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.  
43 Z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. 
44 Wynik obejmuje zakres od 43 do 57 mg/l, przy dopuszczalnym wyniku 50 mg/l. 
45 Protokół kontroli nr TOR 203/2017 z 8 listopada 2017 r. 
46 Był to jedyny przypadek przekazania osadów do stosowania w badanym okresie. 
47 Badania przeprowadzono w okresie 7-30 listopada. 2018 r. Sprawozdania z badań zostały sporządzone 
30 listopada 2018 r. Zakres obejmował badanie składu chemicznego i bakteriologicznego. 
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Zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o odpadach, wyniki badań otrzymał właściciel 
gruntu pod osad, jednakże nie otrzymał pisemnej informacji o dawkach tego 
osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach. Wójt nie 
wyjaśnił powodu zaniechania przekazania tych informacji.  

(akta kontroli str. 352-357, 456, 460-467, 476-477) 

Miejsce zastosowania odpadów wytworzonych w Oczyszczalni48, zgodnie z art. 
96 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy o odpadach, nie znajdowało się na terenie rezerwatu 
przyrody i w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do 
brzegów jezior i cieków.  

(akta kontroli str. 468-469) 

3. Realizacja zaleceń pokontrolnych WIOŚ 

W latach 2013-2019 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych49) Gmina była 
pięciokrotnie kontrolowana w zakresie dotyczącym Oczyszczalni.  

W 2013 r. kontrola WIOŚ wykazała50, że w okresach rozliczeniowych 
dotyczących lat 2010-2013 ilość odprowadzanych ścieków naruszyła warunki 
pozwolenia wodnoprawnego51. W zarządzeniu pokontrolnym52 nałożono 
obowiązek dotrzymywania warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego 
w zakresie ilości odprowadzanych do Drwęcy oczyszczonych ścieków 
komunalnych. Wójt poinformował WIOŚ, że w 2014 r. wystąpi o zmianę 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości odprowadzanych ścieków53.  

W trakcie kontroli WIOŚ w 2015 r. ustalono54, że Urząd w 2014 r. i 2015 r. nie 
przesyłał sprawozdania z wykonanych kontroli ścieków do WIOŚ i do Starosty. 
W protokole kontroli zawarto informację, że kontrolerowi WIOŚ okazano 
wykonane w tych latach badania.  

W trakcie kontroli WIOŚ w 2017 r. stwierdzono naruszenie55 w 2015 r. i 2016 r. 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości odprowadzanych do Drwęcy 
ścieków56 oraz przesyłanie wyników badań z uchybieniem terminów oraz na 
nieprawidłowych wzorach. W związku z przekroczeniem wielkości 
odprowadzanych ścieków WIOŚ nałożył dwie kary administracyjne w wysokości 
odpowiednio 8 438 zł57 i 7 553 zł58. Kary zostały zapłacone59. 

W protokole60 z kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w 2018 r. 
nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W protokole z kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w 2019 r.61 stwierdzono, że: 
Wójt w ustawowym terminie nie przekazał do WIOŚ wyników okresowych 
pomiarów ilości i jakości wprowadzanych do środowiska ścieków, wykonanych  

                                                      
48 Działka o numerze ewidencyjnym 80, obręb 0001, Ciechocin. 
49 Do 3 lipca 2019 r. 
50 Protokół kontroli nr TOR 209/2013. 
51 Średni dopuszczalny zrzut dzienny 80 m³/d tj. w ciągu roku (nieprzestępnego) 29 200 m³. W okresie  
od 2 października 2010 r. do 1 października 2011 r. – 30 623 m³; od 2 października 2011 r. do  
1 października 2012 r. – 30 635 m³, od 2 października 2012 r. do 30 września 2013 r. – 30 120 m³. 
52 WIOŚ-DTo-DzI.7023.6.54.2013.TG z 2 października 2013 r.  
53 Urząd wystąpił o nowe pozwolenie wodnoprawne w 2016 r. Od stycznia 2017 r. maksymalny przepływ 
oczyszczonych ścieków wynosił 40 150 m³. 
54 Protokół kontroli nr TOR 183/2015 z 14 października 2015 r. 
55 Protokół kontroli nr TOR 203/2017 z 8 listopada 2017 r. 
56 W 2015 r. 34 074 m³, w 2016 r. 35 327 m³. 
57 Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
58 Za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
59 Obie kary 7 stycznia 2019 r. 
60 Protokół kontroli nr TOR 74/2018 z 19 lipca 2018 r. 
61 Na zlecenie NIK. 
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w 2018 r. i 2019 r.; naruszył pozwolenie wodnoprawne w zakresie jakości 
oczyszczanych ścieków; nie złożył do Marszałka stosownego sprawozdania; nie 
wykonał jednego z dwóch badań komunalnego osadu ściekowego. Wójt nie 
przekazał też władającemu powierzchnią ziemi, na której osady miały być 
stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które mogły być stosowane na 
poszczególnych gruntach. Zarządzeniem pokontrolnym z 6 sierpnia 2019 r. Wójt 
został zobowiązany do przesłania do WIOŚ informacji o podjętych działaniach 
służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń do 30 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 249-341, 344-351, 508-513, 534-536) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W okresie objętym kontrolą Urząd nie przestrzegał warunków udzielonego 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości lub parametrów jakościowych 
ścieków wprowadzanych do rzeki Drwęcy. Potwierdziły to kontrole WIOŚ 
przeprowadzone w Urzędzie w tym okresie. I tak: 

a) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w 2017 r.62 wykazała 
przekroczenia w zakresie ilości odprowadzanych m.in. w 2016 r. ścieków 
do rzeki Drwęcy o 6 047 m3 tj. odprowadzono 35 327 m3, wobec 
dopuszczalnych 29 280 m3; 

b) kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w 2019 r.63 wykazała 
przekroczenia w zakresie jakości następujących składników ścieków: 
BZT5 o 19 mg O2/l (± 9). 

Stanowiło to naruszenie warunków określonych odpowiednio w pkt. I decyzji 
wodnoprawnej z 2003 r. i pkt. II ppkt 4 decyzji wodnoprawnej z 2016 r. 

Wójt wyjaśnił, że przekroczenie w zakresie ilości odprowadzanych ścieków było 
spowodowane stałym rozwojem sieci kanalizacyjnej oraz wzrostem ilości zużytej 
wody. Przekroczenie parametru BZT5 „najprawdopodobniej było związane ze 
zwiększonym ładunkiem ścieków surowych”. 

 (akta kontroli str. 37-38, 72-74, 283-289, 325-331, 508-536, 538) 

2. Oczyszczalnia nie spełniała części wymagań w zakresie warunków 
określonych w rozporządzeniu z 1 października 1993 r., tj.:  

a) tylko część urządzeń wyposażona była w tablice z ustalonymi nazwami 
zgodnymi z dokumentacją techniczną oraz informacje o zagrożeniach (tablice 
znajdowały się przy urządzeniach istniejących przed modernizacją  
z 2018 r.)64. Tym samym nie wypełniono ustawowego obowiązku wynikającego 
z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi, że poszczególne obiekty 
i urządzenia oczyszczalni ścieków powinny mieć ustalone nazwy, zgodnie 
z dokumentacją techniczną, uwidocznione na przymocowanych tablicach oraz 
informacje o zagrożeniach; 

b) tylko część Oczyszczalni była oświetlona (m.in. teren przepompowni był 
wyposażony w oświetlenie i dawne stawy sedymentacyjne). Tym samym nie 
spełniono wymogu określonego w § 9 rozporządzenia z 1 października 1993 r., 
który stanowi, że teren oczyszczalni, przepompowni oraz zlewni ścieków 
powinien być oświetlony; 

                                                      
62 Protokół kontroli nr TOR 203/2017 z 8 listopada 2017 r. 
63 Protokół kontroli nr TOR 112/2019 z 12 lipca 2019 r. 
64 Tj. jeden ze zbiorników napowietrzania, studzienka z pompami osadu nadmiernego i recyrkulowanego, 
studzienka pomiarowa, osadnik, pompownia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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c) na terenie Oczyszczalni brakowało:  

- zakładowego planu ratownictwa chemicznego, z wykazem telefonów pogotowia 
ratunkowego, chemicznego, straży pożarnej, policji, obrony terytorialnej itp.65, 
czym nie wypełniono obowiązku wynikającego z § 18 pkt. 4 rozporządzenia  
z 1 października 1993 r.;  

- instrukcji stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg 
oddechowych, czym naruszono § 18 pkt. 6 ww. rozporządzenia;  

- sprzętu ratunkowego, jak koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, bosaki, 
rozmieszczone na obrzeżach zbiornika otwartego, w odległościach nie większych 
niż 100 m, co było niezgodne z § 18 pkt. 9 rozporządzenia z 1 października  
1993 r. 

Wójt wyjaśnił, że „Obowiązująca instrukcja nie przewidywała obowiązku 
zabezpieczenia sprzętu ochrony dróg oddechowych. Technologia oczyszczania 
ścieków (…) oparta była na eliminacji zawiesin w osadniku oraz na 
napowietrzaniu i stabilizacji w czterech otwartych stawach. Na terenie 
Oczyszczalni ścieków nie było żadnych komór pomiarowych, pomieszczeń 
zamkniętych, w których wymagane byłoby stosowanie sprzętu ochrony dróg 
oddechowych. Nie występowała konieczność posiadania Instrukcji stosowania, 
przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Znajdujący 
się dotychczas na terenie (…) sprzęt ratunkowy wymagał wymiany na nowy. 
Wymiana zostanie zakończona w możliwie najkrótszym czasie. (…) Instalacje 
powstałe po przeprowadzonej przebudowie zostaną wyposażone w tablice  
z ustalonymi nazwami wraz z informacjami o zagrożeniach”. 

