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I. Dane identyfikacyjne 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 
(dalej: KZGW). 

 

Przemysław Daca – od 17 stycznia 2018 r. Prezes Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie (dalej: „Prezes PGW Wody Polskie”). Od 1 do 16 stycznia 
2018 r. kierownikiem jednostki kontrolowanej był Mariusz Gajda – Pełnomocnik ds. 
Organizacji Wód Polskich.  

 

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych. 

2. Przygotowanie, nadzór i kontrola nad realizacją zadań w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. 

 

Lata 2018-2020 (do 11 września 2020 r.) z uwzględnieniem zdarzeń, które wystąpiły 
w okresie wcześniejszym, jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

 Piotr Stupienko, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LOL/35/2020 z 7 maja 2020 r.  

 Waldemar Żarnoch, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LOL/36/2020 z 7 maja 2020 r. 

 Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  3.
do kontroli nr LOL/69/2020 z 3 sierpnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 KZGW nie w pełni prawidłowo realizował zadania związane  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych. 
Kontrola wykazała bowiem przypadki: 

− nieterminowego rozpatrywania spraw dotyczących odwołań od pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do wód lub do ziemi  
z terenów zurbanizowanych, co było niezgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego3 oraz 
niezawiadamiania stron tych postępowań o przyczynach zwłoki i nowym 
terminie ich załatwienia, do czego obligował art. 36 tej ustawy, 

− niedochowania terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa oraz w § 5 pkt  
11 zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie w sprawie rozpatrywania skarg, 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 (dalej: ustawa o NIK). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. (dalej: Kpa). 
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wniosków i petycji4 w trakcie rozpatrywania jednej ze skarg oraz 
niezawiadomienia skarżącego o przyczynach zwłoki i niewskazania nowego 
terminu załatwienia sprawy (art. 237 § 4 i 36 § 1 Kpa), 

− rozpatrzenia ponagleń wniesionych przez strony postępowania 
administracyjnego po terminie określonym w art. 37 § 5 Kpa. 

Opracowywane przez KZGW dokumenty planistyczne dotyczyły głównie zagadnień 
związanych z ochroną przeciwpowodziową i przeciwdziałaniem skutkom suszy,  
w mniejszym zakresie obejmując zagadnienia związane z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. 

W przypadku naliczanych przez organy PGW Wody Polskie opłat za usługi wodne,  
o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego, KZGW należycie prowadził 
bieżący monitoring powstałych zaległości w tych opłatach i podejmował skuteczne 
działania windykacyjne. KZGW podejmował również działania mające na celu 
zmianę prawa w zakresie opłat za usługi wodne, w tym za odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem 
wód opadowych i roztopowych 

1.1. W latach 2018-2020 (I połowa) w KZGW nie dokonywano analiz 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych.  
W zakresie monitorowania zmian ilości wód odprowadzanych do wód lub do ziemi  
w związku ze zmianą prawnego statusu wód opadowych oraz wprowadzeniem 
opłat, których wysokość uzależniona była od stopnia retencji Zastępca Prezesa Wód 
Polskich wyjaśnił m.in., że PGW WP nie posiadają informacji o zakresie korzystania 
z wód, w tym ilościach wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do 
środowiska przez podmioty korzystające przed 1 stycznia 2018 r.6 Do ustalania 
opłaty zmiennej za odprowadzanie takich wód przyjmuje się dane przedkładane  
w oświadczeniach składanych na potrzeby ustalania takiej opłaty przez podmioty 
korzystające z tej usługi wodnej zobowiązane do uiszczania opłat.  
W oświadczeniach podaje się również informacje o istnieniu i pojemności urządzeń 
do retencjonowania tych wód, a ich obecność i pojemność wpływa na wysokość 
jednostkowej stawki opłaty przyjmowanej do naliczania ww. opłaty i zmniejsza jej 
wysokość.  

(akta kontroli str. 6-24) 

W kontrolowanym okresie w KZGW nie dokonywano uzgodnień list programów 
priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(dalej: NFOŚiGW) w części dotyczącej gospodarki wodnej, do czego obliguje  
art. 240 ust. 2 pkt 24 ustawy Prawo wodne. Dyrektor Departamentu Ochrony Przed 
Powodzią i Suszą Wód Polskich na powyższą okoliczność wyjaśnił, że wynikało to  

                                                      
4 Zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie Nr 35/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków i petycji w Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (dalej: zarządzenie Prezesa PGW Wody Polskie ws. rozpatrywania 
skarg, wniosków i petycji). 
5 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. 
6 Do 31 grudnia 2017 r. zadania z zakresu opłat za korzystanie z wód wykonywane były przez urzędy 
marszałkowskie, a wysokość opłaty środowiskowej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zależała 
od wielkości powierzchni uszczelnionej, z której wody były odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych. 
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z tego, że NFOŚiGW nie przekazywał do uzgodnienia KZGW wymienionych list  
w analizowanym okresie. 

 (akta kontroli str. 9-14, 25) 

1.2. Zgodnie z art. 329-333 ustawy Prawo wodne w KZGW funkcjonował System 
Informacyjny Gospodarowania Wodami (dalej: SIGW), prowadzony w systemie 
teleinformatycznym. Przeprowadzone oględziny tego systemu wykazały m.in., że 
gromadzono w nim dane dotyczące m.in. sieci hydrograficznej, przebiegu granic 
zlewni, dorzeczy i regionów wodnych, ilości i jakości wód podziemnych, w tym 
dostępnych zasobów wód podziemnych i lokalizacji głównych zbiorników tych wód. 
Uwzględniono w nim decyzje, w tym zgody wodnoprawne oraz informacje  
o pozwoleniach wodnoprawnych z podziałem na poszczególne RZGW. 
Wyszczególniano także możliwość filtrowania decyzji wydawanych przez KZGW – 
organu II instancji w administracyjnych postępowaniach odwoławczych, a także 
moduł dotyczący kontroli gospodarowania wodami i prowadzonych w tym zakresie 
spraw. Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym podał m.in.,  
że jednostki PGW WP prowadzą SIGW w formie elektronicznej z wykorzystaniem 
oprogramowania GIS oraz MS Office. W pełni operacyjnie funkcjonują moduły 
dotyczące spółek wodnych i kąpielisk, przy czym otwierane są kolejne moduły 
centralnego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego prowadzenie SIGW  
w sposobów ujednolicony w skali całego kraju7. 
Prezes Wód Polskich poinformował, że z danych pozyskanych na potrzeby ustalania 
opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych 
wynikało, że ilość odprowadzanych wód w skali kraju wyniosła: 187 185,6 tys. m³  
w 2018 r., 184 910,3 tys. m³ w 2019 r. i 89 728,3 tys. m³ w 2020 r. Dodał również, że 
dane dotyczące 2020 r. nie uwzględniały w całości I półrocza w związku  
z niezakończeniem ustalania opłaty zmiennej za II kwartał.  
W latach objętych kontrolą Wody Polskie nie dysponowały danymi o ilości 
odprowadzanych wód opadowych lub rozpadowych do wód w poszczególnych 
województwach. 

(akta kontroli str. 26-59, 356-359) 

1.3. Zadania dotyczące zagospodarowania wód, w tym związane z wodami 
opadowymi i roztopowymi, nawodnieniami na cele rolnicze, melioracją, retencją 
naturalną i sztuczną oraz monitoringiem suszy ujęte zostaną w opracowywanym 
Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy (dalej: PPSS)8. Jest on obok planów 
gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, 
strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce. Na jego 
podstawie prowadzone będą w Polsce działania mające na celu minimalizowanie 
skutków suszy. W Planie tym zawarty zostanie wykaz przedsięwzięć zaplanowanych 
do realizacji w latach 2021-2027, który wraz z planami zarządzania ryzykiem 
powodziowym ma przyczynić się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.  

Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji KZGW 
wyjaśniła m.in., że PGW WP nie wydzielają zadań i projektów związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych. 
Wskazała, że realizowane są zadania związane z ochroną ludzi i mienia zarówno 
przed powodzią, jak i suszą. Niektóre z realizowanych zadań mogą wpisywać się  
w zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terach zurbanizowanych, 
ale taki katalog nie jest prowadzony. Dodała również, że zagadnienia z tym 
związane są uwzględniane w procesie planowania inwestycji w gospodarce wodnej. 

                                                      
7 Według stanu na 11 września 2020 r. 
8 Podsumowaniem opracowania PPSS będzie planowana na jesień 2020 r. ogólnopolska konferencja Stop 
suszy! Formalnym zwieńczeniem prac stanie się przyjęcie PPSS w drodze rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej, planowane pod koniec 2020 r.  
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Projekt każdego obiektu hydrotechnicznego realizowanego przez Wody Polskie na 
wszystkich ciekach będących we władaniu Wód Polskich jest poprzedzony 
gruntowną analizą hydrogeologiczną, wyznaczane są dokładne dane hydrologiczne 
w zlewni danego cieku, w tym również straty na parowanie, dopływ ze zlewni. Dane 
te pozwalają w sposób najbardziej racjonalny zaprojektować obiekty 
hydrotechniczne pod kątem zagospodarowania zarówno wód opadowych, jak  
i roztopowych w zlewniach.  

 (akta kontroli str. 14-22, 60) 

1.4. W KZGW zdiagnozowano problemy związane ze stosowaniem przepisów 
Prawa wodnego odnośnie wód opadowych i ich zagospodarowania. Wątpliwości 
interpretacyjne dotyczyły zasadności naliczania opłaty zmiennej za odprowadzenie 
tych wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Na ich podstawie,  
w październiku 2019 r. wypracowano w KZGW wytyczne wskazujące na obowiązek 
ustalania opłaty zmiennej, o której mowa w art. 272 ust. 5 Prawa wodnego 
podmiotom odprowadzającym do wód – wody opadowe lub roztopowe. Wskazano 
na konieczność ustalania takich opłat we wszystkich sprawach, w których Zarządy 
Zlewni posiadały informacje o korzystaniu z usługi wodnej w tym zakresie przez 
podmioty bez wymaganego pozwolenia. 

W ocenie Prezesa Wód Polskich istniała potrzeba zmiany obowiązujących 
przepisów w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na 
terenach zurbanizowanych. Podejmowane działania (inicjatywy) w tym zakresie 
obejmowały propozycje zmian legislacyjnych w ustawie Prawo wodne, 
przekazanych 14 listopada 2019 r. do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Zmiany te dotyczyły m.in. wprowadzenia podstawy prawnej 
umożliwiającej nakładanie opłaty podwyższonej na podmiot, który bez wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego odprowadza do wód – wody opadowe lub roztopowe 
oraz wprowadzenie algorytmu umożliwiającego określenie ilości odprowadzanych 
wód, od której zależy wysokość opłaty zmiennej. W listopadzie 2019 r. brano udział 
w uzgodnieniach zmian legislacyjnych z przedstawicielami ww. ministerstwa 
dotyczących opłat za usługi wodne, w tym za odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych. 

 (akta kontroli str. 61-63, 67-69) 

1.5. Zgodnie z §43 Regulaminu Wód Polskich9 w KZGW prowadzone były 
postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych,  
w których Prezes Wód Polskich pełnił funkcję organu wyższego stopnia  
w rozumieniu przepisów Kpa w stosunku do dyrektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. W latach 2018-2020 (I połowa) złożonych zostało do KZGW 
osiem odwołań od decyzji dyrektorów RZGW, z czego trzy dotyczyły spraw 
pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do wód z terenów 
zurbanizowanych oraz pięć na odprowadzenie wód do ziemi z tych terenów.  
W wyniku ich rozpatrzenia wydano siedem decyzji, od których nie wniesiono skarg 
do WSA i które stały się ostateczne10. W kontrolowanym okresie nie wpłynęło żadne 
odwołanie w zakresie pozwoleń wodnoprawnych na zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej z terenów zurbanizowanych.  

Analiza ww. administracyjnych postępowań odwoławczych, zakończonych  
w siedmiu przypadkach wydaniem decyzji rozstrzygającej wykazała m.in.,  
że decyzje: 

                                                      
9 Zarządzenie nr 5/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (dalej: 
Regulamin Wód Polskich). 
10 Według stanu na 2020 r. (I połowa) jedna sprawa była w trakcie rozpatrywania. 
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- spełniały wszystkie wymogi określone w art. 107 Kpa, tj. zawierały m.in: 
podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie  
o możliwości wniesienia jej zaskarżenia do WSA. 

- wydano je w terminie od 59 do 544 dni od dnia wpływu dokumentacji odwołania 
do KZGW. 

Stwierdzono również, że w żadnym z ww. przypadków nie zastosowano się do 
określonego w art. 36 Kpa wymogu zawiadomienia strony o niezałatwieniu sprawy  
w miesięcznym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, z podaniem przyczyny zwłoki 
i wskazaniem nowego terminu jej załatwienia. Dokumentację odwołania KZGW 
otrzymało w sześciu przypadkach od podległych jednostek (dyrektorów RZGW – 
organu I instancji) w terminie od 8 do 39 dni od złożonego odwołania, a zgodnie  
z art. 133 Kpa termin na przekazanie dokumentacji do KZGW powinien wynosić  
7 dni. 

Zastępca Prezesa Wód Polskich na powyższą okoliczność wyjaśnił m.in.,  
że wynikało to z wątpliwości interpretacyjnych i napływu dużej liczby spraw 
należących finalnie do kompetencji innych organów, które wymagały analizy pod 
kątem właściwości i indywidualnego, formalnego przekazania organowi właściwemu, 
prowadzenia sporów kompetencyjnych przed sądem administracyjnym oraz 
przeprowadzania wnikliwego postępowania wyjaśniającego z uwagi na zakres 
przedmiotowy, weryfikacji stron postępowania, ustalania interesu prawnego stron,  
a także brakami formalno-prawnymi we wnioskach, wymagającymi uzupełnienia  
w pierwszej kolejności. Dodał również, że mimo iż od początku funkcjonowania 
Prezes Wód Polskich dokłada wszelkich starań mających na celu realizację 
wymogów i zachowanie terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
procesowego, to z uwagi na wskazane okoliczności związane z lawinowym 
napływem odwołań, okazało się to niemożliwe w odniesieniu do kontrolowanych 
spraw i wynikającego z art. 36 Kpa obowiązku zawiadamiania stron postępowania  
o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie.  

W zakresie opóźnień w przekazywaniu dokumentacji przez RZGW, Zastępca 
Prezesa Wód Polskich podał natomiast m.in., że naruszenie to występowało  
w pojedynczych przypadkach i zastosowano rozmowy dyscyplinujące  
w przedmiotowym zakresie. Dodał również, że bezczynność lub przewlekłość 
organów I instancji w zakresie tego obowiązku nie była przedmiotem skarg stron 
postępowania.  

  (akta kontroli str. 9-13, 76-110) 

1.6. Zgodnie z art. 536 ust. 1 Prawa Wodnego, z dniem 1 stycznia 2018 r. Wody 
Polskie stały się z mocy prawa stronami umów dotyczących przedsięwzięć 
inwestycyjnych na wodach publicznych, w tym realizowanych przez marszałków 
województw lub właściwe wojewódzkie jednostki organizacyjne. Wody Polskie 
przejęły 117 zadań inwestycyjnych od zlikwidowanych Zarządów Melioracji  
i Urządzeń Wodnych (na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych). 

Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW WP podał, że 
inwestycje te znajdują się na różnym etapie realizacji. Wody Polskie nie wydzielają 
zadań i projektów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych 
z terenów zurbanizowanych. 