(akta kontroli str. 362-374, 457) 

3. Teren Oczyszczalni był nienależycie zabezpieczony przed wejściem osób 
postronnych. W dniu 2 lipca 2019 r., w trakcie czynności kontrolnych NIK, 
udokumentowano, że podczas nieobecności pracownika Urzędu na terenie 
Oczyszczalni, brama wjazdowa nie była zamknięta66, tj. niespełniony został 
warunek zawarty w § 9 rozporządzenia z 1993 r.  

Wójt wyjaśnił, że „fakt zrzutu został ustalony telefonicznie z pracownikiem obsługi 
oczyszczalni”.  

W ocenie NIK wyjaśnienia Wójta nie zasługują na uwzględnienie, bowiem 
wskazany wyżej przepis jednoznacznie stanowi, że teren oczyszczalni powinien 
być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych. 

(akta kontroli str. 488-497, 499) 

4. Pracownicy Oczyszczalni nie przestrzegali części obowiązków określonych  
w Instrukcji, w skutek czego: 

a) nie była prowadzona ewidencja ilości ścieków przywożonych w pojazdach 
asenizacyjnych. Tymczasem w Instrukcji wskazano, że w celu zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji komory napowietrzania, obsługa oczyszczalni ścieków 
powinna odczytywać i wykonywać codziennie m.in. pomiar ilości ścieków 
dopływających i odpływających z oczyszczalni (str. 19)67. W trakcie czynności 
kontrolnych NIK, udokumentowano, że 2 lipca 2019 r., na teren Oczyszczalni, 

                                                      
65 W trakcie procesów oczyszczania nie są używane środki chemiczne. Oczyszczalnia w Elgiszewie jest 
mechaniczno-biologiczna. 
66 W tym czasie na teren Oczyszczalni wjechał pojazd z beczką asenizacyjną i dokonał zrzutu ścieków na 
poletko osączania.  
67 Urząd wystawiał faktury za dostarczone ścieki wyłącznie na podstawie miesięcznych zestawień 
sporządzanych przez firmę asenizacyjną. 
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podczas nieobecności pracownika Urzędu, wjechał pojazd asenizacyjny  
i dokonał zrzutu. Czynność powyższa nie została zewidencjonowana  
w dokumentacji Oczyszczalni. 

Wójt wyjaśnił, że lista „była prowadzona przez Konserwatora Oczyszczalni i jest 
to ta sama lista co firmy asenizacyjnej, bo Konserwator jest jej jedynym 
właścicielem”. 

(akta kontroli str. 221, 475, 477) 

b) nierzetelnie prowadzony był Dziennik pracy Oczyszczalni, o którym mowa  
w Instrukcji68, ponieważ w dziennym raporcie brakowało m.in. pomiaru 
temperatury ścieków i powietrza, pomiaru stężenia tlenu (w komorze 
niedotlenionej i napowietrzania), pomiaru przyrostu osadu czynnego w komorze 
napowietrzania, pomiaru ilości odprowadzanego osadu nadmiernego. 
Stanowiący integralną część decyzji wodnoprawnej z 2016 r. Operat 
wodnoprawny w rozdziale 13 dot. „Obowiązków ubiegającego się o pozwolenie 
wodnoprawne” zaleca „prowadzenie systematycznie dziennika pracy 
oczyszczalni”.  

Wójt poinformował, że raport dzienny w Książce eksploatacji „zostanie 
dostosowany do zaleceń wynikających z Instrukcji”. 

(akta kontroli str. 144, 237, 359, 457-458) 

c) nie wykonywano szeregu pomiarów i badań69 (codziennych lub okresowych), 
których wykonywanie zalecane było w pkt. 6.4.3 Instrukcji eksploatacji ciągu 
technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków.  Dotyczyło to:  

- badań mikroskopowych i analizy biologicznej osadu czynnego, oznaczenia w 
ściekach oczyszczanych: azotu ogólnego, azotu azotanowego, azotu 
azotynowego, azotu organicznego, fosforu ogólnego;  

- pomiarów: ilości ścieków dopływających i odpływających70, temperatury 
ścieków i powietrza, przyrostu ilości osadu czynnego w komorze napowietrzania, 
zawartości tlenu w komorze (za pomocą przenośnego tlenomierza).  