   (akta kontroli str. 61, 111-118) 

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego 
wynikało, że przekazali oni Wodom Polskim łącznie cztery zadania inwestycyjne  
w przedmiotowym zakresie dotyczące:  
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− w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego: „Zbiornika wodnego na 
potoku Dębica w Elblągu” o wartości przedsięwzięcia 4,6 tys. zł oraz „Regulację 
Srebrnego Potoku km 0+000 – 12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo,  
woj. warmińsko-mazurskie (479,4 tys. zł), 

− w przypadku województwa opolskiego: „Budowy zbiornika retencyjnego 
Kluczbork (27,1 tys. zł) oraz dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” (1,7 tys. zł). 

Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Wód 
Polskich poinformowała, że podstawową funkcją obu zadań realizowanych  
w woj. warmińsko-mazurskim jest ochrona przeciwpowodziowa. Zadania te są 
realizowane na podstawie specustawy przeciwpowodziowej, posiadają pozwolenia 
na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, jednakże pośrednio mogą wpływać na 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych, 
ponieważ obie są zlokalizowane na terenie miasta Elbląga. Jednocześnie obie 
inwestycje znajdują się w programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej 
PGW WP i są realizowane w miarę przyznanych środków finansowych. Zadanie 
dotyczące „Budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork” zostało zakończone w 2011 r. 
i nie było ukierunkowane na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych  
z terenów zurbanizowanych. Główną funkcją tego zbiornika (położonego powyżej 
Kluczborka) jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych 
poniżej miejscowości w połączeniu z funkcją rekreacyjną. Zadanie „Przebudowy 
Polderu Żelazna” również związane jest z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. 
Mająca powstać budowla nie będzie miała funkcji obiektu związanego  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych. 

   (akta kontroli str. 20-22, 128-131) 

W toku kontroli ustalono, że ww. zadania inwestycyjne w województwie warmińsko-
mazurskim były w trakcie realizacji. I tak, w przypadku zadania: 
− „Regulacji Srebrnego Potoku km 0+000 – 12+167 miasto Elbląg, gmina 

Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”: w 2019 r. zakończono realizację 120 m 
regulacji przedmiotowego potoku, a w bieżącym roku planuje się jej wykonanie 
na 243 m, w latach 2021-2024 zaś wykonanie 7,7 km tej regulacji oraz budowę 
zbiornika retencyjnego. 

− „Zbiornika wodnego na potoku Dębica w Elblągu”: w bieżącym roku planowane 
jest ogłoszenie przetargu na aktualizację dokumentacji środowiskowej  
i następnie (w latach 2021-2022) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  
i pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, a ostatecznie  
(w latach 2023-2024) wykonanie robót budowlanych (przebudowy zbiornika 
retencyjnego).  

   (akta kontroli str. 20-22) 

1.7. W latach 2018-2020 (I kwartał) wpływy z opłat za usługi wodne z tytułu 
zmniejszenia naturalnej retencji gruntów z terenów zurbanizowanych11 (art. 269 ust. 1 
pkt 1 Prawa wodnego) przekazane Wodom Polskim przez gminy wyniosły łącznie 
9 833,4 tys. zł, z czego 2 239,4 tys. zł w 2018 r., 6 242,8 tys. zł w 2019 r.  
i 1 351,2 tys. zł w I kwartale 2020 r. PGW WP nie dysponowało danymi o wysokości 
opłat należnych oraz o kształtowaniu się wysokości ewentualnych zaległości w ich 
wnoszeniu. 

                                                      
11 Na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych 
trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej. 
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W kontrolowanym okresie w KZGW nie podejmowano działań w celu weryfikacji, czy 
wszystkim podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat na podstawie  
art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego gminy określiły te opłaty, a należne z tego 
tytułu środki zostały przekazane Wodom Polskim. Nie określono również zasad 
współpracy jednostek i organów Wód Polskich (dyrektorów Zarządów Zlewni  
i RZGW) z gminami w celu umożliwienia im określenia podmiotów zobowiązanych 
do wnoszenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji gruntów. 

Prezes Wód Polskich wyjaśnił m.in., że weryfikowanie przez PGW WP podmiotów 
obowiązanych do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie 
jest zasadne i możliwe, bowiem wiedzą Wód Polskich są objęci jedynie adresaci 
pozwoleń wodnoprawnych na wskazane szczególne korzystanie z wód, 
wydawanych po dniu 1 stycznia 2018 r. Do dnia wejścia w życie ustawy Prawo 
wodne zdarzenie polegające na zagospodarowaniu nieruchomości w sposób, który 
doprowadził do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej nie wymagało uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. Dodał, że bazę podmiotów zobowiązanych do 
ponoszenia opłat z tego tytułu, szczególnie w odniesieniu do nieruchomości 
zagospodarowanych przez 1 stycznia 2018 r. budują i posiadające gminy, na 
których terenie znajdują się nieruchomości spełniające przesłanki do objęcia opłatą.  

Zastępca Prezesa Wód Polskich wyjaśnił również, że ustalanie opłat za usługi 
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy do zadań organów 
wykonawczych gmin, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Ustawodawca nie 
nałożył na te organy obowiązku przekazywania do PGW WP sprawozdań 
dotyczących wysokości ustalonych opłat, podmiotów zobowiązanych do ich 
ponoszenia, stopnia realizacji obowiązku uiszczania ustalonych opłat oraz 
podejmowanych działań egzekucyjnych w przypadku, gdy opłata nie została 
uiszczona przez podmioty dobrowolnie. Dodał również, że ustawa Prawo wodne nie 
nakłada na organy PGW WP udzielające pozwoleń wodnoprawnych za usługi 
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obowiązku przekazywania 
gminom informacji o podmiotach, którym to pozwolenie zostało udzielone. Z tego 
powodu nie określano w tym zakresie wytycznych dla Zarządów Zlewni i RZGW.  

NIK nie kwestionuje tego, że znaczny krąg podmiotów podlegających opłacie za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie dysponuje pozwoleniami 
wodnoprawnymi. Niemniej jednak od 1 stycznia 2018 r. właściwe organy Wód 
Polskich wydają pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,  
o którym mowa w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego. Zawierają one dane, które 
niewątpliwie umożliwiają gminom określenie potencjalnych podmiotów 
zobowiązanych do uiszczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 
Mając na uwadze fakt, że 90% wpływów z tych opłat stanowi dochód PGW Wody 
Polskie, zasadnym było określenie jednolitych zasad współpracy jednostek 
organizacyjnych Wód Polskich z gminami w zakresie udostępniania im informacji  
o wydanych pozwoleniach wodnoprawnych na zmniejszenie naturalnej retencji. 
Działania te mogłyby przyczynić się do zwiększenia wpływów PGW Wody Polskie  
z tytułu ww. opłaty, poprzez objęcie nimi podmiotów, które mimo obowiązku 
ponoszenia takich opłat nie wywiązują się z niego. 

(akta kontroli str. 67-69, 132, 357-358) 

1.8. W latach 2018-2020 (I kwartał) wpływy Wód Polskich z tytułu opłat za 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wyniosły łącznie 232 192,5 tys. zł,  
z czego 103 777,5 tys. zł w 2018 r., 108 763,6 tys. zł w 2019 r. i 19 651,4 tys. zł  
w I kwartale 2020 r. Stanowiły one odpowiednio: 99,1% (104 712,9 tys. zł), 99,2% 
(109 597,3 tys. zł) i 98,3% (19 985,8 tys. zł) opłat należnych Wodom Polskim. 
Zaległości z wniesieniem opłat dotyczyły 207 podmiotów na kwotę 1 966,2 tys. zł  
w 2018 r., 173 podmiotów na kwotę 1 847,0 tys. zł w 2019 r. i 323 podmiotów na 
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kwotę 349,3 tys. zł w I kwartale 2020 r. Działania windykacyjne za nieuregulowane 
opłaty podjęto wobec: 

− 137 podmiotów w 2018 r., którym m.in. wystawiono 345 upomnień i 76 tytułów 
wykonawczych, 

− 70 podmiotów w 2019 r., którym m.in. wystawiono 196 upomnień i 9 tytułów 
wykonawczych. 

Uzyskane efekty ww. działań dotyczyły odzyskania łącznie 475,8 tys. zł, z czego 
106,3 tys. zł w 2018 r. i 369,5 tys. zł w 2019 r. 

Zastępca Prezesa Wód Polskich wyjaśniła m.in., że działań windykacyjnych nie 
podjęto w niektórych przypadkach z uwagi na to, że podmioty wpłaciły należności 
przed wszczęciem tych działań i w związku z tym stały się one zbędne, organ I 
instancji nie wydał decyzji określającej wysokość opłaty lub decyzja wydana przez 
właściwy organ nie stała się ostateczna. Podała także, że czynności windykacyjne 
były niemożliwe ze względów niezależnych od wierzyciela, np. brak organów 
reprezentujących stronę. W przypadku opłat za 2020 r. działań tych nie prowadzono 
z uwagi na ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

W zakresie dokonywanych przez KZGW analiz danych dotyczących zaległości  
z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Prezes Wód 
Polskich poinformował również, że Departament Usług Wodnych na bieżąco,  
w odstępach comiesięcznych, pozyskuje z Zarządów Zlewni informacje o wszystkich 
przypadkach, w których powstały zaległości w opłatach za usługi wodne, w tym 
opłatach za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych oraz  
o wszystkich decyzjach określających wysokość opłaty wydanych w związku  
z brakiem wpłaty. Prowadzony monitoring pozytywnie wpływa na tempo 
podejmowanych przez ZZ działań w tym zakresie. Wyniki dokonywanych analiz 
pozyskanych danych są prezentowane i omawiane na wszystkich spotkaniach  
z kierownictwem KZGW. 

Analiza przeprowadzona na podstawie próby 50 spraw (po 25 za lata 2018-2019) 
dotyczących działań windykacyjnych podejmowanych w KZGW w zakresie opłat za 
odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych wykazała m.in., że:  

− z 659,5 tys. zł zaległości, wpłaty uregulowano w wysokości 225,9 tys. zł na 
podstawie m.in. wysłanych do dłużników upomnień ze zwłoką wynoszącą od 
100 dni 490 dni12, a saldo do zapłaty wg stanu na 20 lipca 2020 r. wyniosło 
433,6 tys. zł, 

− w 12 przypadkach, stosownie do zapisów § 8 pkt 9 i 10 zarządzenia nr 43/2019 
Prezesa Wód Polskich z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury dochodzenia, windykacji i egzekucji należności w PGW WP 
wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano go do realizacji właściwemu 
organowi egzekucyjnemu13. 

Zastępca Prezesa Wód Polskich wyjaśniła m.in., że część spraw była w trakcie 
weryfikacji dokumentacji przed wysyłką tytułu wykonawczego. Termin wykonania 
czynności wierzycielskich w tym zakresie był ograniczony również w związku  
z obowiązywaniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym także ograniczone 

                                                      
12 Pomiędzy określonym terminem płatności wynikającym z informacji ustalającej wysokość opłaty, a datą 
zapłaty przez dłużnika. 
13 Według stanu na 21 sierpnia 2020 r. 
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były możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

                         (akta kontroli str. 23-24, 120-122, 124-127, 133-141) 

1.9. W kontrolowanym okresie w KZGW prowadzono zadania informacyjne, 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych. Zadania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczyły zgód wodnoprawnych, w szczególności 
inwestycji do nawodnień. Ze względu na sytuację epidemiczną przyjęto webinaria 
jako formę szkolenia. Zostało one podzielone na cztery odrębne sesje, które odbyły 
się w maju bieżącego roku. W ramach tych sesji przeszkolono 53 osoby będące 
koordynatorami Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. 

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych przygotowano również materiały 
związane z promowaniem działań na rzecz retencji wód przez obywateli, w tym 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miastach i na wsi. Dotyczyły 
one m.in. bioretencji, retencji przydomowej, programów rządowych  
i samorządowych, dofinansowania budowy instalacji do zatrzymywania  
i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania14. 

   (akta kontroli str. 70-71) 

1.10. W latach objętych kontrolą Prezes Wód Polskich wydał łącznie sześć decyzji  
w sprawie interpretacji przepisów Prawa Wodnego w zakresie pozwoleń 
wodnoprawnych oraz opłat dotyczących wód opadowych i roztopowych,  
w tym z terenów zurbanizowanych. Głównym zagadnieniem problemowym były 
zasady ponoszenia opłat za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (dotyczyło to 
dwóch decyzji wydanych w 2018 r. i 2019 r.) oraz sposobu określania ilości 
odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do wód, wyjaśnienia pojęcia 
terenu uszczelnionego oraz pojęcia urządzeń do retencjonowania tych wód (cztery 
decyzje wydane w I półroczu 2020 r.). 

    (akta kontroli str. 142-245) 

1.11. W kontrolowanym okresie nie podejmowano współpracy z innymi podmiotami, 
organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi  
w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach 
zurbanizowanych. 

Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Wód Polskich na 
powyższą okoliczność wyjaśnił tym, że zagospodarowanie wód opadowych  
i roztopowych na terenach zurbanizowanych nie zostało zidentyfikowane jako 
inicjatywa strategiczna, w związku z tym PGW WP nie podejmowało takiej 
współpracy. 

 (akta kontroli str. 114, 246-247) 

1.12. W KZGW nie opracowano optymalnego modelu (standardów) 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w tym na terenach 
zurbanizowanych.  
Prezes Wód Polskich wyjaśnił m.in., że rozwiązania materialnoprawne w zakresie 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w tym na terenach 
zurbanizowanych ujęte zostały już w przepisach ustawy Prawo wodne. 
Odprowadzanie takich wód, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy 
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, do wód lub do urządzeń 
wodnych stanowi usługę wodną, która na mocy art. 389 pkt 1 Prawa wodnego 
                                                      
14 Materiały dostępne na stronie internetowej www.wody.gov.pl w zakładce pn. „Mała retencja”. 
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objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a zatem podlega 
reglamentacji ze strony organów Wód Polskich. 

    (akta kontroli str. 124-127, 248-249) 

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

 Załatwianie spraw dotyczących odwołań od pozwoleń wodnoprawnych  1.
z przekroczeniem miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa. 

 Niewywiązywanie się z określonego w art. 36 Kpa obowiązku poinformowania 2.
stron o niezałatwieniu ww. spraw w terminie z podaniem przyczyn zwłoki oraz  
nowego terminu załatwienia sprawy. 

 
KZGW w kontrolowanym okresie nie w pełni prawidłowo realizował zadania 
związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z terenów 
zurbanizowanych. Nieterminowo załatwiano bowiem sprawy dotyczące 
rozpatrywanych odwołań oraz nie zawiadamiano stron o przyczynach opóźnień. 
KZGW podejmował natomiast działania mające na celu zmianę prawa w zakresie 
opłat za usługi wodne, w tym za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 
Należycie prowadzono także bieżący monitoring zaległości w opłatach za usługi 
wodne, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego i podejmowano 
skuteczne działania windykacyjne w tym zakresie. 
 

2. Przygotowanie, nadzór i kontrola nad realizacją zadań 
w zakresie zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych 

2.1. Zadania z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
realizowane były przez następujące komórki organizacyjne KZGW: 
− Departament Usług Wodnych,  
− Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą,  
− Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym, 
− Departament Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, 
− Departament Księgowy,  
− Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
− Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Zadań z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych nie przypisano 
pracownikom ww. departamentów. 

(akta kontroli str. 250-255) 

W okresie objętym kontrolą Prezes Wód Polskich zapewnił możliwość 
uczestniczenia pracowników KZGW i pozostałych jednostek organizacyjnych Wód 
Polskich w kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach z zakresu 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Dotyczyły one m.in. Prawa 
wodnego, wydawania pozwoleń wodnoprawnych, Kodeksu postępowania 
administracyjnego – trybu i zasad postępowania, windykacji należności za usługi 
wodne oraz SIGW. Udział w tych formach podnoszenia kwalifikacji finansowany był 
ze środków PGW WP.  