Wójt wyjaśnił, że obsługa Oczyszczalni dokonywała odczytu pomiaru ilości 
odprowadzonych ścieków71. Odczyt innych pomiarów zalecanych w pkt. 6.4.3 
Instrukcji nie został udokumentowany. Oczyszczalnia nie posiadała przenośnego 
tlenomierza. Wójt poinformował, że „Pracownik miał możliwość skorzystania  
z urządzenia na zasadzie wypożyczenia”. Ponadto wskazał, że od II kwartału 
2019 r. wykonywane będą dodatkowe badania zalecane przez Instrukcję oraz, że 
badań dotychczas nie wykonywano, gdyż nie występowały niepokojące objawy  
w pracy Oczyszczalni oraz w związku z „oszczędnością przy wydatkowaniu 
środków finansowych”. 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie stanowią usprawiedliwienia dla 
stwierdzonych zaniechań. Stanowią natomiast o nierzetelnym przygotowaniu 
organizacyjnym Oczyszczalni do wykonywania powierzonych jej zadań. NIK 
zauważa, że w okresie objętym kontrolą obowiązki związane z bieżącą obsługą 
Oczyszczalni (w tym wykonywanie koniecznych pomiarów) realizowało dwóch 
pracowników Urzędu, w tym jeden zatrudniony od 1 czerwca 2018 r. Obydwaj 
posiadali wykształcenie zawodowe niedotyczące ochrony środowiska i tylko 
jeden z nich odbył jakiekolwiek szkolenie w zakresie funkcjonowania i kontroli 

                                                      
68 Pkt. 10.1 „Instrukcji eksploatacji ciągu technologicznego biologicznej oczyszczalni”.  
69 Oprócz badań wskazanych w decyzji wodnoprawnej. 
70 Od lipca 2018 r. pracownicy oczyszczalni odnotowywali przepływ średniogodzinowy i średniodobowy. 
71 Od lipca 2018 r. pracownik dokonywał wpisu określającego przepływ średniogodzinowy i średniodobowy. 
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procesów fizyko-biologicznych mających miejsce w Oczyszczalni, tj. jednodniowy 
„instruktaż stanowiskowy”, przeprowadzony przez kierownika budowy 
modernizacji Oczyszczalni. Tymczasem zgodnie ze standardem A.2. kontroli 
zarządczej72 należy zadbać, m.in. o to, aby pracownicy posiadali wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 
powierzone zadania oraz zapewnić im rozwój kompetencji zawodowych. 

(akta kontroli str. 203-206, 220-221, 237-244, 488, 456-457) 

5. Wójt nie prowadził na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów  
w postaci karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, co było wymagane 
na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. c. ustawy o odpadach. 

Wójt wyjaśnił, że brak kart nie był działaniem celowym wskazując, że: „Nie 
potrafię wyjaśnić powodów ewentualnego nie sporządzenia przedmiotowej 
karty”. 

(akta kontroli str. 352-355, 456) 

6. W Urzędzie nie wykonano obowiązku73 dostarczenia władającemu 
powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, 
„informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na 
poszczególnych gruntach”. Stanowiło to naruszenie art. 96 ust. 7 ustawy  
o odpadach.  

Wójt wyjaśnił, że „Niesporządzenie przedmiotowej informacji na pewno nie było 
działaniem celowym. W 2018 roku nastąpiły zmiany kadrowe. Obecnie Urząd 
nadal zmaga się z problemem kadrowym w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej”.  

(akta kontroli str. 475, 477) 

7. Wójt nie złożył Marszałkowi rocznego sprawozdania o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 
75 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach.  

Wójt nie wyjaśnił powodu powyższego zaniechania. 

(akta kontroli str. 456) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 Podjęcie działań celem wyeliminowania przypadków przekraczania 1.
dopuszczalnych ilości lub parametrów jakości ścieków wprowadzanych do 
rzeki Drwęcy, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych 

 Doprowadzenie terenu Oczyszczalni do stanu zgodnego z rozporządzeniem 2.
z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
w oczyszczalniach ścieków. 

 Zorganizowanie pracy Oczyszczalni, w sposób uniemożliwiający wejście 3.
osób postronnych. 

 Zapewnienie prowadzenia ewidencji ilości ścieków przywożonych  4.
w pojazdach asenizacyjnych zgodnie z Instrukcją. 

                                                      
72 Określonym w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84). 
73 Art. 96 ust. 2-13. ustawy o odpadach. 

Wnioski 
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 Zapewnienie prowadzenia Dziennika pracy Oczyszczalni zgodnie  5.
z Instrukcją. 

 Zapewnienie wykonywania określonych w Instrukcji badań i pomiarów. 6.

 Prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 7.

 Przekazywanie władającemu powierzchnią ziemi, na której mają być 8.
stosowane komunalne osady ściekowe, stosownych informacji o dawkach 
tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach. 

 Złożenie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania 9.
o odpadach za 2018 r.  

 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,       września 2019 r. 

 

 

Kontroler 

Jacek Kalas  
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