(akta kontroli str. 250-255) 

2.2.1. W zakresie posiadanych informacji dotyczących zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych z uwzględnieniem terenów zurbanizowanych w skali kraju 
oraz w poszczególnych województwach, Zastępca Prezesa Wód Polskich wyjaśnił, 
że PGW WP dysponuje takimi informacjami jedynie w zakresie prowadzonych 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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postępowań odwoławczych. Poinformowano również, że zagadnienia te nie znajdują 
się w kompetencjach poszczególnych departamentów jednostki (Usług Wodnych, 
Ochrony przed Powodzią i Suszą i Przygotowania i Realizacji Inwestycji). 

(akta kontroli str.11-13, 20-22) 

2.2.2. W okresie objętym kontrolą w KZGW nie zlecano opracowania i nie 
finansowano badań, ekspertyz i analiz w obszarze zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych w odniesieniu do terenów zurbanizowanych. Nie 
opracowano również koncepcji i kierunków rozwoju w tym obszarze. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wód Polskich 
wyjaśnił, że departament ten opracowuje ekspertyzy i analizy służące wdrażaniu 
ramowej dyrektywy wodnej i ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej. Dodał, 
że w zakresie obu dyrektyw nie jest wymagane opracowanie dokumentacji 
związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych w odniesieniu do 
terenów zurbanizowanych. Poinformowano również, że zagadnienia te nie znajdują 
się w kompetencjach departamentów jednostki (Usług Wodnych i Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji). 

(akta kontroli str. 9-24, 256-257) 

2.2.3. PGW WP realizowały zadania inwestycyjne oraz zadania utrzymaniowe, 
mające na celu budowę nowej infrastruktury przeciwpowodziowej15 oraz utrzymanie 
istniejącej infrastruktury w dobrym stanie technicznym wraz z pracami remontowymi 
i naprawami obiektów ochrony przeciwpowodziowej (np. wały przeciwpowodziowe, 
zbiorniki retencyjne). KZGW współuczestniczyło w zapewnieniu ochrony ludności  
i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy w ramach realizacji 
swoich zadań statutowych. Było to m.in. prowadzenie na obszarze dorzeczy 
bieżącego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, przygotowywaniu 
codziennych komunikatów16 o sytuacji hydrologicznej kraju, tj. informacji o pracy 
głównych zbiorników retencyjnych oraz ogólnej sytuacji na rzekach. Dane te 
przekazywano m.in. do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.  

(akta kontroli str.14-16) 

2.2.4. W zakresie zadania polegającego na realizacji i współuczestnictwie  
w realizacji działań służących zrównoważonemu gospodarowaniu wodami, w tym 
osiągnięciu na obszarach dorzeczy celów środowiskowych, o których mowa  
w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy Prawo wodne, Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wód Polskich podał m.in.,  
że podejmowane one było w oparciu o obowiązujący program działań naprawczych, 
wskazany w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 
zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej17. Dodał również,  
że dokumentacja ta opracowana była na podstawie ówcześnie obowiązującej 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i przyjęta w formie rozporządzeń Rady 
Ministrów dnia 18 października 2016 r. Dokumenty te stanowiły podstawę do 
podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady 
gospodarowania nimi w przyszłości. 

(akta kontroli str.17) 

                                                      
15 Np. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze. 
16 W oparciu o dane ze wszystkich regionów wodnych oraz materiałów IMGW – PIB. 
17 Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej  i ustawy Prawo wodne, plany gospodarowania wodami są 
poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie, co 6 lat. Pierwsza aktualizacja tych dokumentów (I aPGW) była 
prowadzona w latach 2010-2015. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do opracowania II aktualizacji 
planów gospodarowania wodami - II aPGW, cykl planistyczny, 2016-2021. Informacje dostępne na 
https://www.apgw.gov.pl/pl/II-cykl-informacje-ogolne. 
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2.2.5. W okresie objętym kontrolą opracowywano m.in. dokumenty planistyczne 
wynikające z dyrektywy powodziowej18, ramowej dyrektywy wodnej19 i ramowej 
dyrektywy w sprawie strategii morskiej20, które zobowiązują wszystkie państwa 
członkowskie do podjęcia działań mających na celu ochronę śródlądowych wód 
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 
Opracowywano również dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do 
opracowania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy21 na lata 2021-2027, które przedstawione zostaną Radzie Ministrów.  
W tym celu opracowywano m.in.: 
• „Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych”, w którym ujęto 

zagadnienia odnoszące się również do terenów zurbanizowanych. Opracowano 
również dokument wspomagający wdrażanie ww. programu, tj. „Podręcznik 
dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”, zawierający informacje 
dotyczące renaturyzacji rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych. 

• „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”, którego opracowanie wynika  
z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych oraz art. 184 ustawy Prawo 
wodne. Plan ten opracowywany będzie na okres 6 lat (2021-2027) i będzie miał 
rangę rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 
Będzie on dotyczył całej powierzchni kraju, w tym terenów zurbanizowanych. 

Dokumenty te nie dotyczyły wprost kwestii zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych na terenach zurbanizowanych, jednak zawierały pewne elementy 
związane z tymi zagadnieniami, odnoszące się do:  
− zrzutów wód opadowych i roztopowych jako jednego z rodzajów presji 

punktowych,  
− ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego z punktowych 

źródeł zanieczyszczeń, w tym zrzutów wód opadowych i roztopowych, 

− ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze spływu powierzchniowego na 
podstawie chemizmu opadów atmosferycznych. 

 (akta kontroli str. 258-268) 

2.2.6. W sprawie oszacowania niezbędnych działań (obszarów) i nakładów 
finansowych w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych  
w odniesieniu do terenów zurbanizowanych, Dyrektor Zarządzania Środowiskiem 
Wód Polskich wyjaśnił, że nie szacowano nakładów finansowych w odniesieniu do 
wód opadowych i roztopowych, ponieważ kwestie te nie były wymagane przez 
Ramową Dyrektywę Wodną. 

(akta kontroli str.17) 

2.2.7. Zagadnienia związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, 
w tym również w odniesieniu do terenów zurbanizowanych powiązane będą 
częściowo z zagadnieniami związanymi z zapewnieniem ochrony ludności i mienia 
przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy w projekcie planu 
przeciwdziałania skutkom suszy22. Plan ten, zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo 
                                                      
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 
19 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. 
20 Ramowa Dyrektywa w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r 
21 Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne, jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są 
plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji 
kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Dokumenty te są 
poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PGW. 
Projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie  
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 
ze zm.). W okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. podlegały również konsultacjom społecznym. 
22 Opisano w punkcie 1.3. wystąpienia pokontrolnego. 
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wodne, zawierać będzie m.in. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych 
zasobów wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania  
z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, propozycje budowy 
lub przebudowy urządzeń wodnych, a także katalog działań służących 
przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

(akta kontroli str.14-16) 

2.2.8. Terminowo dokonywano przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego. Zgodnie z terminami wynikającymi z art. 14 ust. 1 Dyrektywy 
Powodziowej23 prace w tym zakresie rozpoczęto przed wejściem w życie nowego 
Prawa wodnego. Opracowanie ostatecznej wersji i publikacja nastąpiła 22 grudnia 
2018 r., a przekazanie raportu z wykonania do Komisji Europejskiej 22 marca  
2019 r. 

(akta kontroli str.123) 

2.2.9. W zakresie przeglądu (analizy) realizacji założeń wynikających z planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym obowiązujących przed wejściem w życie 
nowego Prawa wodnego, w zakresie zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych, w tym ich retencji, Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią  
i Suszą wyjaśnił m.in., że w ustawie, przed wyjściem w życie nowego Prawa 
wodnego nie zawarto szczególnych założeń dotyczących zagospodarowania takich 
wód wynikających z planów zarządzenia ryzykiem powodziowym. W związku z tym 
plany te w pierwszym cyklu planistycznym w latach 2014-2016 (na podstawie 
ustawy obowiązującej przez wejściem w życie nowego Prawa wodnego) nie 
zawierały założeń w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,  
w tym ich retencji. 

(akta kontroli str.123) 

2.2.10. W sprawie posiadanych danych dotyczących zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych w odniesieniu do terenów zurbanizowanych z terenu całej 
Polski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wód Polskich 
wyjaśnił, że KZGW nie dysponuje takimi danymi. Dodał, że w zakresie dyrektyw 
unijnych, służących ochronie wód, nie było to wymagane. 

(akta kontroli str.119) 

2.3. W okresie objętym kontrolą pracownicy KZGW przeprowadzili 21 kontroli oraz 
23 zadania audytowe w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich, jednak nie 
dotyczyły one zagadnień związanych z zagospodarowaniem wód opadowych  
i roztopowych. 

P.o. Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego wyjaśniła, że w latach 
2018-2020 (I kwartał) zadania kontrolne koncentrowały się na optymalizacji sposobu 
działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych PGW WP  
i obejmowały głównie kontrole funkcjonowania Wód Polskich w aspekcie prawno-
organizacyjnym. W przypadku zaś audytu, koncentrowano się na działalności 
podstawowej PGW WP, takich jak ochrona przeciwpowodziowa, czy usługi wodne.  

Prezes PGW WP wyjaśnił, że działania nadzorcze i kontrola realizacji zadań  
w ramach kontroli funkcjonalnej sprawowana jest przez pracowników PGW WP 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach 
pracy w ramach poszczególnych pionów organizacyjnych, stosownie do zadań 
ustalonych w ustawie Prawo wodne. Wskazał również, że zadania z zakresu 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych są 
głównie zadaniem samorządu terytorialnego i nie znajdują odzwierciedlenia  

                                                      
23 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim. 
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w Regulaminie Organizacyjnym PGW WP. Nie znajdują także odzwierciedlenia  
w dokumentach strategicznych, takich jak plany działania i działalności PGW WP, 
które koncentrują się na działalności podstawowej PGW WP określonej przepisami 
prawa. 

(akta kontroli str. 74, 269-273) 

2.4. W sprawie wydawania zarządzeń, poleceń, wytycznych, etc. Prezesa Wód 
Polskich w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi ustalono, 
że w okresie objętym kontrolą wydano wytyczne (2 października 2019 r.) dla 
jednostek organizacyjnych Wód Polskich dotyczące naliczania opłaty zmiennej za 
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód bez pozwolenia 
wodnoprawnego. W ww. wytycznych wskazano m.in., że z odprowadzaniem wód 
opadowych lub roztopowych do wód bez pozwolenia wodnoprawnego wiąże się 
obowiązek ponoszenia opłaty zmiennej, o której mowa w art. 272 ust. 5 Prawa 
wodnego. Wskazano również, że we wszystkich sprawach, w których zarządy zlewni 
posiadają informacje w ww. zakresie, należy ustalić opłatę zmienną w odniesieniu 
do okresów rozliczeniowych liczonych od 1 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 275-279) 

2.5. W zakresie sprawowanego nadzoru nad planowaniem inwestycji w gospodarce 
wodnej oraz nad ich realizacją i uwzględnienia w nim zagadnień związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, Dyrektor Departamentu 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji podał m.in., że zagadnienia te były i są 
uwzględnianie w procesie planowania inwestycji w gospodarce wodnej. Wprawdzie 
PGW WP nie wydzielają zadań i projektów związanych z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych, niektóre z zadań realizowanych przez Wody Polskie 
mogą wpisywać się w takie zagospodarowanie. 

(akta kontroli str. 72-73) 

2.6. W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie nie były 
zobligowane do składania sprawozdań dotyczących realizacji zadań związanych  
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym, 
Prezes PGW WP wyjaśnił, że nie przeprowadzano analiz w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 67-69) 

2.7. Wydział Zgód Wodnoprawnych KZGW sprawuje kontrolę nad terminowością 
prowadzonych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
postępowań administracyjnych, wyłącznie w trybie wnioskowym wynikającym  
z art. 37 Kpa. Kontrola ta dotyczyła jednostkowego postępowania administracyjnego  
i prowadzona była wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony. Dyrektor 
Departamentu wyjaśnił, że zgodnie z przepisami Kpa, Prezes Wód Polskich nie 
sprawuje kontroli instancyjnej nad dyrektorami zarządów zlewni oraz kierownikami 
nadzorów wodnych. Brak jest podstawy prawnej do prowadzenia przez Wydział 
całościowych kontroli terminowości załatwiania spraw dotyczących wydawania zgód 
wodnoprawnych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz 
pozostałych organów Wód Polskich. 

W badanym okresie do Prezesa wpłynęły cztery ponaglenia24 dotyczące wydawania 
pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  
z terenów zurbanizowanych. 

Analiza postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem czterech 
postanowień25 w sprawie ww. ponagleń wykazała, że ich rozpatrzenie wyniosło  

                                                      
24 Po jednym w 2018 r. i 2019 r. oraz dwa w I półroczu 2020 r. 
25 Postanowienia: nr 36/2018/KUZ z 11 września 2018 r., nr 9/2019/KUZ z 25 stycznia 2019 r., 43/2020/KUZ  
z 8 czerwca 2020 r., 46/2020/KUZ z 22 czerwca 2020 r.  
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od 10 do 85 dni. Było to niezgodnie z art. 37 § 5 Kpa, w myśl którego organ 
rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. 

Prezes Wód Polskich na powyższą okoliczność wyjaśnił, że wynikało to m.in.  
z dużej liczby przejętych i niezakończonych spraw odwoławczych prowadzonych 
przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, kontynuacji spraw 
zainicjowanych przed 1 stycznia 2018 r. przed starostami oraz spraw do których 
rozpatrzenia Prezes Wód Polskich został ustawowo zobowiązany, a także 
wątpliwości interpretacyjnych i napływu spraw nienależących do właściwości 
Prezesa Wód Polskich, które następnie zostały przekazane zgodnie z właściwością. 
Dodał również, że Wydział Zgód Wodnoprawnych w Departamencie Usług Wodnych 
dokłada wszelkich starań mających na celu zachowanie wszystkich terminów 
wynikających z ustawy Kpa. Jednakże z uwagi na występujące okoliczności 
rozpatrzenie w siedmiodniowym terminie kontrolowanych spraw okazało się 
niemożliwe. 

(akta kontroli str. 280-317) 

2.8. W okresie objętym kontrolą KZGW nie był zobligowany do sporządzania 
sprawozdań dotyczących gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na 
terenach zurbanizowanych. Niektóre informacje w tym zakresie prezentowane były 
jednak w innych sprawozdaniach, tj. w:  
− sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych, które zawierały dane dotyczące aglomeracji (rozumianych 
zgodnie z art. 86 ustawy Prawa wodnego), takich jak długość sieci deszczowej 
(w km), liczba przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej oraz czy  
i w jaki sposób są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych, 

− sprawozdaniach z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym  
i programie ochrony wód morskich, które zawierały dane dotyczące realizacji 
działań z kategorii Gospodarka komunalna w zakresie pozwoleń 
wodnoprawnych wydanych przez jednostki PGW Wody Polskie w okresie 
sprawozdawczym, 

− sprawozdaniu o postępach we wdrażaniu działań zgodnie z art. 15 Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, które zawierało dane m.in. odnoszące się do realizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

− raporcie z postępu wdrażania działań zawartych w Krajowym Programie 
Ochrony Wód Morskich, który zawierał dane w zakresie redukcji biogenów oraz 
wspomagania kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz gospodarki 
wodami opadowymi. 

 (akta kontroli str. 318-323) 

2.9. Działalność Wód Polskich dotycząca zagospodarowania wód opadowych  
i roztopowych na terenach zurbanizowanych nie była kontrolowana przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz przez inne podmioty. W latach  
2018-2020 (I kwartał) w KZGW przeprowadzono łącznie 18 kontroli, nie dotyczyły 
one jednak ww. zagadnień. 

(akta kontroli str. 324) 

2.10.1. W okresie objętym kontrolą do KZGW wpłynęło łącznie 167 skarg, w tym  
14 dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów 
zurbanizowanych (trzy w 2018 r., dziewięć w 2019 r. oraz dwie w I kwartale 2020 r.). 

(akta kontroli str. 325-333) 

Analiza dokumentacji związanej z 14 skargami dotyczącymi zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych wykazała, że przy ich 
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rozpatrywaniu stosowano zasady określone w dziale VIII Kpa, rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania  
i rozpatrywania skarg i wniosków26 oraz w zarządzeniu Prezesa PGW Wody Polskie 
Nr 35/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków i petycji  
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Ustalono również, że  
(poza jednym przypadkiem) dochowano terminów określonych w art. 237 § 1 Kpa 
oraz w § 5 pkt 11 ww. zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie. 

Ustalono ponadto, że: 

• Trzy skargi (wniesione przez jedną osobę) dotyczące naruszenia stosunków 
wodnych w trakcie przeprowadzanych inwestycji na terenie Morąga, 
zawierające również wnioski o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie, 
przekazano do rozpatrzenia do RZGW w Gdańsku, gdzie ujęte zostały w planie 
kontroli gospodarowania wodami na 2020 r. Skarżącego poinformowano  
o podjętych działaniach oraz wskazano, że zostanie poinformowany o wynikach 
przeprowadzonych kontroli.   

• W pozostałych 11 przypadkach:   

− Skarga na bezczynność Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego oceny drożności rowu 
melioracyjnego, stanowiącego odbiornik wód opadowych i roztopowych.  
Po uzyskaniu informacji z RZGW w Szczecinie, skargę uznano za 
niezasadną, a stosowną informację przekazano skarżącemu w dniu 21 maja 
2018 r. 

− Skarga na bezczynność Wód Polskich z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 
zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń melioracyjnych na jednej z działek  
w gminie Łęczyce. Po zbadaniu sprawy skargę uznano za zasadną i w dniu 
18 grudnia 2018 r. poinformowano skarżącego o działaniach podjętych 
przez Zarząd Zlewni w Gdańsku wobec właściciela działki, z której woda 
zalewała działkę wnoszącego skargę.  

− Anonimowe wystąpienie mieszkańców gminy Klembów z dnia 3 grudnia 
2018 r., stanowiące prośbę o interwencję, w związku z powstaniem nasypu 
uniemożliwiającego spływ nadmiaru wód do rzeki w miejscowości Lipka.  
W celu rozpatrzenia skargi zwrócono się do Nadzoru Wodnego  
w Wołominie z prośbą o odniesienie się do kwestii poruszonych w piśmie. 
Nadzór Wodny w Wołominie przeprowadził wizję w terenie, która 
potwierdziła składowanie i nawożenie gruntu w odległości 20 m od górnej 
krawędzi skarpy rzeki Rządzy. Sprawa została przekazana do Wydziału 
Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Warszawie celem dalszego 
rozpatrzenia oraz podjęcia stosownych działań. 

− Skarga z dnia 12 lutego 2019 r. dotycząca uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej w Dzielnicy Warszawa Włochy i Raszyn w  związku  ze 
zniszczeniami domów, zalewaniem, zagrzybieniem mieszkań. W celu 
rozpatrzenia skargi zwrócono się do Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą  
o odniesienie się do kwestii poruszonych w piśmie. Po otrzymaniu informacji 
z Zarządu Zlewni, skargę uznano za zasadną i sprawę przekazano do 
Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Warszawie celem 
dalszego rozpatrzenia oraz podjęcia stosownych działań. W dniu 11 marca 
2019 r. poinformowano skarżącego o sposobie załatwienia sprawy. 

                                                      
26 Dz. U. Nr 5 poz. 46, ze zm. 
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− Skarga z dnia 25 kwietnia 2019 r. (uzupełniona 17 maja 2019 r.) w sprawie 
wydania postanowienia Dyrektora RZGW w Warszawie dotyczącego 
uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji naruszającej, zdaniem 
skarżącego, stosunki wodno-gruntowe na jego nieruchomości. Ten sam 
skarżący w dniu 29 maja 2019 r. złożył kolejną skargę dotyczącą 
zachowania pracownika RZGW w Warszawie i braku odpowiedzi na 
wcześniej złożoną skargę. W dniu 6 czerwca 2019 r. zawiadomiono 
składającego skargę o przyczynach niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca 
oraz poinformowano, że zostanie mu udzielona jedna odpowiedź na 
wniesione skargi. W celu rozpatrzenia skarg zwrócono się do RZGW  
w Warszawie o wyjaśnienie/zajęcie stanowiska oraz o poinformowanie  
o dokonanych ustaleniach i podjętych w sprawie działaniach. Po zbadaniu 
sprawy skargi uznano za niezasadne, a stosowną informację przekazano 
skarżącemu w dniu 28 czerwca 2019 r. 

− Skarga z dnia 4 lipca 2019 r. na działanie RZGW w Gliwicach w związku ze 
zniszczeniem rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe  
w miejscowości Wyry. Po uzyskaniu informacji z RZGW w Gliwicach skargę 
uznano częściowo za zasadną i zobowiązano Zarząd Zlewni w Katowicach 
do zajęcia się tą sprawą. W dniu 5 sierpnia 2019 r. zawiadomiono 
składającego skargę o przyczynach niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca 
oraz wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. W dniu 6 września  
2019 r. poinformowano skarżącego o sposobie załatwienia sprawy. 

− Skarga z dnia 10 lipca 2019 r. dotycząca postępowania w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na 
wprowadzaniu do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach 
i odprowadzania wód opadowych i roztopowych do cieku Targonka. W celu 
rozpatrzenia skargi zwrócono się do Zarządu Zlewni w Białymstoku  
o wyjaśnienie/zajęcie stanowiska oraz o poinformowanie o dokonanych 
ustaleniach i podjętych w sprawie działaniach.  

W trakcie rozpatrywania tej skargi nie dochowano terminu określonego  
w art. 237 § 1 Kpa oraz w § 5 pkt 11 Zarządzenia Prezesa PGW Wody 
Polskie Nr 35/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków  
i petycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Nie 
zawiadomiono również skarżącego o przyczynach zwłoki i nie wskazano 
nowego terminu załatwienia sprawy (art. 237 § 4 i 36 § 1 Kpa).  
P.o. Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego wyjaśniła, że 
spowodowane to było spiętrzeniem spraw o skomplikowanym charakterze 
oraz niewystarczającą obsadą kadrową w Wydziale ds. Koordynacji Skarg  
i Wniosków. Dodała również, że w okresie od września do października 
2019 r. obsadę kadrową ww. Wydziału wzmocniono o dwie osoby.  

− Skarga z dnia 7 sierpnia 2019 r. na działanie Zarządu Zlewni w Ostrołęce  
w związku ze sprawą zasypywania rowów melioracyjnych i stawu  
w m. Brzeźno, gmina Goworowo. Po uzyskaniu informacji z Zarządu Zlewni 
w Ostrołęce skargę uznano za niezasadną. W dniu 26 sierpnia 2019 r. 
udzielono odpowiedzi wnoszącemu skargę, a w dniu 20 listopada 2019 r. 
udzielono odpowiedzi uzupełniającej (na żądanie skarżącego).  

− Skarga z dnia 27 stycznia 2020 r. na nieterminowe i niewłaściwe załatwienie 
sprawy przez Departament Usług Wodnych KZGW w sprawie związanej  
z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej poprzez 
przepust do cieku/rowu melioracyjnego na działce w m. Strzyżów. W toku 
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rozpatrywania skargi zbadano sposób załatwienia sprawy przez 
Departament Usług Wodnych i potwierdzono nieterminowość załatwienia 
sprawy. Ponadto zwrócono się do Zarządu Zlewni w Krośnie z poleceniem   
przeprowadzenia wnikliwego postępowania wyjaśniającego. W dniu  
26 lutego 2020 r. poinformowano skarżącego o sposobie załatwienia 
sprawy. 

− Skarga z 28 stycznia 2020 r. na działalność RZGW w Białymstoku i Zarządu 
Zlewni w Ostrołęce w sprawie zagrożenia powodziowego na skutek 
zasypania i zmniejszenia powierzchni zlewnej w kanale (stawu) na jednej  
z  działek w miejscowości Stare Glinki w gminie Sypniewo i spowodowania 
niewydolności tego zbiornika retencyjnego. Po uzyskaniu informacji  
z RZGW w Białymstoku skargę uznano za niezasadną i w dniu 27 lutego 
2020 r. poinformowano skarżącego o sposobie załatwienia sprawy. 

(akta kontroli str. 325-344) 

2.10.2. Do KZGW wpłynęły również 43 wnioski, w tym jeden dotyczący 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych – 
wniosek osoby fizycznej z dnia 29 stycznia 2020 r. dotyczący propozycji zmian 
przepisów prawa w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych  
z retencjonowaniem lub wprowadzaniem do ziemi wód opadowych przez osoby 
fizyczne bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Wniosek ten został w dniu 12 lutego 2020 r. przekazany do Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a o sposobie załatwienia wniosku poinformowano 
wnioskodawcę.  

Do KZGW wpłynęło ponadto dziewięć petycji, jednak żadna z nich nie dotyczyła 
spraw związanych z przedmiotem niniejszej kontroli. 

(akta kontroli str. 325-333, 345-349) 

2.10.3. Analiza terminowości otrzymywania przez KZGW (Departament Kontroli  
i Audytu Wewnętrznego) od regionalnych zarządów gospodarki wodnej wykazów 
skarg, wniosków i petycji wykazała, że: 

• Wykaz za I kwartał 2018 r. z RZGW we Wrocławiu otrzymano 15 czerwca  
2018 r., tj. 61 dni po terminie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Wód 
Polskich, zgodnie z którym RGZW prowadzą zbiorcze wykazy skarg, wniosków 
i petycji dla swojego obszaru działania i do 15 dnia miesiąca następującego po 
zakończeniu każdego kwartału przekazują zbiorcze wykazy skarg, wniosków  
i petycji do departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w KZGW. 

• Wykaz za II kwartał 2018 r. RZGW w Warszawie przekazał 20 lipca 2018 r.,  
tj. pięć dni po ww. terminie.  

• Wykazy za III kwartał 2018 r. RZGW w Gdańsku przekazał 16 października 
2018 r., tj. jeden dzień po terminie, a RZGW w Warszawie 24 października 
2018 r., tj. dziewięć dni po terminie.  

• Wykazy za IV kwartał 2018 r. RZGW we Wrocławiu przekazał 17 stycznia  
2019 r., a RZGW w Warszawie w dniu 18 stycznia 2019 r., tj. odpowiednio dwa  
i trzy dni po ww. terminie. 

• Wykazy za II kwartał 2019 r. (zmieniono termin na 31 lipca 2019 r.) 5 RZGW 
przekazało nieterminowo: RZGW w Białymstoku i RZGW w Szczecinie  
7 listopada 2019 r. (98 dni po terminie), RZGW w Gdańsku i w Gliwicach  
14 listopada 2019 r. (105 dni po terminie) oraz RZGW w Warszawie  
15 października 2019 r. (75 dni po terminie). 

• Wykaz za III kwartał 2019 r. RZGW we Wrocławiu przekazało 18 października 
2019 r., tj. trzy dni po terminie. 
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• Wykazy za IV kwartał 2019 r. RZGW we Wrocławiu przekazało 16 stycznia 
2020 r., tj. jeden dzień po terminie, a RZGW w Gliwicach 31 stycznia 2020 r.,  
tj. 16 dni po terminie. 

• Wykaz za II kwartał 2020 r. RZGW w Gliwicach przekazało 16 lipca 2020 r.,  
tj. jeden dzień po terminie.  

W ww. przypadkach nieterminowego przekazywania przez regionalne zarządy 
gospodarki wodnej wykazów skarg, wniosków i petycji, pracownicy Departamentu 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego podejmowali działania dyscyplinujące w formie 
rozmów telefonicznych oraz kierowania korespondencji mailowej. 

(akta kontroli str. 349-355) 

Ustalono ponadto, że:  

• W przypadku 10 z 11 wykazów27 za I kwartał 2018 r., w KZGW brak było 
możliwości ustalenia czy wykazy te wpłynęły do KZGW oraz brak było 
możliwości określenia terminu ich otrzymania.  

• W 11 przypadkach28 brak było możliwości ustalenia terminu wpływu 
przedmiotowych wykazów do KZGW - możliwe było jedynie ustalenie daty 
zapisania ich przez pracowników Departamentu Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego KZGW na dyskach komputerów. 

P.o. Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego wyjaśniła, że 
powyższe zdarzenia dotyczyły początkowego okresu funkcjonowania PGW WP, 
kiedy organizacja przekazywania przedmiotowych rejestrów była sukcesywnie 
kształtowana wraz z tworzeniem się Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
oraz wchodzeniem w życie uregulowań wewnętrznych dotyczących tych zagadnień. 
Wskazała również, że wpływ na to miały zmiany kadrowe w składzie Departamentu. 

(akta kontroli str. 343-344, 349) 

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

 W trakcie rozpatrywania skargi z dnia 10 lipca 2019 r. nie dochowano terminu 1.
określonego w art. 237 § 1 Kpa oraz w § 5 pkt 11 Zarządzenia Prezesa PGW 
Wody Polskie Nr 35/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg powszechnych, wniosków  
i petycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.  
Nie zawiadomiono również skarżącego o przyczynach zwłoki i nie wskazano 
nowego terminu załatwienia sprawy (art. 237 §4 i 36 §1 Kpa).  

 Rozpatrzenie czterech ponagleń wniesionych przez strony postępowania 2.
administracyjnego po terminie określonym w art. 37 § 5 ustawy Kpa. 

 
Zadania związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi 
realizowane były przez pracowników komórek organizacyjnych KZGW29, którym 
Polskie zapewniono możliwość uczestnictwa w szkoleniach i podnoszenia swoich 
kwalifikacji w zakresie realizowanych zadań. Pracownicy ci uczestniczyli  
w szkoleniach związanych tematycznie z profilem wykonywanej pracy, 
sfinansowanych przez PGW WP. Działania kontrolne obejmowały głównie 

                                                      
27 Wykazy skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2018 r. z RZGW w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, 
Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i w Warszawie. 
28 Wykazy skarg, wniosków i petycji z RZGW w Szczecinie za II i III kwartał 2018 r., wykazy za IV kwartał 2018 r. 
z RZGW w Gdańsku i w Gliwicach, wykazy za I kwartał 2019 r. z RZGW w: Białystoku, Gdańsku, Gliwicach, 
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie. 
29 Departament Usług Wodnych, Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Departament Zarządzania 
Środowiskiem Wodnym, Departament Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Departament Księgowy, 
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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funkcjonowanie Wód Polskich w aspekcie prawno-organizacyjnym. Przeprowadzane 
audyty koncentrowały się na działalności podstawowej PGW WP, takich jak ochrona 
przeciwpowodziowa czy usługi wodne. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zaś 
niedochowania terminu załatwienia jednej ze skarg oraz niezawiadomienia 
skarżącego o przyczynach zwłoki i niewskazania nowego terminu załatwienia tej 
sprawy, a także rozpatrzenia ponagleń wniesionych przez strony postępowania 
administracyjnego po ustawowym terminie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku zaś ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek:   

• Wyeliminowanie przypadków nieterminowego załatwiania spraw 
administracyjnych w postępowaniu odwoławczym oraz niezawiadamiania stron 
postępowań administracyjnych w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. 

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 Olsztynie. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

Olsztyn, 15 września 2020 r.  
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